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1. Innledning 

Musikalsjangeren har siden sin begynnelse på starten av 1900-tallet utvidet seg for hvert år. 

Behovet for kommersielle suksesser har samtidig økt, og musikalkomponister over hele 

verden må balansere mellom å skrive musikken de ønsker, og å skrive det som fenger et bredt 

publikum. Samtidig har popmusikken utviklet seg til å bli en milliardbransje hvor higet etter 

den nye hiten kan bli altoppslukende for låtskriverne. Veldig få har utmerket seg med mer enn 

et par hiter i hver av disse sjangrene, og enda færre har utmerket seg i begge slik som Björn 

Ulvaeus og Benny Andersson. Overgangen fra å skrive verdensomspennende hiter i 

popgruppa ABBA, til å få suksess på West End med Chess, skulle man trodd var en stor og 

omtrent umulig omveltning. Likevel har suksessen vært uten sidestykke, og deres musikk 

spilles fortsatt i dag, flere tiår etter den ble skrevet. Hvordan har de klart det? Hvordan er det 

mulig å skrive musikk som fenger mennesker fra alle aldersgrupper og samfunnslag i flere 

tiår? Er det et talent man må være født med? Eller bruker de en nøye metode og oppskrift? Og 

hvis de gjør det, er det en metode man kan følge når man skriver musikk uansett hvilken 

sjanger? 

1.1 Bakgrunn for valg av tema og problemstilling 

Da jeg skulle velge tema til min bacheloroppgave, var jeg tidlig sikker på at den skulle dreie 

seg om musikk. Jeg synes musikken er det som gjør musikalsjangeren interessant, fordi den er 

unik i sin formidling av tekst og historier. Melodi, rytme, tekst, frasering, harmonier og 

orkestrering er sammen med på å formidle en historie, og det å dykke ned i det var noe jeg 

gjerne ville i min bacheloroppgave. Høsten 2021 var jeg med på konserten «Thank You For 

The Music – En hyllest til Björn og Benny» på Lillestrøm kultursenter, hvor profesjonelle 

musikalartister, et amatørkor og et symfoniorkester sammen spilte musikk skrevet av Björn 

Ulvaeus og Benny Andersson under ledelse av dirigent Anders Eljas. Under arbeidet med 

denne konserten innså jeg hvor utrolig imponerende det er å ha så stor kommersiell suksess 

både som popartister og musikalkomponister, og jeg begynte å lure på hvordan de gjorde det. 

Jeg innså at dette var noe jeg kunne skrive om til bacheloroppgaven, og kontaktet så Anders 

Eljas for å få et intervju om arbeidet med Ulvaeus og Andersson. Under dette intervjuet sa 

Eljas at han trodde grunnen til deres store suksess var at Andersson var så utrolig god på å 

skrive fengende melodier. I ettertid tenkte jeg på om dette kunne være hele bakgrunnen for 

deres suksess, eller om det skal mer til. Det er dette jeg tenker å forske på i denne oppgaven.  
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1.2 Problemstilling 

På bakgrunn av dette temaet har jeg kommet frem til problemstillingen: 

«Har Björn Ulvaeus og Benny Andersson brukt samme metode for å skrive 

verdensomspennende hiter både i pop- og musikalsjangeren, og går det an å følge deres 

eksempel for å gjøre musikalsanger mer populære?» 

2. Metode 

I denne oppgaven brukes litteraturstudie som metode. En litteraturstudie bygger i hovedsak på 

skriftlige kilder. Man bruker litteratur for å avklare begreper og forklare teorier som kan 

belyse problemstillingen. Når man bruker den litterære metoden vurderer man så disse kildene 

i form av kildekritikk (Dalland, 2013, s. 223). Jeg har brukt forskning og litteratur om 

låtskriving og populærmusikk. Jeg har brukt en studie fra 2016 kalt «Dissecting an Earworm: 

Melodic Features and Song Popularity Predict Involuntary Musical Imagery» for å forstå 

hvilke elementer i Ulvaeus og Anderssons musikk som fenger mennesker. En annen kilde 

som belyser noe av det samme er boka «Musikk og hjernen» av Are Brean og Geir Olve 

Skeie. For å finne informasjon om Ulvaeus og Andersson som popmusikere har jeg brukt 

boka «POP, en historie» av Audun Molde. I tillegg har jeg funnet informasjon om deres 

overgang til musikaler i «From Abba to Mamma Mia!» av A. Hanser og C.M. Palm. Jeg vil 

også bruke noteeksempler fra deres musikk for å underbygge mine teorier.  

Som en tilleggskilde har jeg også hatt et intervju med Anders Eljas, som har jobbet som 

arrangør og musiker for ABBA på flere av deres konserter og turneer, og som i tillegg har 

arrangert deres musikaler Chess og Kristina från Duvemåla for både kor og orkester. Hans 

innsikt i deres arbeidsmetode og musikkstil har vært til uvurderlig hjelp for denne oppgaven.  

