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Min musikaliska bakgrund 

Musiken har inte varit ett självklart val för mig. Ingen i min familj eller bland våra vänner håller på 
med musik eller spelar något instrument.  

Från början var det förmodligen lika mycket gemenskapen som musiken i sig som lockade mig som 
barn att sjunga i kör, både i skolan och i kyrkan trots att varken jag eller min familj var särskilt 
troende. Dessutom ville jag ju gärna vara som min storasyster som gick på dans- och musikallektioner 
på kvällarna, så jag följde hennes exempel. Under hela grundskolan dansade jag väldigt mycket och 
medverkade i skolkören och skolbandet. När mina kompisar lyssnade på dåtidens populära popband 
satt jag hemma och lyssnade sönder mina musikalfavoriter. Självklart blev det en hel del pop och 
annat också, jag tyckte om olika sorters musik redan då, men det var något särskilt med Helen 
Sjöholm1, hennes förmåga att berätta och hennes magiska röst som jag inte kunde få nog av.  

Under högstadiet fick vi prova på att spela piano och gitarr på musiklektionerna, det var bara att 
memorera ackorden och sen slå an dem i tempo. Det var skillnad från pianolektionerna jag hade haft 
som barn då vi mest fick lära oss att sitta rak i ryggen och ha bra anslag, ingen höjdare för ett otåligt 
litet barn som jag, det blev därmed inte särskilt många lektioner tyvärr. När det var dags att söka 
gymnasium kom jag på att jag ville läsa något praktiskt och konstnärligt vilket lockade mycket mer än 
att sitta still och läsa något teoretiskt. Helst av allt ville jag studera på en estetisk linje med inriktning 
musik, men jag var lite för skraj för det så det slutade med att jag valde ett specialutformat program 
med inriktning musikal på S:t Eriks gymnasium, något jag hade lite mer erfarenhet av. Det var tre 
roliga år, fantastiskt att få ägna så mycket tid till dans, teater och sång, framför allt i den åldern. Allt 
eftersom jag blev bättre på att sjunga än att dansa så växte även det intresset sig starkare, det var 
närmare till olika känslouttryck för mig. Lyckligtvis hade jag en mycket fin sånglärare som 
uppmuntrade mig att söka till en folkhögskola och studera jazz. Jag som varken hade hört talas om 
folkhögskolor eller sjungit jazz förut, men det lät jättespännande i mina öron.  

Ett år efter gymnasiet studerade jag Musikvetenskap på Stockholms Universitet i två terminer för att 
skapa mig en uppfattning om historien men också för att lära mig musikteori och att läsa noter. Kursen 
innehöll mestadels musikhistoria men också en gnutta gehör och en hel del klassisk teori. Det var 
mycket intressant men också väldigt nytt och krävande att lära sig att höra skillnad på olika 
kompositörers stilar när man aldrig tidigare lyssnat på så mycket mer än texter, melodier och röster 
och aldrig särskilt analytiskt. Efter universitetsstudierna hade jag tänkt gå ett år på en folkhögskola för 
att få testa på att spela med andra och lära mig mer om musik. Men det blev ett år på Sjöviks 
folkhögskola i Dalarna och sedan två år på Birka folkhögskola i Jämtland. En jättekreativ miljö att få 
leka och testa på en mängd olika saker och utforska vad musik kan vara, begreppet musik vidgades för 
mig. Improvisationen klev in i mitt liv och visade sig både vara något lite skrämmande och svårt men 
också något befriande och lekfullt. Strax innan detta hade jag mött en tjej som skrev mycket egen 
musik som hon spelade med sitt band. Jag blev jätteinspirerad av henne och hennes musikskapande, 
hon sa till mig att "kan man tre ackord så kan man skriva egna låtar", vilket visade sig stämma. Det var 
jättehäftigt att upptäcka att skapandet av musik kunde förlösa längtan att uttrycka sig.  

Drömmen om att få hålla på med musik på heltid tror jag föddes på någon av folkhögskolorna. Innan 
dess var musikhögskolan något diffust och okänt för mig. När detta framtidsmål utkristalliserats 
kändes det också självklart att studera på en musikhögskola för att bli så professionell jag kan, det var 
bara den stora tröskeln att ta sig in som först tycktes omöjlig. Men för att nå detta delmål studerade jag 
under en termin på Berklee College of Music i Boston där jag lärde mig mer än jag trodde att jag hade 
kapacitet till vilket tätade några av mina många kunskapsluckor.    

Ju mer jag har lärt mig på min musikaliska resa hittills, desto mer nyfiken har jag blivit på att utforska 
mer. Vad jag har observerat i mitt eget lärande är att tillåta mig själv att gå lite olika vägar för att nå dit 
jag vill. Vissa saker tar lång tid att mogna vilket kan vara mycket frustrerande men samtidigt är det 

                                                        
1 Helen Sjöholm är en svensk sångerska, skådespelare och musikalartist.  
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spännande att det alltid finns fler saker att lära sig.  

Till en början sjöng jag endast av ren glädje och njutning till sången. Med tiden har det blivit ett sätt 
att utveckla mig själv som person men också mitt uttrycksmedel för att förstå både mig själv och min 
omvärld bättre. Att mötas i musik och kommunicera på det språket är något underbart som jag vill ha 
mer av men också ha förmågan att dela med andra. Trots allt detta härliga har jag samtidigt en lite 
komplicerad relation till musik eftersom stark prestationsångest och känsla av otillräcklighet lätt 
uppstår. Min strävan är att försöka hålla kvar den känslan jag hade som barn, för när den infinner sig 
är det helt fantastiskt!   

Visionen 

Syftet med detta projekt var att bli bättre på flera delar av konsertskapandet. Att komponera, arrangera 
och framföra musik, att leda ett band, att utveckla mitt uttryck (det vill säga komma fram till vad jag 
vill säga) men också att fundera kring hur jag och det jag gör uppfattas. Hur detta skulle gestaltas har 
inte varit glasklart från början till slut utan vuxit fram och varit en del av processen.  

Det landade till slut i att göra en konsert i två delar med egenskriven musik. Första set skulle bestå av 
gammal musik som jag har skrivit och till andra set skulle jag använda nya låtar som precis skrivits 
eller som skulle skrivas. Jag ville samla olika delar av mig själv och hitta en röd tråd i det. Som 
utgångspunkt hade jag några konstnärliga idéer som jag ville utforska, till exempel att experimentera 
med helt fria moment blandat med mer popiga och arrangerade delar. Jag ville utgå från den kvartett 
(trummor, bas, piano och sång) som jag spelat min musik med tidigare men jag ville också utmana 
mig genom att ta in några andra instrument som jag inte skrivit för tidigare.   

Förutom det musikaliska så ville jag lägga ner en del arbete på projektet som helhet. Planera 
marknadsföringen och fundera kring det visuella kring konserten, vad jag ville säga med affischen och 
hur scenen skulle se ut. Jag ville lägga tid på att skapa ett naturligt flöde i konserten med låtordning 
och mellansnack. I visionen av konserten var helhetsintrycket viktigt, jag vill uppnå en stämning som 
jag ansåg lättare kunde skapas i en annan lokal än på KMH.  

Konserten kom att få namnet "Som ringar på vattnet - en början och en fortsättning", för att visa vart 
jag varit och vart jag är på väg musikaliskt. 

Handledning 
När jag började med projektet visste jag att jag ville bolla mina idéer med en handledare men eftersom 
jag inte hade en exakt bild över vad jag ville göra så hade jag heller inga förslag på vem som kunde 
vara en bra handledare till just detta projekt. Eftersom jag länge var inne på att gräva i skatten av 
idoler och arbeta med det materialet som jag lyssnat mycket på så hade jag en idé om att ha en gammal 
idol som handledare. Den förebild som jag kom att tänka på var Neneh Cherry2, henne har jag lyssnat 
en del på i perioder. Vi är inte särskilt nära varandra musikaliskt vilket jag tänkte kunde vara en 
tillgång i detta fall då det kunde ta mig ur min bekvämlighetszon. Jag var också nyfiken på hur hon 
jobbar och ville gärna höra mer om det. Det svåra blev att få kontakt med Neneh eftersom jag aldrig 
träffat henne och hon vet heller inte vem jag är. Men efter lite detektivarbete fick vi kontakt och hon 
verkade intresserad av projektet men jag fick veta att hon inte är bosatt i Sverige vilket gjorde det hela 
lite krångligare. I takt med att projektbeskrivningen förändrades och Neneh blev svårare och svårare 
att få tag på så bytte jag riktning och kontaktade sångerskan Sofie Norling som jag var bekant med och 
som jag hört på flera konserter som inspirerat mig, hon nappade direkt.  

