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Syftet med uppsatsen är undersöka hur förståelsen av sin roll i ett musikaliskt sammanhang 
påverkar upplevelsen och kvaliteten av musicerandet. Jag beskriver hur jag kom att tänka på 
ämnet, och förklarar sedan begrepp jag kommer använda. Sedan redovisar jag hur jag jobbat 
inför min examenskonsert, beskriver vilka musiker jag jobbade med, hur mina kompositioner 
var uppbyggda och vilka instruktioner jag givit muntligt och i notform vid 
repetitionstillfällen, samt syftet med instruktionerna. Jag redovisar min upplevelse av 
konserten och mitt upplevda resultat av mitt arbetssätt. Vidare reflekterar jag över min metod 
och min slutsats av arbetet, och jämför min slutsats från ett musikaliskt perspektiv in i ett 
gruppdynamiskt perspektiv. Jag avslutar med att reflektera över njutningen i att spela musik 
ur ett helhetsmedvetet perspektiv.  
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FÖRORD 
Under arbetet med min examenskonsert var min tanke att skriva en uppsats där jag analyserar 
mina improvisationer i syftet att förbättra dem i efterhand. Det är också det som står i mitt 
konsertprogram. Efter konserten kom jag fram till att den idéen inte gick att genomföra, jag 
var nämligen för nöjd med mina improvisationer och ville inte förbättra dem. Därför valde jag 
att istället skriva om det som jag faktiskt jobbat med i arbetet mot konserten, nämligen 
rollmedvetet musikskapande. 
 
Jag vill tacka mina föräldrar, min flickvän, mina kurskamrater på musikhögskolan och mina 
andra vänner för deras stöd och hjälp.   
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INLEDNING 
 
Med avstamp i min erfarenhet som genrebred musiker, kompositör och arrangör vill jag med 
denna uppsats djupdyka i musikaliska funktioner. Jag har med tiden upptäckt samband mellan 
olika genrer och klichéer som fått mig att tänka allt mindre på frågor som ”vilken skala spelar 
hon?” eller ”hur skriver man den där rytmen?”, och allt mer på frågor kring musikaliska 
roller, funktioner och vad musikern vill förmedla. Detta skifte i mina tankar tror jag var det 
som gjorde att jag började känna mig trygg i att komponera och arrangera musik. Istället för 
att fokusera på toner och ackord, fokuserar jag nu på känslor, klanger och underhållnings-
värde. När jag komponerar utgår jag från helheten, hur jag vill att musiken ska låta. Först när 
jag har en färdig helhetsbild börjar jag bestämma vilka instrument som spelar vad, och 
arrangerar upp låten utefter vilka instrument jag vill använda mig av.  
 
När jag improviserar försöker jag så långt det går att ha samma fokus. Min syn på 
improvisation är att det är samma sak som komposition, fast mycket snabbare och bara med 
kontroll över ett instrument. Ju mer jag lyckas fokusera på vad musiken ska förmedla, och vad 
musiken förmedlar till mig, desto bättre tycker jag att mina improvisationer blir. 
 
Denna ingång till att musicera vill jag med denna uppsats konkretisera och undersöka. Jag vill 
hitta kärnan i vad som gör att det känns tryggt för mig att jobba med detta fokus, och 
förhoppningsvis kunna förmedla den till mina medmusiker och omvärlden.  
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SYFTE 
 
Jag vill med denna uppsats undersöka hur förståelsen av sin roll i ett musikaliskt sammanhang 
påverkar upplevelsen och kvaliteten av musicerandet. Jag vill hitta vägar till att alla olika 
beståndsdelar av musiken fyller de funktioner som jag som arrangör tänker mig. Genom att 
förstå hur musikens beståndsdelar samspelar med varandra hoppas jag förstå och kunna 
beskriva vad man som musiker aktivt behöver fokusera på under tiden man spelar.  
 
 
Frågeställningar 

• Vad gör rollmedvetenhet för musiken? 
• Vad gör rollmedvetenhet för musikern? 
• Gör rollmedvetenhet det lättare att leda en ensemble? 
• Vilka musikaliska funktioner använder jag mig av i mitt komponerande? 
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BAKGRUND 
 
Jag kommer att använda mig av några centrala begrepp. Det första är helhetsfokus. Med det 
menar jag det som upplevs som det ledande instrumentet eller den del av musiken som ligger i 
förgrunden, det som lyssnaren har som fokus. Det som hörs tydligast och sticker ut från resten 
av musiken. När helhetsfokuset skiftar, alltså att en annan aspekt av musiken upplevs som det 
främsta, kallar jag det för ett fokusskifte. 
 