3. Teori 

3.1 Ulvaeus og Anderssons suksess 

«One day the two of you will write a song that becomes a worldwide smash hit» 

Disse ordne ble ytret av musikkforleggeren, plateselskapseieren og manageren Stig Anderson, 

som fikk de fire ABBA-medlemmene sammen (Hanser & Palm, 2000, s. 12). Han hadde nok 

en anelse om hvilket talent som lå i låtskriverne Björn Ulvaeus og Benny Andersson, men 
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skjønte neppe hvor sant dette utsagnet skulle bli over de neste tiårene. Den popgruppa som 

gjorde mest suksess på 70-tallet var nemlig ABBA. Etter seieren i Eurovision Song Contest 

med Waterloo i 1974, endte alle de neste 18 singlene de ga ut på Top Ten i Storbritannia, og 

åtte av dem gikk helt til topps. ABBAs musikk var gjenkjennbar på de tydelige melodiene i 

detaljrike arrangementer, og sangene var godt produsert. De var fulle av såkalte hooks, som er 

et musikalsk element, ofte et slags riff som blir brukt om igjen i sanger for å gjøre dem mer 

iørefallende. I ABBAs sanger var det ofte mange lag av slike musikalske elementer samtidig 

(Molde, 2018, s. 284). Klangidealet var inspirert av Phil Spectors Wall of sound, som var 

preget av at vokalen bare var en liten del av lydbildet. Spector brukte flere gitarister, bassister, 

korister og pianister samtidig, noe som skapte en spesiell sound. Denne sounden finner man 

igjen i ABBA-sangene (Molde, 2018, s. 220). Her var lydbildet preget av tette 

vokalharmonier ved at vokalistene Anni-Frid Lyngstad og Agnetha Fältskog dubbet over 

sangene flere ganger, de brukte mye synthesizere, elgitarer og piano. Til sammen ble dette 

som en tett lydvegg.  

Under ABBA årene gjorde Ulvaeus og Andersson flere forsøk på å få til et musikal-prosjekt, 

men ingenting ble fullført. De var innom mange forskjellige ideer, men på grunn av ABBAs 

popularitet og etterspørsel etter musikk, ble det vanskelig. Kun når allmennheten startet å 

miste interessen for dem, gjorde Ulvaeus og Andersson et seriøst forsøk på å skrive musikal. 

De skjønte da også at de trengte en partner til å skrive selve historien, og valget falt på Tim 

Rice (Hanser & Palm, 2000, s. 190-191). Tim Rice hadde lenge hatt et ønske om å skrive en 

musikal om den kalde krigen. Etter hvert fikk han inspirasjon til å fortelle historien gjennom 

USA og Sovjets lange rivalisering innen sjakk, og Rice fikk tips om å samarbeide med 

Andersson og Ulvaeus fordi de så etter et prosjekt å jobbe med utenfor ABBA. Rice var stor 

fan av gruppa, og ville gjerne jobbe med dem fordi han mente det var en følelse av teater i 

ABBA-stilen. Sammen skapte de til slutt Chess.  

De tre mennene jobbet med musikk og tekst gjennom 1982 og 1983. Rice beskrev en 

stemning for en sang han ville ha, så skrev Andersson og Ulvaeus musikken, spilte den inn og 

sendte tilbake til Rice. Han skrev tekst som passet til musikken og sendte den tilbake til 

Andersson og Ulvaeus, og slik jobbet de seg gjennom hele musikalen. Noen av sangene 

inneholdt elementer fra musikk Andersson og Ulvaeus tidligere hadde skrevet for ABBA. For 

eksempel var refrenget i «I Know him so well» basert på refrenget i sangen «I Am An A», en 

sang fra ABBAs turné i 1977, og refrenget i «Anthem» bruker akkordstrukturene fra 

gitarsoloen i «Our Last Summer». Ulvaeus står også bak noen av tekstene som ble brukt i 
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Chess, fordi han skrev eksempler på tekster for å understreke de rytmiske mønstrene i 

musikken, og Rice syntes noen av disse var så gode at han beholdt dem i den endelige 

versjonen. Et kjent eksempel på dette er «One night in Bangkok makes a hard man humble», 

som innleder refrenget på sangen som kanskje ble mest populær fra Chess, «One Night In 

Bangkok» (Wikipedia, 2021). 