Vid den första träffen, tidigt i december, hjälpte Sofie mig att strukturera arbetet och göra en plan för 
vad som behövde göras och när. Vi försökte bena ut vad jag hade bestämt och vad jag snarast behövde 

                                                        
2 Neneh Cherry är en svensk sångerska verksam inom framförallt soul, hiphop och triphop. Neneh hade många 
stora hits under 1990-talet i både Sverige och Storbritannien.  
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styra upp. Här märkte jag tydligt att jag hade skjutit upp flera beslut som jag hade haft svårt att ta 
tidigare. Vi pratade om mål och delmål, att lägga alla idéer som inte var möjliga att genomföra denna 
gång i en idébank för framtiden. Det är viktigt att låta sig spåna fritt och våga ha många idéer, 
drömmar och mål men någonstans i processen måste man sålla och inse vad som är realistiskt. Inte 
bara för att nå sina mål men också för att vara nöjd med vad man åstadkommit. Om målet är tydligt 
och realistiskt så kan man inte klandra sig själv efteråt för att inte ha gjort tillräckligt om man ändå 
nådde målet. Sådant pratade vi mycket om, hur jag ville känna mig när jag stod på konserten, vad 
målet var och hur jag skulle nå dit. Vi bestämde kommande träffar och jag fick några uppgifter att 
göra klart till nästa gång, det var bland annat att göra en tidsplan och tänka bakifrån, bestämma 
musiker och boka in alla rep, bestämma alla låtar, både vilka som redan fanns men också vilka som 
skulle skrivas. Vid sidan om de konkreta punkterna gav Sofie mig några tips på hur jag kunde gå till 
väga när jag till exempel skulle hitta en pianist. Att skriva en lista på pianister jag känner eller bara vet 
om, att jamma på mina låtar med någon oavsett hur obekvämt det kan kännas med någon man inte 
känner. "Att-göra-listor" var ett annat tips som jag använt flitigt under hela processen. Under det första 
mötet pratade vi också om att ha ett projektnamn eller en slogan av något slag. Dels för att det blir 
tydligt när man marknadsför vad konserten handlar om, men också för sin egen del för att ha en tydlig 
bild av målet.  

Träffarna flöt på och handlade ofta om att strukturera arbetet eftersom det var det jag hade svårast för 
själv. Innan Sofie och jag började ses hade jag inte helt klart för mig vad jag ville ha hjälp med från 
henne, jag visste bara att hon inspirerade mig som person och musiker, men det föll sig naturligt när vi 
började prata. Att låta sig bli inspirerad och att hålla kvar den inspirationen i sitt skapande var något vi 
samtalade om. Musik som är skriven inför en stressig deadline kanske inte skiljer sig så mycket från 
låtar som skrivs i ett tillstånd av inspiration och flow3? Intressanta tankar tyckte jag som gick hem och 
testade, det hjälpte mig att hålla den inre kritikern på avstånd. Ett annat ämne som kom upp tidigt var 
hur man kommer på och skapar teman eller hur man kan hitta gemensamma nämnare ur något som 
först verkar helt olika. Vi diskuterade temat vatten som jag hade funderat kring men som inte riktigt 
hade landat i mig. Sofie sa att det kunde vara musik sprungna ur olika vattenkällor som mynnar ut i 
samma hav. Vi var något på spåren, det kändes som att jag hade funnit mitt tema.  

I efterhand funderade jag kring vad jag hade haft för förväntningar av handledningen och hur det 
faktiskt hade varit. Något jag tänkte på då var att jag hade velat strukturera arbetet på ett annat sätt så 
att vi kunde gå in mer i det musikaliska och diskutera olika lösningar och arrangeringsmöjligheter. 
Men även om jag hade behövt input någon gång under processen när jag skrev vissa av låtarna så var 
jag inte i fas att få feedback precis då. Jag hade förmodligen känt mig mer stressad än inspirerad av att 
få tips till en låt som jag inte skulle hinna arbeta mer med, då det var så tätt inpå repetitioner och 
konsert.  

Under vår sista träff som vi hade sparat till efter konserten pratade vi om de här sakerna och kom fram 
till att det kanske till och med var positivt att jag inte tagit med mig låtar till henne. Då fick jag själv se 
till att lösa det hela och anstränga mig för att fullfölja varje låt, vilket jag tror var en bra utmaning för 
mig. Sofie gav mig även lite feedback och tankar om hur hon upplevde mig på konserten. Vi pratade 
om att jag har en rädsla för att ta för mycket av musikernas tid, vilket hon vände till att musikerna 
även kan vara glada att få vara med i projektet. Hon upplevde även rent musikaliskt att hon ville ha 
mer av mig på konserten, att jag kan testa att våga ta mer plats. Jag vet inte om jag håller med henne, 
jag upplevde att jag tog plats, men hon som åhörare vet mer om hur jag framstod än jag själv.  

Medverkande 
Valet av musiker var något jag funderade länge på för att det skulle bli ett bra team med människor 
som jag kunde känna mig trygg med både musikaliskt och socialt. Jag visste att jag ville utgå ifrån en 
liknande sättning som jag arbetat med tidigare (piano, bas och trummor), men jag ville gärna utmana 
                                                        
3 Flow är ett medvetandetillstånd som inträffar när en individ blir helt uppslukad av en aktivitet och går bortom 
sin reflekterande självmedvetenhet samtidigt som den får en djup känsla av kontroll. 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Flow 
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mig lite också genom att skriva för några för mig nya instrument. Andreas Pettersson (trummor) och 
Samuel Löfdahl (bas) har båda varit med i det band jag spelat min musik med sedan början av 
studierna på KMH. Med oss hade vi också Filipe Raposo (piano) som nu hade tagit examen och flyttat 
till Portugal. Vi hade under dessa år spelat ihop oss och hittat något gemensamt som på ett plan kändes 
tråkigt att överge, men samtidigt var det den smidigaste lösningen. Att hitta en ny pianist var inte det 
lättaste då tiden gick och många på skolan fick mycket att göra. Jag funderade på att utmana soundet 
och ta in en gitarrist istället men kände ganska snabbt att jag ville ha piano. Efter att ha jammat med 
pianisten Sebastian Bergström som jag endast var bekant med så frågade jag om han ville spela i mitt 
projekt. Det var en ganska vild chansning för jag hade inte hört honom spela så mycket, men han 
tackade ja och mycket glad är jag för det, eftersom det kändes väldigt bra när vi började spela.  

Under hösten fick jag i uppgift att skriva en musiktolkning till nobelpriset i medicin, då bestämde jag 
mig för att skriva för klarinett, cello och sång. Det hade jag aldrig gjort tidigare och det blev därför en 
spännande utmaning. Den låten la jag till programmet för examenskonserten, vilket gjorde att jag hade 
en klarinett och en cello till förfogande förutom kvartetten. I och med det blev ett mål att skriva för 
klarinett och cello till en av de andra låtarna. De som spelade var de samma som var med och spelade 
in nobellåten, Joel Karlsson på klarinett och Agnes Magnusson på cello. Jag ville också ha med kör på 
minst en låt. Låten Still Hope fick en kör-stämma och den sista låten i programmet, Fall fick två 
körstämmor som sjöngs av Cosima Lamberth och Anna Lindahl.  