Jag använder också begreppet personligt fokus, alltså musikerns fokus under tiden den spelar. 
Vad måste musikern tänka på för att det som den spelar ska bli rätt? Vad som måste vara 
fokuset beror helt på vilken funktion som ska spelas. En melodi, ett riff, ett groove och en 
klang är alla exempel på olika funktioner. Därför är det viktigt att ha god 
funktionsmedvetenhet, att veta vad som är ens personliga funktion i musiken. 
 
Jag skriver även om roller och rollmedvetenhet. En roll är det man går in i för att fylla en 
funktion, det hänger alltså helt ihop med begreppet funktion. Rollmedvetenhet handlar alltså 
om att veta sin plats i musiken, att förstå sin nuvarande uppgift och förstå hur man ska utföra 
den. För att lista ut vad ens roll är så behöver man ha en god helhetsmedvetenhet, alltså förstå 
hur alla roller samspelar med varandra. Man behöver också förstå var helhetsfokuset ska ligga, 
alltså vilken funktion som ska ligga i fokus, och vilken roll som utför den funktionen. Alla 
dessa begrepp hänger alltså ihop. 
 
Konceptet rollmedvetet musikskapande bygger kort förklarat på att som musiker vara 
medveten om alla olika roller och funktioner som finns i musik, och att tänka som en 
producent i sitt musicerande, men också att kunna fokusera helt på sin egen lilla funktion i 
den stora helheten. Jag tror också att det är ett användbart koncept för kompositörer och 
arrangörer. Genom att försöka förutse hur musikern kommer tolka ens noter kan arrangören 
skapa noter som just denna musiker kommer tolka på önskvärt sätt. Även i motsatt riktning är 
det användbart, att som musiker försöka förstå vad arrangören menar utifrån dennes bakgrund 
och estetik.  
 
Den kanske största delen i konceptet är den om musikaliska funktioner och roller. Genom att 
som musiker identifiera vilken funktion man fyller i musiken så kan man förstå hur man bör 
förhålla sig till den. Funktionen av en melodisk fras behöver till exempel spelas med ett annat 
fokus än en lång ton i en gemensam klang. Den melodiska frasen ska kanske vara uttrycksfull, 
rytmiskt tydlig eller ornamenteras enligt genren, medan den långa tonen ska spelas egalt, med 
gemensam ansats eller med ett crescendo? Som musiker bör man obehindrat kunna skifta sitt 
fokus efter vilken funktion man fyller i musiken. Bara genom att ha rätt fokus för rätt funktion 
upplever jag att musicerandet blir bra. 
 
Jag kommer göra jämförelser med e-sportens begrepp win condition. Ett försök till en svensk 
översättning skulle kunna vara villkor för vinst. Det är ett begrepp som förklarar vad som 
krävs för att man ska lösa sitt problem och uppnå seger. Det förklarar alltså inte bara vad som 
gör att man vinner, utan också hur man uppnår det som gör att man vinner. Begreppet 
används ofta kring spel där olika karaktärer har olika förmågor, som Overwatch, League of 
Legends eller Clash Royale, men skulle också kunna användas på samma sätt kring fotboll, 
med dess olika spelpositioner, eller kring schack, med dess olika pjäser. Begreppet tar hänsyn 
till varje enskild karaktärs, spelares eller schackpjäs individuella förutsättningar och förklarar 
hur just denna specifika grupp kan vinna i detta specifika tillfälle. 
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Begreppet win condition kan användas inom alla tävlingsinriktade sporter. Man identifierar 
först vad som krävs för att vinna och skapar en strategi: anfallaren ska ha bollen och kunna 
skjuta mot mål utan att bli störd av motståndarnas backar, min dam måste hota motståndarens 
löpare och schacka kungen under samma drag. Sen hittar man vägen dit, genom att skifta 
fokus, se vad som händer med spelet, anpassa sin strategi, utnyttja sina personliga styrkor och 
dölja sina svagheter. 
 