Musikalen ble så gitt ut som et konseptalbum før man lagde en sceneproduksjon. De begynte 

tidlig å involvere arrangør og orkestrator Anders Eljas, som de hadde jobbet med tidligere på 

turneer. Han fikk innspillinger av musikken og ble bedt om å lage passende arrangementer for 

kor og orkester (Hanser & Palm, 2000, s. 195). Opptakene til albumet begynte i Stockholm i 

november 1983, og Andersson spilte inn de mange lagene med keyboard selv i deres vanlige 

studio, og kor og orkester ble så spilt inn i London med The Ambrosian Singers og London 

Symphony Orchestra. Deretter ble albumet mikset og redigert av ABBAs lydingeniør Michael 

B. Tretow.  

Albumet ble så gitt ut, og nådde internasjonal suksess. Sanger som «I know him so well» og 

«One night in Bangkok» nådde høyt på hitlistene, og sistnevnte blir omtalt som den mest 

solgte singelen til Ulvaeus og Andersson noensinne, inkludert alle ABBA-hitene (Hanser & 

Palm, 2000, s. 200). Musikalen nådde stor suksess på West End, og spilte i tre år, fra 1986 til 

1989. Like heldige var de ikke på Broadway, hvor den stengte etter bare åtte uker. Likevel 

fortsatte den å bli satt opp på mindre teatre rundt om i USA og andre land. Konsertversjonen 

har også blitt populær, spesielt i Sverige, hvor Chess in Concert-prosjektet har blitt veldig 

suksessfullt. 

3.2.1 Involuntary Musical Imagery 

For å forstå hvordan Ulvaeus og Anderssons musikk er blitt så populær, må vi se på hvilke 

virkemidler som skal til for å gjøre en sang fengende i første omgang. Ifølge en studie gjort av 

American Psychological Association i 2016, kan man finne bestemte elementer i de sangene 

som blir populære og gir opplevelsen «Involuntary Musical Imagery» eller «INMI», populært 

også kalt «earworms». Dette er sanger man «får på hjernen», og som man går og synger på 

uten å tenke over det. Denne studien forsket på om en sangs popularitet og melodiske 

elementer kunne forklare hvorvidt den blir INMI, og hadde 3000 deltakere i en undersøkelse 

hvor man skulle liste opp sanger man mente passet til denne beskrivelsen. Det viser seg at en 

av hovedfaktorene for typiske INMI-sanger er at det er en populær sang som blir spilt ofte. 
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For å heller finne hvilke melodiske elementer som skiller en INMI-sang fra en vanlig populær 

sang tok de de 100 sangene som ble nevnt mest og sammenlignet dem med 100 sanger som 

var populære i Storbritannia på den tiden, men som ikke ble nevnt som INMI. De fant ut at 

det var flere elementer som gikk igjen i sangene som ble klassifisert som INMI. De hadde ofte 

et høyt tempo, og en typisk melodisk form som ligner på andre popsanger, og kunne ha 

uvanlige intervallstrukturer med plutselige sprang eller mange repetisjoner av toner 

(Jakubowski, Finkel, Stewart, Müllensiefen, 2016). Et av de vanligste konturmønstrene for 

melodi i vestlig musikk er at den første frasen stiger i tonehøyde og den andre frasen synker. 

Dette hører man for eksempel ofte i barnesanger som «Blinke blinke stjernelill», slik at det 

skal være enkelt for barn å lære seg (Cox, 2016).  

3.2.2 Eksempler på INMI-elementer i Ulvaeus og Anderssons musikk 

Dersom man leter i Ulvaeus og Anderssons musikk finner man raskt eksempler på INMI-

elementene. Når det gjelder tempo faller det meste av ABBA-musikken under disco-

sjangeren, som tradisjonelt har et høyt tempo. Av sangene på ABBA Gold, som er et 

samlealbum av deres mest kjente sanger, ser vi at det kun finnes fire som kan klassifiseres 

som ballader med lavere tempo (for eksempel «The winner takes it all»), de andre ti har mer 

driv og høyere tempo (for eksempel «Voulez-Vous»). Når det gjelder Chess er ikke dette like 

tydelig. Der var de to sangene som ble mest populære «One night in Bangkok» og «I know 

him so well», hvor den første har høyt tempo, mens den andre ligner mer en tradisjonell 

ballade. Dermed må det være et annet element ved sangene som også spiller inn på hvorvidt 

de blir populære. Dette kan være den melodiske formen.  