Material 
Set 1 DÅ:  

Jellyfish  

Pretend 

Cotton Fields 

När du går 

Wind 

Set 1 bestod alltså av låtar som jag skrivit innan detta projekt, jag ville ha med dem för att skapa 
perspektiv på hur jag har utvecklats som kompositör och textförfattare. När jag skulle välja låtar så 
tänkte jag först och främst på att jag ville kunna stå för dem, känna att de fortfarande kändes aktuella 
för mig på något plan. Jag tänkte också på vilka låtar som andra kommenterat efteråt och som de 
uppskattat. Det kändes kul att använda låtar som jag skrivit till olika projekt jag haft tidigare. Förra 
året hade jag en speciell komponeringsprocess då jag fick i uppgift att skapa kollage av tyg och bilder 
att utgå ifrån innan jag började skriva text eller musik, jag ville ha med minst en låt från det projektet, 
det blev låten "Wind". De låtar som jag fått mest uppskattning för och som jag själv också gillar är 
"Jellyfish" och "Cotton Fields", de kändes därför givna till första set. Sedan hade jag två platser kvar, 
det blev låten "Pretend" för att den känns mer aktuell för mig än andra gamla låtar jag har och "När du 
går" som har ett viktigt tema. Den skrev jag för länge sedan men tog upp den och skrev om den lite 
efter riksdagsvalet i Sverige 2014 då jag upplevde att ett mycket osympatiskt parti fick för mycket 
makt, det var dags för dem att kliva åt sidan och gå, det är det låten handlar om.  

Set 2 NU:  

När jag arbetade fram materialet till konserten så försökte jag hela tiden ha helheten i åtanke. Det blev 
så att när jag skrev en låt så hade jag klart för mig var i programmet den skulle ligga vilket gjorde att 
jag funderade över hur den skulle förhålla sig till de andra låtarna. Jag hade några idéer som jag ville 
utforska, bland annat att skriva en text först som jag sedan tonsatte, en låt skulle bygga på sång och 
trummor ihop, och i minst en låt ville jag ha maffiga körstämmor som skulle lyfta låten. Dessa idéer 
spann jag vidare på och genomförde mer eller mindre.   

Framåt 
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Till denna låt skrev jag text och melodi i ett svep, ackorden skrevs efteråt. Den handlar om tid, hur 
oberäknelig och ojämn den ibland kan kännas trots att den ständigt går i ett stadigt tempo. Genom att 
följa låtens struktur kändes det naturligt att låta tempot variera, växla mellan rubato och tempo som 
under ett avsnitt gick över till ett nytt tempo med en annan taktart. Denna låt var en kontrast till de 
andra låtarna med text då den inte riktigt följde en pop-form och innehöll helt fria element till skillnad 
från de andra som var mer skrivna. Eftersom den börjar rätt abrupt med tiden som nästan väller fram 
som en ångvält så tyckte jag att det var en bra låt att börja andra set med, vi är tillbaka, nu ska vi 
vidare, "Framåt".  

Defeat 

Under hösten var jag med i projektet Nobel Creations som är ett samarbete mellan KMH, Bäckmans 
konsthögskola och Nobel Museet. Det går ut på att studenter tolkar de olika Nobelpriserna genom att 
skapa musik, kostym och föremål. Jag skrev en musikalisk tolkning till priset i medicin som gick till 
tre vetenskapsmän som forskat på terapier mot olika parasitsjukdomar, där jag valde att göra en 
gestaltning av sjukdomsprocessen med hjälp av cello, klarinett och sång. Stycket börjar med en ensam, 
till synes ofarlig insekt som utvecklas till ett okontrollerat stim av flygfän som gestaltas av alla tre 
instrument genom korta, repetitiva figurer som utvecklas. Dessa småkryp bär på farliga parasiter vilket 
kan höras i den oroväckande stämning som skapas genom dystra skalor. Därefter går stycket över i en 
kort sekvens där larver förökar sig och feber uppstår och avtar i takt med att parasiten besegras av 
forskarnas effektiva terapier, vilket gestaltas med långa toner av dissonans. I slutet följer hoppfulla 
tongångar som symbol för tillfrisknandet för en stor mängd människor i världen. 

Utmaningen för detta stycke var att sätta mig in i forskarnas upptäckter. Därefter skissade jag upp 
verkets struktur och nyckelord som ledde fram till valet av instrument och hur de används i 
gestaltningen. Korta toner i vissa passager och långa klanger i andra till exempel. Det var intressant att 
anpassa stycket efter prisets innebörd snarare än efter musikaliska val, eftersom estetiken i 
kombination med uttrycket ofta tar stor plats när jag skriver musik.  

Still Hope 

Låten "Still Hope" skrev jag som en uppgift i kursen Singer/Songwriting då vi skulle skriva utifrån 
något som stod på en lapp som var och en i gruppen fick av gästen Jenny Wahlström4. På min lapp 
stod det "dreams coming true". Av detta tema fick jag många olika idéer och just denna låt svävade 
bort från temat lite men jag valde ändå att fullfölja den. Till lektionen hade jag två korta verser och en 
refräng med lite för mycket text. Feedbacken jag fick var väldigt tydlig, den delen som var som en 
brygga mellan verserna och över till refrängen som bestod av texten There is still hope, there is still 
air to breathe, tyckte Jenny att jag skulle förlänga vilket jag gjorde när den delen ledde in till 
refrängerna som hon tyckte hade för mycket text. Det slutade med att jag tog bort texten i refrängerna 
och sjöng den ordlöst, istället använde jag refrängtexten till att göra ett stick. Vid 
singer/songwritingkonserten som hölls i januari som avslutning av kursen, framförde jag denna låt 
med endast bas och en körsångare. Jag ville testa att spela denna endast ackompanjerad av en 
kontrabas och eftersom jag visste att jag även ville spela denna låt på examenskonserten så kändes det 
självklart att fråga Samuel om han ville vara med och spela låten nu med, vilket han ville. För kör 
frågade jag Cosima Lamberth som både är en kär vän, klasskompis och väldigt duktig på kör. Hon 
hjälpte mig att göra stämmor som gick ihop med mina önskemål. Cosima var med och körade på båda 
konserterna.   

Mommin 

Även denna låt skrev jag i kursen Singer/Songwriting då vi fick en uppgift att skriva om en 
återkommande känsla, en betydelsefull person eller en viktig plats i ens liv. Det var Tomas Andersson 
Wij5 som gav oss uppgiften. Jag visste att han precis som jag har släkt i det lilla samhället Delsbo i 
Hälsingland vilket gjorde att det kändes naturligt och nära till hands att skriva om just det. Jag valde 
att skriva om barndomssomrarna som jag spenderade hos min mormor i Delsbo. Det var speciellt att 
                                                        
4 Jenny Wahlström är en svensk singer/songwriter som verkar under artistnamnet A Treehouse Wait.  
5 Tomas Andersson Wij är en svensk sångare och låtskrivare som även är verksam journalist.  
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tänka över gamla minnen och fundera på hur jag bäst kunde beskriva dem på enkla sätt. Denna gång 
blev det definitivt mest fokus på texten, jag höll musiken enkel och följsam. Jag minns att jag satt uppe 
halva natten innan vi skulle spela upp våra låtar, drog bort och la till verser innan låten kändes klar. 
Den kändes egentligen inte riktigt klar till lektionen men det var i alla fall en låt. Jag hade ändrat så 
mycket i texten att den röda tråden försvunnit på sina håll, det fick jag också kritik för när jag hade 
spelat upp den. Till exempel så nämnde jag min mormor först i sista versen vilket blev lite konstigt för 
helheten. Till examenskonserten hade jag sedan skrivit till en vers om min mormor tidigare i låten för 
att göra sammanhanget tydligare. Det är sällan jag är så personlig i mina texter vilket kändes extrafint 
just på examenskonserten då flera av mina släktingar satt i publiken som kunde känna igen 
beskrivningarna i handlingen.  

"Rappen" 

Första uppgiften i Singer/Songwritingkursen var att skriva en rap-vers till ett beat. Detta var en stor 
utmaning men väldigt roligt. Jag började lyssna på olika rappare, mest svenska kvinnor för att få 
inspiration. Någon jag fastnade för var rapparen Cleo6 som jag tyckte hade ett fantastiskt flöde i sina 
texter som ofta behandlade allvarliga och viktiga ämnen som politik och samhällsproblem. Hon kunde 
läsa sina texter utan något beat och ändå få ett flöde och en tydlig riktning, detta inspirerade mig! Jag 
hade även tidigare sett henne som konferencier vid ett tillfälle då hon mixade in sina raptexter i 
mellansnacket. Hennes utstrålning och karisma på scenen var slående och drabbade mig starkt. Från 
detta fick jag idén att på liknande sätt framföra min rapvers under konserten. Men istället för att 
använda beatet som jag skrev texten till så valde jag att likt Cleo använde de orden istället för 
mellansnack och låta det knyta an till nästkommande låt.  