Den vanligste melodiske konturen er som sagt at den første frasen stiger i tonehøyde mens 

den andre faller. Dette finner vi igjen mange steder både i popmusikken og i Chess. Her ser vi 

tydelig i et utdrag fra «Take a chance on me» fra 1977 hvordan de har fulgt denne strukturen: 

  

En liten variasjon på dette ser vi også i «I know him so well» fra Chess: 
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Vi kan også se at de har fortsatt med dette mønsteret i den nye musikken som kom ut i 2021, 

her ser vi konturen i «I still have faith in you»: 

 

Likevel ser vi enda mer av det tredje elementet i INMI i Ulvaeus og Anderssons musikk, 

nemlig uvanlige intervallstrukturer. De bruker mye repetisjon av de samme få tonene, som her 

i åpningen av «Mamma Mia»: 

 

Noe lignende ser vi også i «SOS», hvor de ligger lenge på de samme tonene: 

 

3.3.1 Jourdains elementer for populær musikk 

Det at en sang fremkaller såkalt INMI betyr derimot ikke alltid at det er en god sang, men at 

den inneholder noe som fenger oss og som vi vil gå og synge på. Vi har alle opplevd å ikke 

klare å slutte å nynne på en sang man i utgangspunktet ikke liker. Oppskriften på en hit vil 

dermed kunne se litt annerledes ut. Pianisten og vitenskapsjournalisten Robert Jourdain har 

samlet noen trekk som går igjen i de fleste populære melodier. For det første bør nesten alle 

notene i melodien tilhøre 7-toneskalaen som melodien går i. Skal man innom de resterende 

fem «kromatiske» tonene bør de være i posisjoner som ikke er aksentuert eller som ødelegger 

for hovedharmoniseringen (Brean & Skeie, 2019, s. 65). Dette ser man for eksempel i ABBAs 

kanskje største hit «Dancing Queen», hvor hele sangen består av toner man finner i 7-

toneskalaen til A-dur, som er tonearten sangen går i. I sangen «Waterloo», som går i tonearten 

D-dur, ser vi at de inkluderer en av de kromatiske tonene i tonearten (G#) helt i starten av 
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verset, men de er bare kort innom og «forløser» så dette ved å bruke en av tonene i tonearten 

(G) i slutten av frasen: 

 

Jourdain så også at de fleste notene som følger hverandre ligger like over eller under den 

forrige noten, altså at det var få store hopp. Dette stemmer også med det forrige eksempelet.  

Et annet element han fant var at den harmoniske oppløsningen bør skje ved hjelp av rytmisk 

aksentuering, og at rytmen bør forsterke melodikonturen. I tillegg bør melodien kun nå sin 

høyeste og laveste tone på ett tidspunkt i melodien. Alt dette ser vi i denne linjen fra 

«Anthem», hvor rytmen i melodien tilsier at vi nærmer oss den harmoniske oppløsningen, 

som vi får i siste takt hvor melodien slutter på grunntonen og vi er i tonika.  

 

Det siste elementet Jourdain fant var at tonesprangene alltid må lande på en av de syv 

hovedtonene og ikke en kromatisk note, og at den heller ikke må hoppe fra en kromatisk tone. 

Dette begrunnet han med at dissonansen i den kromatiske tonen vil skape en spenning som 

trenger avspenning, noe man ikke får ved et hopp (Brean & Skeie, 2019, s. 65). Dette ser vi 

også et eksempel på i «Anthem». Her har vi ett sprang opp fra tonen A til tonen D, og et 

sprang ned fra tonen C# til tonen F#. Alle disse tonene er en del av hovedtonene i tonearten 

D-dur som sangen går i.  

 

3.3.2 Musikk og hjernen 

For å forstå hvordan vi fengsles av musikk er vi nødt til å se på hvordan menneskehjernen 

oppfatter musikk. Hjernens mest grunnleggende oppgave er å lage hypoteser om fremtiden og 

å alltid holde disse oppdatert. Dette har en evolusjonsmessig fordel, fordi man kan ta riktige 

beslutninger dersom man kan forutse hva som vil skje i fremtiden, og dermed ha størst sjanse 
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for å overleve (Brean & Skeie, 2019, s. 72). Dette betyr at hjernen alltid vil finne mønster den 

kan tolke i sanseinntrykk rundt seg, noe som også forklarer hvorfor vi liker å høre sanger hvor 

melodien går der vi forventer at den skal gå. Likevel liker hjernen å bli overrasket, og kunsten 

å lage god musikk ligger dermed i å finne balansen mellom det velkjente og det overraskende. 

Hjernen skaper en forventning om en melodi, et brudd på denne forventningen skaper en 

spenning som så utløses ved at melodien finner tilbake til det forventede. Statistiske analyser 

av Billboard-listen støtter dette, hvor de mest populære sangene har noen harmoniske 

overraskelsesmomenter i verset, men ikke refrenget (Brean & Skeie, 2019, s. 96-97). Dette 

brukte Ulvaeus og Andersson da de skrev «You and I» fra Chess. I verset går sangen i A-

moll, men melodien er ofte innom mange av tonene som ikke er i 7-toneskalaen til A-moll, 

noe som gjør at vi overraskes mye. I refrenget derimot modulerer vi til Bb-dur, og her brukes 

ingen av de kromatiske tonene i skalaen. Refrenget er forutsigbart, noe som også passer 

sammen med teksten i sangen. I verset resonnerer hovedrollene rundt følelsene de har for 

hverandre, mens i refrenget kommer de sammen fram til hvordan forholdet deres må ende.  