Texten har i skrivande stund inte fått någon titel utan går under arbetsnamnet "Rappen". När jag sökte 
inspiration till att skriva texten såg jag klipp på bland annat Cleo och Linda Pira7 på Youtube och 
studerade deras texter. Samtidigt som jag gjorde detta och berördes av de tunga ämnena så dök det upp 
en hel del störande reklam i marginalen av sidorna. Detta fick mig att fundera över hur mycket reklam 
man exponeras för och som riktas mot dig och näst intill skapar efterfrågan och behov hos dig som du 
kanske inte hade haft annars. Det kan stå "Så här gör du för att gå ner i vikt" eller andra enligt mig 
överdrivna tips. Det är en uppmuntran mot framförallt unga människor som jag tycker är otäck. Detta 
blev ämnet för min text.  

When I Say So  

När jag hörde Fiona Apples8 låt "Container"9 som var introlåt till en tv-serie som heter The Affair blev 
jag inspirerad att skriva något liknande. Det var nog framförallt stämningen i låten som lockade mig. 
Med detta fick jag en idé att göra en låt med röst och trummor som utgångspunkt, det blev låten 
"When I Say So". Min låt är egentligen inte lik Fiona Apples "Container" på något sätt, jag fick bara 
inspiration från den. Jag improviserade fram en text och en ungefärlig melodi som jag bestämde att 
låten skulle vara. Vid repet hade jag inte skrivit ner några noter, istället beskrev jag låten för 
musikerna och gav dem instruktioner om i vilken tonart, ungefär hur de skulle spela och när. Hur jag 
sjöng och formen blev lite olika varje gång, det gjorde det hela mer spännande. Temat för låten spann 
vidare på raptexten, med underton att Jag kommer inte att följa dina råd bara för att du vill, jag gör 
som jag själv vill. 

Fall 

I denna låt använde jag mig av en slinga som jag haft i mitt huvud och sjungit på länge men inte 
utvecklat till en hel låt förrän nu. Jag ville att låten skulle kännas hoppfull och lite medryckande. 
Egentligen var jag inte särskilt nöjd med själva låten, det var arrangeringen som blev mitt högsta mål 

                                                        
6 Nathalie "Cleo" Missaoui är en svensk rappare, sångerska och låtskrivare. Hon är även en av grundarna till 
Femtastic som är ett nätverk för kvinnor inom musik- och kulturbranschen.  
7 Linda Pira är en svensk rappare. 
8 Fiona Apple är en amerikansk singer/songwriter och pianist.  
9 Ett klipp med Fiona Apples låt Container, https://www.youtube.com/watch?v=6muh9kTlr88 
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med denna låt. Jag ville ha med minst två körare och eftersom jag hade en låt med cello och klarinett 
så ville jag få in dem på denna låt också. Detta skulle bli en maffig slutlåt. Jag har inte så mycket 
erfarenhet av att arrangera låtar för olika instrument, denna gång försökte jag med enkla medel att lyfta 
låten med hjälp av instrumenten. Istället för att göra något avancerat så återanvände jag melodifraser 
och lät dem gå omlott vilket jag tyckte gjorde låten mäktigare.   

Tiptoe 

Vid en konsert så vet man aldrig om publiken kommer att applådera för att få höra ett extranummer 
eller inte. Vill man gärna spela en låt till så får man i så fall vara beredd att ta tag i den biten själv. 
Denna konsert var relativt lång och till min glädje var applåderna långa och ljudstarka efter sista låten. 
Jag ville inte chansa utan jag sa att vi skulle framföra en sista låt, "Tiptoe". Med den låten ville jag på 
något sätt knyta ihop säcken och återgå till temat vatten och skicka med publiken en liten tanke hem. 
Om jag minns rätt är "Tiptoe" den äldsta låten av all musik som framfördes under konserten, jag skrev 
den för flera år sedan. Den handlar om att våga drömma och sikta högt, att ha mod till att låta sig 
färdas med vågorna.  

Men innan vi spelade den läste jag en kort text skriven av Vanessa Marko10 som jag hittat bara några 
veckor innan konserten, som jag tyckte ringade in en del av det jag ville säga med min konsert. 

Kom ihåg er styrka och ta näring från ilskan du bär på till dina idéer och dina aktioner. Det är vad vi 
gör som räknas, och varför vi gör det. Kom ihåg att vågor är konstanta och rör sig fram och tillbaka 
hela tiden och för alltid. Finns ingen våg som kommer och försvinner - All näring den fört med sig 
förökas och blir till nytt liv! Det är ringar på vattnet. Det är naturens gång. Så tro på dig själv och det 
du åstadkommer. 

Hur skiljer sig set 1 och set 2 från varandra?  
Generellt skulle jag säga att andra set var spretigare än det första, dock vet jag inte om det upplevdes 
så som lyssnare. Jag har ofta svårt att sätta in min egen musik i olika genrer eftersom jag inte riktigt 
tänker så när jag komponerar. Men om jag skulle försöka så skulle jag säga att första set bestod av 
någon slags popig jazz där strukturen liknar poplåtar med inslag av improvisation. Kanske upplevdes 
detta mer enhetligt? Andra set hade mer variation på så sätt att instrumenteringen förändrades lite, en 
låt var ordlös (alla andra med text) och genremässigt var det också mer omväxlande. Det var en 
blandning av strikt arrangerade poplåtar och musik med helt fria element där samspelet mellan 
musikerna och vad som hände i stunden var det viktigaste. Min ambition var att förverkliga olika 
musikaliska idéer som ofta var väldigt skilda men att på något sätt knyta ihop dem. Att alla låtar 
skapades under ungefär samma tid men med olika utgångspunkt blev som en gemensam tråd.  

Process 

Idéer till detta projekt började jag spåna kring redan under sommaren och till och med lite under våren 
innan. Perioden av funderande blev dock lite längre än vad jag hade tänkt mig. Jag hade extremt svårt 
att bestämma mig för vilken idé jag skulle följa och därmed vilket spår jag skulle ta. Att avgränsa 
arbetet till att välja ut ett tema eller vilka förutsättningar jag skulle begränsa mig till kändes smärtsamt 
besvärligt. I vilken ände skulle jag börja? Välja ett tema och börja komponera utifrån det eller börja 
utforska komponerandet och utifrån det skapa ett tema? Jag tror att jag utgick lite ifrån båda hållen för 
att slutligen nå mitt mål. På ett sätt kändes det viktigt för mig att ha ett övergripande tema för att känna 
att projektet hade en riktning, samtidigt hade jag väldigt svårt att bestämma mig och begränsa mig till 
detta tema.  

Att det var en konsert i två delar visste jag tidigt men det dröjde innan jag hade upplägget för 
konserten klart för mig. I början av arbetsprocessen hade jag en idé om att första delen skulle handla 

                                                        
10 Vanessa Marko är en retorikkonsult, dj och en av grundarna till Femtastic.  
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om mina musikaliska förebilder, vad jag fått med mig genom deras musik och hur jag nu skulle 
framföra den, det vill säga arrangera om den till ett eget uttryck. Förutom musikaliska förebilder så 
ville jag väva in några favoritförfattare också. Genom att antingen tonsätta någon text, läsa upp en text 
eller på annat sätt referera till något de skrivit. Konserten skulle heta "Mina hjältinnor och jag".  

Men allt eftersom tiden flöt på så insåg jag mer och mer att jag dels hade en hel del egenskriven musik 
och många idéer till nya låtar som jag ville förverkliga och framföra på konserten. Därmed bestämde 
jag mig för att lägga "Mina hjältinnor och jag"-projektet i idébanken och istället jobba med eget 
material.  

Lokal 
Många beslut har hängt lösa och varit föränderliga under processens gång men att jag inte ville ha min 
konsert på skolan har jag vetat hela tiden. Jag ville ha konserten i ett rum där man kunde skapa en 
intim känsla och med rummets atmosfär samt med hjälp av ljussättning få till en varm stämning. 
Konserten skulle ha en paus så en foajé av något slag där förtäring kunde intas kändes också viktigt. I 
och med att jag ville ha konserten på en annan plats än på KMH så tänkte jag att det var klokast att den 
inte skulle äga rum under den tvåveckorsperiod då de flesta skulle ha sina konserter, då kunde det 
krocka med någon konsert på skolan. Därför valde jag fredagen innan som dessutom råkade vara min 
födelsedag, ett bra sätt att fira tänkte jag. 