Ikke bare forutser hjernen hvordan en sang vil gå, den er også programmert til å finne mønstre 

i toner og lyder, og å finne en mening i disse. Det betyr at vi alltid går ut ifra at toner og lyder 

betyr noe. Musikere og komponister kan bruke hjernens egenskaper for å skape en effekt, for 

eksempel ved en kraftig uventet lyd som utløser en skvetterefleks fra hjernestammen. Dette 

øker oppmerksomheten vår for det som kommer videre (Brean & Skeie, 2019, s. 88-90). Dette 

hører vi for eksempel i starten av «The American and Florence» fra Chess, hvor vi plutselig 

starter med en akkord i fortissimo, noe som skaper en forventning om hva som skjer videre. 

Dialogen mellom Florence og amerikaneren vi så får høre er en krangel, og det gir mening at 

Ulvaeus og Andersson har ønsket å skjerpe publikums oppmerksomhet for det som blir sagt 

videre.  

Det viser seg også at dersom mange mennesker lytter til musikk med en tydelig rytme 

sammen, vil man synkronisere pust og puls inn mot en felles rytme. Denne fysiologiske 

responsen fører til en følelse av samhørighet mellom de som lytter, noe som kan forklare 

hvorfor så mange spiller av ABBAs discomusikk når de er sammen med andre. De tydelige 

rytmene i for eksempel «Voulez-vous» eller «Gimme gimme gimme» gir folk en følelse av 

samhørighet. Dette kan også komme av betinging, som er en prosess der man kan overføre en 

respons fra en stimulus til å gjelde en annen stimulus om de skjer samtidig (Brean & Skeie, 

2019, s. 91). De som var unge på 70- og 80-tallet, da ABBAs musikk kom ut, forbinder 
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kanskje de gode følelsene fra å være ung med venner på disco, med selve musikken når de 

hører på den mange år senere.  

Et annet element ved hvordan hjernen fungerer er at korttidsminnet ikke kan lagre så mye 

informasjon samtidig. Hvis en sang går veldig sakte eller har en rytmisk struktur som ikke 

gjentas, vil hjernen ha vanskeligheter med å huske og kjenne igjen rytmen. Sanger med litt 

tempo og en rytmisk struktur som gjentas vil derfor fenge raskt, fordi man har en opplevelse 

av å huske sangen etter bare å ha hørt litt på den. Det finnes grenser for hvor mye informasjon 

hjernen kan ta imot og forstå på samme tid, dermed vil en sang med mye polyrytmikk i tillegg 

til komplekse harmonier og melodier virke kaotisk, og man har vanskeligere for å fenges av 

og huske den (Brean & Skeie, 2019, s. 77-78). Dette unngår Ulvaeus og Andersson ved å 

bruke såkalte hooks som tidligere nevnt. Ved å ha en gjenkjennbar rytmisk melodilinje som 

går om og om igjen klarer lytteren å henge med fra første stund fordi man kan forutse litt 

hvordan sangen vil gå. Et slikt hook trenger ikke være mer komplisert enn som her i starten av 

SOS, hvor terser spilt i et rytmisk mønster setter stemningen for sangen. Det samme kommer 

igjen på slutten av sangen, og er for lytteren allerede et gjenkjennbart tema. 

 

3.4 Hvordan Ulvaeus og Andersson utviklet musikken sin 

For å få en bedre forståelse av hvorvidt Ulvaeus og Anderssons suksess kommer på grunn av 

talent og intuisjon, eller om de bevisst følger noen av elementene beskrevet i de foregående 

avsnittene, valgte jeg å kontakte arrangør og akkompagnatør for ABBA, Anders Eljas. 

Utenom Ulvaeus og Andersson selv er det neppe noen som har bedre innsikt i deres måte å 

jobbe på. Gjennom et telefonintervju med Eljas i november 2021 fikk jeg høre mye om dette. 

Ifølge Eljas jobbet Ulvaeus og Andersson omtrent på samme måte da de skrev Chess som da 

de skrev ABBA-sangene. De hadde ingen annen måte å jobbe på, og hadde jo fått bevist at 

deres metode resulterte i et materiale som ga gjenklang hos folk flest. Likevel var de ikke like 

fri da sceneversjonen av Chess skulle utvikles som de hadde vært tidligere. Her skulle 

regissøren også sette sitt preg på materialet, og i og med at det var deres første musikal var det 
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ikke alltid de turte ta styringen. Dette resulterte blant annet i at gangen i musikalen ikke alltid 

ble som Ulvaeus og Andersson, og for så vidt Eljas, hadde sett for seg. Han var for eksempel 

ikke fornøyd med at slutten av musikalen ble en lang rekke med «hits» som alle toppet 

hverandre. Senere har også andre regissører tatt bort sanger og flyttet om på ting for å sette 

sitt preg på musikalen. Derfor er man nødt til å prøve å se forbi dette og heller kun se på det 

rene musikalske materialet som Ulvaeus og Andersson skrev for å prøve å forstå hva det er de 

har tenkt. 