I början av hösten hörde jag därför av mig till ett antal av stadens olika teatrar. Jag insåg ganska snabbt 
att jag behövde besöka varje ställe för att skapa mig en uppfattning om hur det skulle vara att ha 
konserten där. Den första teatern jag gick och tittade på var Brunnsgatan 4 där det visade sig att en 
gammal bekant till mig jobbade som givetvis ville att jag skulle ha min konsert där, och de kunde även 
hjälpa till med olika praktiska bestyr. Det var en väldigt mysig foajé men scenrummet var ganska litet 
och lågt i tak, där hölls vanligtvis teaterföreställningar och inte konserter. Mötet kändes dock bra och 
det datum jag ville ha var ledigt så jag valde att ändå behålla kontakten.  

Sedan besökte jag Teater Tre på Rosenlundsgatan 12 som hade ett trevligt och lagom stort scenrum 
men ingen loge och inget piano. Detta gjorde att denna teater ströks från min lista ganska snabbt. Bara 
något kvarter från den teatern låg Teater Tribunalen som jag besökte i samma veva. Den hade ett stort 
scenrum med läktare och scen som byggdes om inför varje ny uppsättning så de visste inte hur rummet 
skulle se ut när jag i så fall skulle hyra lokalen. Hur mycket publik som gick in i lokalen var alltså 
beroende på hur rummet var möblerat.  

Den första teatern jag fick kontakt med var Teater Pero på Sveavägen 114, så den ville jag givetvis 
besöka. Det var fina lokaler, både scenrummet och den lilla foajén och där hölls ofta konserter så det 
fanns ett bra ljudsystem.  

En liten bit bort från den teatern låg Teater Lederman som var den sista lokalen jag var och tittade på. 
En lång trappa ledde ner till den mycket inbjudande foajén och scenrummet med flygeln som hjärta. 
Den teatern var dyrast men lokalen med flygen inkluderad och mötet med Dennis Frykholm som 
jobbar på teatern gjorde att jag ändå valde Teater Lederman, det var även ledigt där det datumet som 
jag ville ha konserten på. Så vi bokade in den 26e februari 2016.   

Marknadsföring 
Lokalen jag hade hyrt till konserten rymde max 150 personer inklusive alla musiker och personal. Det 
var alltså en rätt stor lokal att fylla med publik. I hyran av lokalen ingick att teatern marknadsförde 
med bild samt text på teaterns hemsida men också att stå med i deras mailutskick och på 
kulturdirekts11 hemsida. Dessa plattformar kunde nå ut till Teater Ledermans stampublik och till andra 
som förmodligen inte visste vem jag var. Dennis på Teater Lederman skapade ett facebook-event med 

                                                        
11 Kulturdirekt är en medlemsförening med syfte att stödja och verka för mötet mellan Stockholms läns 
kulturarrangörer och kulturkonsumenter. https://kulturdirekt.se/ 
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min information där jag själv fick bjuda in vänner och bekanta. Tidigt i processen hade jag en tanke 
om att affischera runt om i staden. Men jag insåg ganska snabbt att det skulle bli för dyrt och 
tidskrävande så jag valde att bara sätta upp några affischer på KMHs anslagstavlor istället.  

Precis innan jag gick på julledighet och trodde att jag hade läget under kontroll så hör Dennis 
Frykholm på Teater Lederman av sig och säger att jag måste skicka in bild och pressinformation 
snarast. Min plan var att skriva denna text under julhelgen när jag hade lite mer tid att fundera kring 
tema och formulering, men nu hade jag plötsligt bara ett par dagar på mig, och temat var fortfarande 
inte helt bestämt. Nu bestämde jag mig för att jag helt enkelt fick skriva en text och sen fick den styra 
projektet. Tidigare hade jag funderat en del kring vatten eftersom det har tyckts vara ett återkommande 
tema i flera av mina låtar som jag skrivit innan. Här är den texten som jag då skickade in: 

Som ringar på vattnet 
- en början och en fortsättning 
Sara Sissays examenskonsert från Kungliga Musikhögskolan. En tanke börjar och en annan tar vid, 
tillsammans tillhör de samma process. Bandet kommer med Sara Sissays kompositioner som 
utgångspunkt att utforska gränserna mellan helt arrangerad musik och mer friimproviserad. 

Men efter jul och nyår då jag hade funderat lite kring detta så kändes det inte alls rätt. Formuleringen 
framstod för flummig och jag kände mig låst till temat och bad om att få ändra texten som istället blev: 

Som ringar på vattnet 
- en början och en fortsättning 
Sara Sissays examenskonsert från Kungl. Musikhögskolan. En musikalisk afton i två akter med början 
i det förflutna och fortsättning i nutid. Musiken består av egna kompositioner sprungna ur olika 
vattenkällor som mynnar ut i samma hav. Ibland naket och försiktigt, ibland kraftfullt och 
självlysande. 

Den texten stämde mer överens med vad jag ville göra, skriva musik på olika sätt för att ändå passa till 
samma helhet. Tyvärr missade jag deadlinen för att stå med i KMHs programblad vilket gjorde mig 
rätt frustrerad. Den inföll så tidigt i arbetsprocessen att jag inte hade klart för mig vad jag skulle skriva 
för att beskriva projektet. Som tur var kunde jag skicka in all info senare och åtminstone stå med i 
programmet på KMHs hemsida.  

Under konsertkvällen slogs jag av att det var fullsatt i salongen, ca 100 personer. Det hade kanske gått 
att ställa ut fler stolar om det hade varit ännu fler besökare där men som det var möblerat nu var det 
helt fullsatt till i princip varje stol. Jag har funderat en del kring hur vi lyckades med detta. Var det 
teaterns mailutskick? Eller facebook-eventet som drog mest människor? Eller något annat?  

Det är inte alltid jag bjuder in alla jag känner till konserter jag har på grund av att jag inte vill överösa 
mina nära och kära med inbjudningar, då det lätt kan upplevas som skräppost i mängden. Men denna 
gång var min ambitionsnivå för marknadsföringen hög på den fronten, jag bjöd därmed alla jag kunde 
komma på. Jag nämnde ofta konserten i olika sammanhang så att det nästan upplevdes som en 
gemensam uppladdning inför den stora dagen. I och med att det var en examenskonsert från Kungl. 
Musikhögskolan så upplevde jag att många insåg storleken för mig och ville vara där. Faktum är att 
släktingar och vänner till mig som aldrig hört mig sjunga reste från olika platser i landet för att höra 
konserten, det värmde mig djupt och gjorde upplevelsen ännu starkare.  

En intressant parentes till detta är att jag blev kontaktad av en främmande människa som hade hört 
mitt stycke på Nobel Museet och undrade om jag skulle spela det live vid något tillfälle. Självklart 
blev jag glad över att någon uppskattade min tolkning så jag bjöd honom till konserten. Jag är inte helt 
säker men jag tror att jag såg hans ansikte i publiken under konserten. Detta betyder att man ibland 
syns mer än vad man kanske tror och tänker på. Vill man nå ut till många människor så är det bra att 
ha i åtanke genom vilka kanaler man syns och hur man kan använda sig av det.  

Efter konserten pratade jag med många som var där och gjorde en uppskattning att kanske 80 personer 
var familj, vänner och bekanta till mig och som hade med sig sina vänner och bekanta. Så om jag ska 
försöka svara på hur effektivt marknadsföringen nådde ut så skulle jag tro att den muntliga 
spridningen drog dit mest publik. 
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Affisch 
De flesta konserter som utförs på KMH har ofta en affisch för att marknadsföra eventet. Det kändes 
självklart till detta projekt också, kanske ännu mer nödvändigt eftersom konserten skulle hållas utanför 
KMH. Eftersom jag redan hade skickat in en bild till teatern för pressutskick så tänkte jag hålla mig 
till den i resten av marknadsföringen. Jag hade inte hunnit fundera så mycket kring vad jag ville 
använda för typ av bild utan fick ta en som jag hade sedan tidigare på grund av snäv deadline. Dock 
ville jag göra något nytt denna gång eftersom det var ett nytt projekt. Till affischen löste jag det så att 
jag klistrade ihop flera olika bilder från samma fotosession och lade dem på varandra. Det var en nära 
vän, Maria Lorentzon som tagit bilderna och som inte hade något emot att jag använde dem. Men jag 
visste inte hur man skulle klistra ihop bilderna på det viset jag hade tänkt mig, så med detta fick jag 
hjälp av en annan vän, Otto Norin. Han hade lämpliga program för ändamålet och skapade hela 
affischen efter mina önskemål, jag ville hålla den ren och enkel. Från början var den helt i svartvitt 
men sen bestämde jag mig för att väldigt subtilt ta upp vattentemat genom att göra texten mörkt 
turkos.  

När väl affischen satt uppe på olika anslagstavlor på KMH så upplevde jag att den smälte in bland alla 
de andra affischerna utan att sticka ut särskilt mycket. Eftersom jag inte är van att tänka i bild utan i 
musik så var det svårt att föreställa mig hur den färdiga affischen skulle se ut. Innan jag skickade in 
den för tryck till Repro (KMHs tryckeri) så skrev jag ut den på vanligt A4 utskriftspapper i svartvitt 
vilket inte riktigt gjorde affischen rättvisa. Jag är nöjd med hur den blev men den syntes inte särskilt 
bra på en vägg bland andra affischer, nästa gång kanske jag använder en fetare skrift eller klarare 
färger för att nå ut.  

Repetitioner 
Under januari månad hade vi bokat in alla repetitioner inför konserten, det blev fyra tillfällen i februari 
och ett genrep dagen innan konsert. Jag var först inte riktigt nöjd med detta då jag hade hoppats på mer 
tid att spela tillsammans så att alla kunde känna sig trygga och lugna med både materialet och 
varandra. Men alla hade givetvis andra åtaganden på annat håll så det gick inte att få till, jag fick helt 
enkelt vara nöjd och planera arbetet väl istället. Detta gjorde att jag i de flesta fall bestämde mer om 
former och arrangeringsskisser innan repet än vad jag kanske vanligtvis gör. Samtidigt byggdes 
mycket spänning och nervositet upp i mig eftersom jag fick vänta så länge med att visa upp det nya 
materialet för bandet. Vissa låtar som till exempel den med många tempoväxlingar var jag osäker på 
om den alls kunde gå att spela innan vi hade testat, men det gick! 

Eftersom första set skulle bestå av låtar som åtminstone Andreas och Samuel redan hade spelat en hel 
del tidigare, tänkte jag att vi inte skulle behöva lägga så mycket tid på just de låtarna. Men Sebastian 
hade aldrig ens hört låtarna så han fick inspelningar skickade till sig som han kunde lyssna på i lugn 
och ro för att skapa sig en uppfattning om låtarna. Sedan sågs bara han och jag några gånger under 
julledigheten och spelade igenom de låtarna på duo.  

När februari kom så började också repetitionerna för hela kvartetten. Vi började med att repa på de 
gamla låtarna som jag förstod att det inte skulle bli några problem med. Sedan byggde jag på allt 
eftersom och tog med mig nya låtar. Inför varje rep var jag väldigt nervös och orolig för hur musiken 
skulle tas emot och hur det skulle gå att spela, om jag kunde förmedla hur jag ville ha låtarna. Det var 
näst intill en olidlig spänning som lyckligtvis alltid löstes upp till lättnad och glädje när vi tagit oss 
igenom det. Till nästa projekt vill jag försöka vara snäppet modigare och inte vänta för länge med de 
mest osäkra låtarna, utan våga testa det svåra på en gång för att se hur det bär, jag vill prova att börja i 
andra änden. Inte för att jag blev missnöjd med resultatet, för så var det absolut inte, men det hade 
kanske varit schysst både mot musiken och mot de andra musikerna att få mer tid på sig med mer 
komplicerade låtar.  

Det är ett ofrivilligt drag hos mig som jag upptäckt under projektets gång, att jag i vissa perioder varit 
så uppe i min egen nervositet och osäkerhet att jag nästan missat att ta in mina medmusiker. Det är 
ofta en pirrig uppladdning att för första gången spela upp något nyskrivet men det kan vara minst lika 
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nervöst att spela någon annans nyskrivna musik. Jag pratade en del om det med Sebastian som var det 
nya tillskottet till ensemblen. Eftersom samma konstellation spelat med en annan pianist tidigare så 
blev både musiken och stämningen givetvis lite annorlunda än innan. Men inte på ett dåligt sätt. Om 
det var något specifikt som inte stod utskrivet i noterna men som den tidigare pianisten brukade göra 
och som jag gärna ville ha med så sa jag det till Sebastian. Annars kändes det viktigt för mig att han 
spelade och lät som han gör utan att försöka härma någon annan. Det är förmodligen inte helt lätt att 
hoppa in i ett band och ta en plats som någon annan tidigare haft. Jag trivdes väldigt bra med Sebastian 
på piano, jag tyckte han tillförde något nytt som tilltalade mig.  

Flera av de låtarna jag skrev till andra set hade någon form av pop-struktur vilket gjorde att jag 
upplevde det lättare att bestämma former i förhand. Stuken på låtarna skapades i princip i samband 
med att jag skrev dem, vilket gjorde det smidigt under repen eftersom jag visste på ett ungefär hur jag 
ville ha låtarna. Vissa saker kunde vi givetvis testa på plats om vi tillsammans kom på något som 
skulle passa en viss låt.  

Rollen som bandledare upplever jag ibland knepig. Den praktiska biten att boka rep och lokal, att se 
till att alla får den information de ska osv kan ibland vara motig om det är svårt att få ihop, annars 
tycker jag inte att det är något större problem. Men väl i replokalen får jag kämpa mycket med att våga 
stå för mina idéer och lita på att de bär. Min ambition var att vara så förberedd jag kunde till varje 
reptillfälle eftersom vi inte hade så många och för att använda tiden så effektivt som möjligt. Men det 
var inte alltid som jag hade en jättetydlig bild över hur jag ville ha det, i sådana fall tycker jag att det 
är spännande att testa sig fram tillsammans med bandet, om tid finns. Dock brottades jag lite med 
tankarna att om bandet inte var intresserade av att jobba på det sättet så kunde jag inte lägga det 
ansvaret på dem. Det blev aldrig ett problem mer än i mitt huvud eftersom alla alltid var väldigt 
flexibla och tillmötesgående.  

Jag har märkt det även tidigare men i detta projekt blev det extra tydligt eftersom det var en relativt 
stor produktion, hur orolig jag blir att de andra musikerna inte ska tycka att det är kul. Det hände att 
någon kom sent till ett rep vilket gjorde att vi antingen fick kortare reptid eller om alla var tillgängliga 
så kunde vi förlänga tiden. Mer än en gång var jag rädd att ta upp för mycket av deras tid eller att jag 
inte skulle vara nog förberedd eller seriös. Vad som blev klart för mig allt eftersom var att alla ville 
göra ett bra jobb och därmed använda all tid som fanns till vårt förfogande. Min känsla av att "ta deras 
tid" var inte till gagn för någon.  

Konsertdagen 
I grundhyran för att boka Teater Lederman en kväll så får man tillgång till lokalen kl. 17:00, kvällens 
konsert skulle börja kl. 19:00 vilket skulle bli för kort tid för att rigga scenen. Därför bokade jag 
lokalen från kl. 15:00 och hoppades att det skulle vara tillräckligt med tid. Några av oss möttes upp på 
KMH för att ta med all utrustning vi behövde som vi körde till teatern med bil. Sådana saker som 
parkeringsplats vid teatern var ett litet orosmoment men det löste sig smidigt. Vi började rigga och 
som det ofta blir så tar vissa steg längre tid än väntat. Denna gång var det inspelningstekniken som 
strulade en aning. Andreas hade fått i uppgift att spela in konserten och han löste även detta problem. 
Tyvärr hade en kabel trampats ur trots tejpande, vilket gjorde att det inte blev någon sång inspelad 
under första set, men detta åtgärdades till set två. Vi riggade även en filmkamera som filmade hela 
konserten och en god vän till mig, David Samuelsson agerade fotograf under konserten. 