Når det kommer til hva det er som gjør Ulvaeus og Anderssons musikk så populær mener 

Eljas at det handler om Anderssons evne til å skrive melodier. Eljas mener han kan skrive 

melodier som passer til hva som helst, og ifølge han gjør han det bare på ren intuisjon. 

Melodiene hans er enkle, men det er også kanskje det vanskeligste å skrive. Andersson skriver 

visstnok ikke ned melodiene han kommer på, og mener at om han da glemmer dem senere så 

var de ikke verdt å huske på. Han er også interessert i alle slags sjangre og begrenser seg ikke 

bare til én type sound, noe som kan forklare hvorfor mennesker i så mange forskjellige 

aldersgrupper og samfunnslag føler seg fengslet av musikken hans. Ifølge Eljas skjønner ikke 

Ulvaeus og Andersson selv hvorfor de har blitt så populære, men han mener det for det meste 

handler om dette med melodiene. Det er lett å nynne på en ABBA-låt sier han. Samtidig 

mener han også at det at de var gode popmusikere ikke nødvendigvis betydde at de skulle 

være gode musikalkomponister. Likevel synes han at preget Andersson setter på Chess 

gjennom melodiene sine er veldig tydelig.  

4. Drøfting 

4.1.1 INMI-prinsippet versus Jourdains elementer 

Det kan virke som om det er noen motsetninger i prinsippene beskrevet i INMI-studien og 

elementene Jourdain beskrev. Der INMI-studien for eksempel viste at repetisjon av mange 

toner kan være bra, mente Jourdain at det ikke måtte brukes for mye fordi det kunne bli 

monotont. Jourdains analyse var også nøyere og viste til flere detaljer. Det viktige er å forstå 

forskjellen på disse studiene. Der INMI-studien skulle vise hvilke sanger som typisk satt seg 

på hjernen til folk, undersøkte Jourdain kun hvilke sanger som var populære. INMI-sangene 

er dermed et mindre utvalg av populære sanger. Det skal også sies at INMI-studien bygget på 

uttalelser fra deltakere, mens Jourdain selv forsket på populær musikk og dermed gikk noe 
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dypere i analysen. Det kan forklare hvorfor han kom frem til en mer detaljert liste over 

musikkelementer.  

4.1.2 Bevisst eller ubevisst bruk av elementene 

I avsnittene om Involuntary musical imagery og Robert Jourdains elementer for populær 

musikk, så vi eksempler på at visse strukturer er brukt i musikken til Ulvaeus og Andersson, 

men det betyr ikke dermed at de brukte det bevisst. Som sagt mener Anders Eljas at 

Andersson kun skriver på ren intuisjon, noe som tyder på at det ikke ligger så mye analyse av 

hva som kan treffe hos folk bak sangene. Likevel hadde nok Ulvaeus og Andersson et bevisst 

forhold til publikumet sitt da de skrev musikk. I podcasten «Björn from ABBA & friends» fra 

2022 nevner Ulvaeus i første episode at han og Andersson noen ganger snek seg inn på 

discoer og ba DJ-en spille et utdrag fra en av sangene de jobbet med for å se hvordan 

publikum responderte på det (Ulvaeus, 2022). Dette tyder på at de hadde et ønske om å skrive 

sanger som folket likte, og ikke kun var opptatt av den kunstneriske kreativiteten i låtskriving. 

Om de derimot hadde disse tankene da de skrev Chess er ikke like lett å si. Som nevnt var de 

jo da påvirket av et helt team med forskjellige kunstneriske meninger, og det er vanskelig å 

vite om noen av sangene ble påvirket av ønsker fra for eksempel en regissør. Uansett er det 

interessant å se at Ulvaeus og Anderssons musikalske intuisjon i stor grad var bygget på 

prinsipper man finner igjen i så mye kommersiell musikk.  

4.2 Metode eller talent? 

Ifølge Anders Eljas fulgte som sagt ikke Ulvaeus og Andersson noen spesiell metode da de 

skrev musikken sin, de hadde bare et talent for det. Et problem med talent-begrepet er at det 

nesten alltid er noe man først omtaler musikere som i ettertid, når de allerede har blitt veldig 

gode. Et eksempel på dette er Wolfgang Amadeus Mozart, som man ofte tenker hadde et 

eksepsjonelt talent fordi han skrev symfonier som barn. Det man ofte glemmer er at han 

allerede hadde en lærer, sin egen far, som hadde gitt ham trening siden han var to år gammel. 