Tidigt i arbetet inför konserten förstod jag att jag skulle bli tvungen att delegera ut vissa 
arbetsuppgifter om jag skulle lyckas med alla mina mål. Istället för att betala extra för en ljudtekniker 
som skötte ljudet under konserten så frågade jag en bekant, Sara Björkegren från Institutionen för 
Musik & Mediaproduktion på KMH. Sara kom på utsatt tid och började genast rigga kablar och annat 
tillsammans med Dennis från teatern. För allt småfix som att pynta och se till så att alla musiker och 
involverade fick lite mat i sig innan konserten så hade jag bett min goda vän Maria Lorentzon om 
hjälp. Hon var en klippa i det avseendet och jag är väldigt glad att vi planerade in det i förväg eftersom 
det annars hade tagit för mycket tid om alla skulle ordna med sin egen mat. När publiken började trilla 
in hälsade Maria dem välkomna och såg till så att alla fick konsertprogram.  
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Under hela konsertdagen kände jag mig trygg och lugn i att alla visste vad de skulle göra, jag upplevde 
att arbetsfördelningen var väl planerad. Jag kände mig otroligt tacksam över att alla i det fantastiska 
team jag hade satt ihop var mycket engagerade och hjälptes åt för att allt skulle bli så bra som möjligt. 
Förberedelserna flöt på bra, det som jag kanske hade planerat för lite tid till var att klä om och göra 
mig i ordning, därför blev konsertstarten några minuter försenad.  

Det är ofta svårt att ta in hela upplevelsen av ett konsertframträdande och ha förmågan att vara helt 
närvarande. Jag kände mig så stolt över hela projektet och alla som medverkade att jag ansträngde mig 
till mitt yttersta för att njuta av stunden. När vi klev ut på scenen och jag såg alla bekanta och några 
obekanta ansikten blev jag väldigt rörd, det var ett stort ögonblick i mitt liv. Det var en väldigt fin 
stämning i rummet och jag upplevde det som att trots små obetydliga missar så var vi alla i bandet där 
och hade god kontakt. Jag kan ju bara prata för mig själv men jag hade kul och kände mig oerhört nöjd 
med våra prestationer och hela konsertens utförande.  

Slutreflektion 

Detta har varit ett omfattande projekt, det största som jag själv har styrt och jag har lärt mig mycket 
om mig själv under vägen. Att ta beslut är något som uppkommit som en tröskel för mig och som har 
präglat hela projektet, att det ständigt varit många och för mig svåra beslut att ta. En anledning till att 
beslutsfattandet har upplevt så komplicerat tror jag är att jag lockas av så mycket som jag tycker är 
roligt och spännande. När det gäller genrer så har jag svårt att välja, jag tycker egentligen inte att man 
måste det men för att hitta en tydlig riktning så tror jag på att nischa sig. När man bestämmer sig för 
ett spår så väljer man ju också bort en annan väg vilket jag har upplevt problematiskt. Trots detta så 
tror jag att jag hittade någon slags balans i att tillåta mig att testa skilda idéer och i det vara så ärlig 
mot mig själv som möjligt genom att följa mina impulser och min kreativitet, det blev som en 
gemensam nämnare snarare än att hålla mig till en viss genre. Det krävs ett visst mått av mod för att 
våga tro att man kan och att våga testa. Att ha ett projekt per år under utbildningen tror jag är ett 
fantastiskt tillfälle för detta.  

Beslutsfattande är något jag tar med mig till nästa gång, att våga ta fler och större beslut i ett tidigare 
skede eftersom det skapar en riktning och ett lugn i att jag vet vad jag ska göra och hur arbetet kan 
organiseras. Å andra sidan så är allt detta en del av processen som gör att det hela tiden är moment 
som måste lösas. Samtidigt som det har varit väldigt arbetsamt och krävande så har det varit jättekul 
och utvecklande.  

Under ett sådant här projekt är det flera rörelser som löper parallellt. Ibland var det svårt att ta tid till 
att till exempel göra en affisch när jag även behövde lägga tid på att skriva klart musiken. Att se och 
arbeta i de olika skikten samtidigt blev ytterst påtagligt.  

Att se resultatet av något som bara funnits i mitt huvud tidigare och att fullfölja en vision som jag 
nästan upplevde som att ta mig vatten över huvudet har varit både spännande och mäktigt. Ofta klarar 
man mer än vad man tror, det har jag erfarit många gånger under alla mina år av musikstudier och det 
kommer jag bära med mig ut i arbetslivet.  

Min roll som ledare har på flera plan utmanats. Att vara tydlig och rak med hur man vill ha saker 
gjorda och hur man vill att musiken ska låta är ibland väldigt viktigt för att alla inblandade ska vara 
med på tåget och förstå sin uppgift. Detta har jag kämpat en hel del med, att ta reda på vad jag vill och 
på bästa sätt förmedla det. Bara att planera och schemalägga för hur lång tid saker tar och se till att allt 
hinns med under den perioden, har även det varit ett utvecklande arbete.  

Även om jag hade storslagna drömmar för detta projekt så måste jag säga att jag nådde flera av dem, 
det blev ungefär som jag hade tänkt mig och hoppats på. Kanske la jag inte lika mycket eftertanke på 
t.ex. affischen eller scenens utformning enligt visionen men jag hade det i åtanke i alla fall. Alla bitar 
kring konserten fanns med i någon mån.  

Examensarbetet har väckt många tankar och idéer inför framtida projekt. Nästa gång jag förverkligar 
en konstnärlig vision av den här storleken så vill jag testa att arbeta ihop med någon. Jag vill prova att 
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komponera tillsammans med någon annan för att få in nya inputs, vilket jag inte sysslat så mycket med 
hittills. Dels för att dela på arbetsbördan men också för att se vilka vägar ett sådant projekt kan ta om 
jag skulle samarbeta med någon och driva idéer ihop.   

Jag är mycket nöjd med den riktning som arbetet till slut tog och att jag bestämde mig för att pusha 
mig själv genom att skriva ny musik för just detta ändamål. Jag kommer fortsätta spinna vidare på 
tanken att det kanske blir minst lika bra musik trots att man inte känner sig särskilt inspirerad just när 
man skapar utan jobbar inför ett tidsmål till exempel. Att våga begränsa arbetet ännu mer och skära 
ner temat till något väldigt specifikt skulle vara spännande att testa, eftersom det var en sådan 
svårighet för mig denna gång.  

Ibland upplever jag att jag inte har valt musiken aktivt, kanske handlar det om min beslutsångest men 
jag upplever att jag bara har följt en slags vågrörelse som lett mig framåt och vidare. Precis som i detta 
projekt där jag från början inte visste exakt hur målet såg ut. Att skapa, driva och fullfölja projekt tar 
jag med mig till framtiden då jag hoppas och tror att det kommer vara en stor del av arbetslivet som 
frilansande musiker.  

 

Bilagor 

Inspelning 
Låtarna från set 2 finns på en CD-skiva. 

Video  
Videoinspelning av hela konserten finns på en DVD.  

Låttexter 
Jellyfish 

They are, almost impossible  
to see, when they are under the surface 
They move, with rhythmic contractions 
swim fast and smoothly around things 
burning close 
Touch them and they can burn you and they'll poison you 
Just before they swallow you 
 
They do see quite well though they  
have no, they have no brains poor things 
Bodies like cubic umbrellas 
square shaped and hard to catch 
catch by hand 
Floating in tropical waters 
Jellyfish sweet jellyfish 
 
There are all different kinds 
of them and when they´re small larvae 
they are attached to each other 
like a beautiful flower 
growing on the seabed 
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Watch out, case they can burn you and they'll poison you 
just before they'll swallow you 
 

Pretend 

Let's pretend we are fairies on a field 
Let's pretend we're unsealed 
Fall to spring, making progress as we go 
over white, white snow 
Painted lines are sharper then ever before 
on our feet now 
 
Wide awake you can see it crystal clear 
wide awake no fear 
Off you go whit a pigeon in your hand 
over rainbow sand 
See through glass the pattern emerge in the light 
don't lose it in sight 
 
Let's pretend we can build it up once more 
wide awake like before 
Let's pretend there's no other solution 
then to heal this pollution 
May the fog fade away leaving nothing behind 
then a wind so warm and kind 
 

Cotton Fields 

All of my words left me  
when you asked for my thoughts 
All of my strength hid away  
when you asked for my hand 
 
Cotton fields high and low  
the mist is stealing the whole show 
Cotton fields high and low  
the mist is stealing the whole show 
 
All my fast steps were all gone  
when I needed to run after you 
All my memories were all blank  
when I wanted to share them with you 
 
Cotton fields high and low...  
 