I tillegg var faren allerede anerkjent som en av Europas aller beste musikklærere. Kunne 

andre barn med denne bakgrunnen også kanskje klart noe av det samme? En undersøkelse 

gjort av psykologiprofessoren John Hayes viste at av de musikkstykkene som fortsatt spilles 

ofte verden over, var alle uten unntak skrevet mer enn ti år etter at komponisten startet sin 

karriere. Det såkalte «talentet» de hadde ble dermed tillagt noe de gjorde langt ute i karrieren, 

og i tilfellet med Mozarts tidlige verker blir de bare spilt fordi han senere komponerte 
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eksepsjonelle verker. Andre undersøkelser har også vist at det som er en av de største 

faktorene for å nå langt karrieremessig innen musikk er å øve mye. Begrepet «talent» som en 

predisposisjon for å bli veldig god er derfor problematisk (Brean & Skeie, 2019, s. 122-123).   

Vi så i avsnittet om hva slags musikk hjernen liker at mye stemte med Ulvaeus og Anderssons 

musikk. Dog må vi ikke glemme at de er like mye musiske mennesker som resten av oss, og 

påvirkes av disse fysiologiske prosessene selv. De trengte kanskje ikke bevisst å skrive etter 

disse forutsetningene, fordi de ubevisst allerede gjør det ettersom de selv liker det de fleste 

andre liker. Kanskje «talentet» deres derfor kun ligger i å kunne hengi seg til denne 

intuisjonen uten å bli påvirket av forventningene utenfra? I tillegg sier det seg selv at en del av 

skapende kunst er nettopp det å ikke måtte følge noen regler eller metoder, som man for 

eksempel er nødt til i mer akademiske yrker. Likevel er det vanlig å utvikle vaner man bevisst 

og ubevisst følger etter hvert i en karriere, fordi man blir mer og mer effektiv på det man er 

flink til. Det er nok derfor tenkelig at Ulvaeus og Andersson fulgte en slags metode, men om 

de var klar over det og bevisst fulgte den er ikke like sikkert. Det at de fulgte en så nøye 

metode som det er å skulle implementere alle elementene beskrevet tidligere, er det nok 

likevel ganske sikkert at de ikke gjorde. 

4. 3 Musikalkomponering 

Når man tar Ulvaeus og Anderssons låtskriving i betraktning, er det mulig å følge noen av 

deres mønstre for å skrive musikkteater som fengsler et bredere publikum enn det gjør i dag? 

Selv om musikkteater i Norge har blitt større de siste årene, med flere og flere musikaler som 

settes opp og mer og mer populære utdanninger, så ser vi fortsatt at de store teatrene tyr til å 

ansette kjendiser i hovedrollene, og å sette opp allerede kommersielle musikaler for å trekke 

publikum. Det er omtrent utenkelig at et teater som Folketeateret skulle ha satt opp en 

nyskrevet musikal, rett og slett fordi det er en for stor økonomisk risiko. Derimot dukker det 

opp nye popartister hele tiden som selger ut konserter med tusenvis av publikummere. Deres 

musikk spilles gang på gang på radio og treffer tydeligvis noe i folket. Hvorfor er det så 

vanskelig å skrive musikk til musikaler som treffer på samme måte, når Ulvaeus og 

Andersson til en viss grad har klart begge deler?  

Det skal sies at det er vanskelig å sammenligne popmusikk med musikal. Som sagt er en av de 

viktigste faktorene for at en sang blir populær at folk hører den ofte, for eksempel ved at den 

spilles mye på radio. Per i dag er det ganske utenkelig at de store radiokanalene skulle begynt 
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å spille låter fra musikaler, noe som er forståelig i og med at musikalsanger tatt ut av kontekst 

ofte ikke gir like mye mening. Likevel har det jo skjedd, nettopp med Ulveaes og Anderssons 

«One night in Bangkok» fra Chess. Kan det derfor være lurt å skrive en sang eller to i hver 

musikal som man tenker kan gjøre seg godt som popsang på radio? Det er nok ikke slik at det 

var det Ulvaeus og Andersson tenkte da de skrev «One night in Bangkok», og det har nok vist 

seg at de fleste som hører denne sangen på radio ikke engang er klar over at den er fra en 

musikal. Det kan også virke mot den kunstneriske friheten å måtte skrive sanger som skal 

treffe et bredt publikum hvis det ikke naturlig passer inn i musikalen.  

Det å skulle følge en «oppskrift» for å garantert skrive verdensomspennende musikalhiter 

virker jo som noe enhver musikalkomponist ville følge. Det er nok tenkelig at de fleste 

suksessfulle komponister har gått utdannelser eller kurs for å lære om å skrive musikk, og det 

er klart at det er mange flere teorier og fremgangsmåter for å skrive musikk som ikke er 

beskrevet i denne oppgaven. Men det å skulle følge en spesifikk liste med elementer man kan 

bruke i en hit virker litt for godt til å være sant. For hvis det var så lett, ville ikke alle gjort 

det? Det virker som om det å bli en suksessfull pop- og musikalkomponist er en kombinasjon 

av mange elementer. God musikkopplæring, talent og intuisjon for faget, økonomiske midler 

for å gjennomføre og kanskje litt flaks må som oftest være til stede for å oppnå nivået av 

suksess som Ulvaeus og Andersson har hatt.  

5. Avslutning 

Det kan virke som at det ikke finnes en magisk liste man kan følge for å skrive en kjempehit. 

Selv om man kan ta inspirasjon fra forskningen er nok låtskriving en mye mer komplisert 

prosess enn bare en rekke punkter å krysse av mens man skriver. Skal man da begynne å 

bruke dette i musikalkomponering har man i tillegg mange andre hensyn å ta rundt for 

eksempel hvordan sangen skal passe inn i en historie. Dermed er det nok en utopi å plutselig 

skulle finne en måte å skrive musikalsanger på som treffer et bredere publikum enn det gjør i 

dag. Likevel finnes det nok mange spirende musikalkomponister der ute som har gode ideer 

til musikaler som treffer folket. Skal disse komme seg frem, er man avhengig av å ha et 

kreativt spillerom som mange ikke har i dag. For å oppnå det trenger vi i første omgang større 

tildeling av midler fra kulturelle støtteordninger, slik at den økonomiske risikoen ikke blir like 

høy som den er nå. Først da kan vi kanskje se en utforskning av musikalsjangeren i Norge lik 

den Björn Ulvaeus og Benny Andersson gjorde da de skrev Chess på 80-tallet. Man kan nok 

tenke at en slik suksess som de hadde med ABBA og musikalene sine er noe de færreste vil 
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oppnå i sin karriere. Likevel er det kanskje inspirasjon å hente fra Björn Ulvaeus’ svar på et 

spørsmål om hvordan han og Andersson skulle utvikle seg selv og musikken sin videre etter 

suksessen med ABBA: 

“[…] You have to go for things you have never done, that are new to yourself. It’s so 

important that you get motivation, that you feel that it’s inspiring to sink your teeth into 

something new and not just write ten new songs.” (Hanser & Palm, 2000, s. 190) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

6. Kildeliste 

Brean, A., Skeie, G. O. (2019). Musikk og hjernen. Cappelen Damm. 

Cox, Sarah (2016), Scientists find key to writing catchy pop hits, 

https://www.gold.ac.uk/news/scientists-find-key-to-writing-catchy-pop-hits/ (lest 31.01.22) 

Dalland, O. (2013). Metode og oppgaveskriving. Gyldendal Norsk Forlag 

Eljas, Anders. Arrangør og akkompagnatør for ABBA, arrangerte musikalene Chess og 

Kristina från Duvemåla. Intervju den 22.11.21. 

Hanser, A. & Palm, C. M. (2000). From ABBA to Mamma Mia!. Premium Publishing.  

Jakubowski, K., Finkel, S., Stewart, L., Müllensiefen, D. (2016), Dissecting an Earworm: 

Melodic Features and Song Popularity Predict Involuntary Musical Imagery, Psychology of 

Aesthetics, Creativity, and the Arts 2017, Vol. 11, No. 2, 122–135 (hentet 31.01.22) 

Molde, Audun. (2018). POP, en historie. Cappelen Damm 

Schultz, B. (1977). Hentet fra: 

https://www.morrisonhotelgallery.com/photographs/PFTpWJ/Benny-Andersson-and-Bjorn-

Ulvaeus-ABBA-Amsterdam-February-4-1977- [Forsidebilde] 

Ulvaeus, B. (Vert). 2022. [Podcast episode]. Björn from ABBA & friends. Apple music.  

Wikipedia: Chess (musical), 27.10.21, https://en.wikipedia.org/wiki/Chess_(musical) (lest 

28.10.21) 

 

 

https://www.gold.ac.uk/news/scientists-find-key-to-writing-catchy-pop-hits/
https://www.morrisonhotelgallery.com/photographs/PFTpWJ/Benny-Andersson-and-Bjorn-Ulvaeus-ABBA-Amsterdam-February-4-1977-
https://www.morrisonhotelgallery.com/photographs/PFTpWJ/Benny-Andersson-and-Bjorn-Ulvaeus-ABBA-Amsterdam-February-4-1977-
https://en.wikipedia.org/wiki/Chess_(musical)