I scream and shout  
but there's no sound to be heard 
I walk and walk and even run  
but didn't move an inch 
 

När du går 

Säg till mig innan du går 
 
Ja, jag vet, jag kan inte styra dig 
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nej det har jag väl aldrig gjort 
Ja, jag vet, du vill gå din egen väg 
men det har du väl alltid fått 
 
Säg till mig innan du går 
så jag kan vinka dig hejdå 
när du går 
 
Ja, jag vet, men du kan inte lura mig 
aldrig mer sådana tomma ord 
Ja, jag vet, det kunde låtit väldigt bra 
men idag vill vi tro på det vi sa 
 
Säg till mig innan du går 
så jag kan vinka dig hejdå 
när du går 
 
Ja, jag vet, att du inte ser det så 
men en dag kommer du att förstå 
Jag står kvar och ser på när du går 
utan att vänd dig om 
jag står kvar 
 
Säg till mig innan du går 
 

Wind 

Can you hear the wind blow 
Can you hear the air all around you 
All around you, all around you 
 
Can you hear the wind whisper low 
Can you hear it telling the tales 
No one has ever heard 
 
Trees are gently swaying 
Oceans overflowing 
water into iceing 
 
Buds turn in to flowers 
Trees higher than towers 
Counting time in hours 
 
Can you see the reflection show 
Can you see the dreams all around you 
All around you, all around you 
 
Can you see the light glow 
Can you see the leaves changing colours 
Clouds passing by  
 

Framåt 

Framåt, framåt, framåt  
Framåt, framåt, framåt  
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Framåt, framåt, framåt  
Framåt, framåt, framåt  
Framåt, framåt, framåt  
 
Du vill bara dit 
inte stanna bara gå 
inte vänta skynda på 
Men du läker mina sår 
om och om och om igen 
 
Framåt, framåt, framåt... 
 
Ingen annan stans 
Gamla minnen som vi minns 
men som inte längre finns 
Vi har vandrat vidare 
alltid, alltid, alltid 
samma håll 
 
Framåt, framåt, framåt...  
 
Stanna kvar, stanna kvar, stanna kvar 
 
Framåt, framåt, framåt... 
Du vill bara dit 
inte stanna bara gå 
inte vänta skynda på 
Men du läker mina sår 
om och om och om igen 
För när vinter blir till vår 
ska jag somna om igen 
 

Still Hope 

She leaves before she goes 
She cares about nothing more 
There is still hope 
There is still air to breathe 
 
We see what she can do 
We hear her in our sleep 
There is still hope 
There is still air 
Still hope 
Still air to breathe 
 
She's quiet, not in peace 
She seems to hide away 
There is still hope 
There is still air to breathe 
 
She lives in all of us 
She's strong but seen as weak 
There is still hope 
There is still air 
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Still hope 
Still air to breathe 
 
She will do whatever she wants to 
She will say whatever she believes 
She will be whoever she'd like to be 
and no one will disagree 
Cause there's still hope 
And there's still air 
Still hope 
Still air to breathe 
 

Mommin 

Det är många långa timmar dit med bil 
"men snälla är vi framme snart?" 
Bara skog och skog och mera skog 
sen skymtar jag det vita huset vid vägen 
 
Hon står redo vid ett dukat bord 
frysen full av bullar har hon 
Hon lär mig virka, sticka, brodera 
sen klär vi om i hennes kläder från för 
 
Tiden går men står stilla här 
klockan tickar högt i köket 
Bleka, mönstrade tapeter 
och hemvävda mattor i alla rum 
 
Denna bruna tvättkorg utav plast 
bästa gömstället i huset 
Spelar kort och dunkar burken 
går ner till sjön köper kolor och refresher 
 
Jag vaknar sömnig och går ut i bara bena 
med nattlinnet på 
Och daggen den kyler mina fötter 
och himlen är svagt blå 
 
Åren går och väggar får ny färg 
min tvättkorg har jag vuxit ur 
Men nya platser, nya gömställen 
Hon står på bron och vevar med sin hand 
 

Rappen 

Prova nu, nya läppar tajta lår 
Prova nu, lyster hy och glansigt hår 
Så gör du, så går du dig smal 
allt tjat överallt får dig att tro att det är ditt val 
 
Men/Män, de där andra som vi kan klandra 
varför ser vi inte likadant på varandra 
Klart att hon behöver stil 
för att matcha killens nya sportbil 
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Idag, endast nu får du livet på köpet 
skynda till affärn' få bästa tipsen på löpet 
Vi vet vad du behöver 
köp det nu så får du pengar över 
 
Så, dra in här, tryck ut här 
se så fint i spegeln där  
Kan inte andas, får ingen luft 
Sen när lär vi våra barn att sluta andas är tufft?  
 

When I Say So 

Come with me 
don't burry me deep 
 
I will go whit you when I say  
I will go with you when I say 
I will go with you when I say 
I will go with you 
 
I won't go, I won't go 
 
Until I say so 
 

Fall 

They will say what's right for  
they know what's best 
they alwaysdo 
find the truth inside of you 
and what you really feel 
 
They won't lie to you no, no 
they don't know how 
they just can't 
mind another ting than you 
and what's really real 
 
I've been waiting for you  
to fall raight into my arms 
let go and fall into my arms 
I've been waiting for you 
to fall right into my arms 
let go and fall 
 
You won't say "I told you so" 
no regrets 
no other ways 
to go, you just carry on 
the effort makes you strong 
 
You won't lie to yourself 
no time to lose 
just spend it well 
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you go, and you carry on 
that's were you belong 
 
They say: "Be careful what you wish for 
cause you might recieve" 
Don't take it personally 
I never thought that I could reach more 
and have all at once 
I'd never thought you'd agree 
 
I've been waiting for you... 
 

Tiptoe 
 
If I'm standing on my toes reaching out 
maybe someday I'll reach the stars 
Then I'll pick one down and keep it safe 
 
If I brush my hair and smile a little 
hiding my thoughts on a safer place 
Someday you'll think that I'm a good girl 
 
If I'd scream in the middle of a crowd 
someone might loose their ears for good 
Maybe no good idea but Oh so nice 
 
If I'm brave enough to speak to you 
maybe someday you will smile 
when you know how I feel when I see you 
 
If I'm flying high, high above, near the sun 
maybe I wouldn't see my own home 
That would be far, too far to be near 
 
If I'm standing by the sea looking out 
keeping the waves in my control 
Someday they'll carry me away from here 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

Affisch 
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Program 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TACK! 
 

 
 
Stort tack till alla  
 
Musiker: Sebastian Bergström, Samuel Löfdahl, Andreas 
Pettersson, Agnes Magnusson, Joel Karlsson, Cosima Lamberth 
och Anna Lindahl 
Teater Lederman och Dennis Frykholm 
Handledare: Sofie Norling 
Ljud: Sara Björkegren 
Kostym: Mamma Anna Fästh och Syster Aida Sissay 
Allmänt stöd: Victor Ajger 
Allt-i-allo: Maria Lorentzon 
Affisch: Otto Norin 
Foto: Maria Lorentzon 
 

 
 
 
 

Examenskonsert 

Som ringar på vattnet 
- en början och en fortsättning 
Fre 26/2-16 kl 19:00 
Teater Lederman 
 
 
 
 
 
 
 

Medverkande: 
Sara Sissay - sång 

Sebastian Bergström - piano 
Samuel Löfdahl - bas 

Andreas Pettersson - trummor 
Agnes Magnusson - cello 

Joel Karlsson - klarinett 
Cosima Lamberth - kör 

Anna Lindahl - kör 

PROGRAM 

All musik skriven av Sara Sissay 
 
 
 

DEL 1 - DÅ 
 
 
Jellyfish 
 
Pretend 
 
Cotton Fields 
 
När du går 
 
Wind 

 
 
 

-  PAUS  - 
 
 

 
 
 
 

DEL 2 - NU 
 
 

Framåt 
 

Defeat 
 

Still Hope 
 

Mommin 
 

When I say so 
 

Fall.. 
 
 

 
	