Detta fokuserade tänk kring win conditions bör ej förväxlas med viljan att vinna, något som 
Mihaly Csikszentmihalyi skriver om i boken Flow: The classic work on how to achieve 
happiness: 

 
The challanges of competition can be stimulating and enjoyable. But when beating the opponent 
takes precedence in the mind over performing as well as possible, enjoyment tends to dissappear. 
Competition is enjoyable only when it is a means to perfect one’s skills; when it becomes an end 
in itself, it ceases to be fun. (2002, s. 50) 

 
Att spela för att vinna är alltså inte hållbart i längden, fokuset bör ligga på att optimera sin 
personliga del, att utifrån sina egna förutsättningar göra det som bäst bidrar till att villkoret för 
vinst uppfylls. Att bara tänka ”vinn” är ungefär lika effektivt som att i musik bara tänka ”spela 
bra”, det är att fokusera på vad målet är istället för hur målet kan nås. Tankarna bör istället 
vara ”vad kan just jag, just nu, utifrån mina förutsättningar, göra för att på mesta möjliga sätt 
bidra till ett positivt resultat?”. Eller, med andra ord, ”vad är mitt win condition?”. 
 
Att spela musik med detta fokus är dessutom roligt och njutbart. När man förstår vad ens 
uppgift är, hur man kan lösa den och att man får ut något bra av det, tror jag att de flesta 
tycker att uppgiften blir en rolig utmaning. 

 
As our studies have suggested, the phenomenology of enjoyment has eight major components. 
When people reflect on how it feels when their experience is most positive, they mention at least 
one, and often all, of the following. First, the experience usually occurs when we confront tasks we 
have a chance of completing. Second, we must be able to concentrate on what we are doing. Third 
and fourth, the concentration is usually possible because the task undertaken has clear goals and 
provides immediate feedback. Fifth, one acts with a deep but effortless involvement that removes 
from awareness the worries and frustrations of everyday life. Sixth, enjoyable experiences allow 
people to exercise a sense of control over their actions. Seventh, concern for the self disappears, 
yet paradoxically the sense of self emerges stronger after the flow experience is over. Finally, the 
sense of the duration of time is altered; hours pass by in minutes, and minutes can stretch out to 
seem like hours. The combination of all these elements causes a sense of deep enjoyment that is so 
rewarding people feel that expending a great deal of energy is worthwhile simply to be able to feel 
it. (Csikszentmihalyi, 2002, s. 49) 

 
Jag känner väl igen mig och jag upplever ofta dessa åtta komponenter när jag musicerar. 
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Det mantra jag har som musiker är att ”spela för musikens skull”. Att spela för musikens skull 
tolkar jag som en motsats mot att ”spela för sin egen skull”, genom sitt ego. Det handlar alltså 
om vilken ingång man har som musiker. Spelar man för sin egen skull så spelar man det som 
känns skönt att spela, helt utifrån sig själv som individ. Man kanske vill spela häftiga saker 
som kan imponera på kompisen, man vill öva på sina skalor, man vill spela långa solon och 
stå i centrum och synas och höras så länge man kan. Ens mål med att spela är alltså inte att 
skapa god konst, målet med att musicera är att få en vinning utanför musiken som spelas just 
nu.  
 
Att spela för musikens skull innebär däremot att det är musiken som står i fokus, som är målet 
med att spela. Man spelar endast det som krävs för att musiken ska bli bra och förmedla 
något, och man spelar också allt som krävs för att musiken ska bli bra och förmedla något. 
Som solist spelar man alla de fraser som man känner gör musiken bättre, och inga fraser som 
inte gör musiken bättre. Att koppla bort sitt ego och att vara öppen för musikens impulser är 
enligt mig en grundförutsättning för att fungera bra som musiker, oavsett genre eller grupp. 
Flera av mina negativa musikaliska erfarenheter, både sådana jag själv varit med om men 
också som jag bevittnat, har berott på att någon musiker har haft ett egocentrerat fokus.  
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METOD 
 
Jag kommer använda min examenskonsert och arbetet inför den som en fallstudie av mitt 
koncept av rollmedvetet musikskapande. Detta koncept är något jag alltid har med mig och 
något jag medvetet använt mig av under arbetet mot konserten, både i arrangerandet av 
musiken och i instruktionerna till musikerna. Jag påbörjade arbetet i januari 2018 och 
avslutade det i samband med konserten 10e april. 
 
Några av låtarna var redan klara innan jag började jobba inför examensarbetet, närmare 
bestämt Trallblues, Concern och Solnedläggning. Resterande låtar komponerade jag efter att 
jag satt ihop mitt band till examenskonserten. Låtarna är därför skrivna utifrån min upplevelse 
av musikernas personliga styrkor och estetik. De har olika musikaliska bakgrunder och känner 
sig bekväma i olika genrer och dess tillhörande praxis. Jag har tagit hänsyn till detta när jag 
arrangerat och instruerat musiken och försökt låta varje musiker befinna sig i sin egen comfort 
zone, genom att använda olika ord och betona olika aspekter av musiken till olika musiker. 
Jag kunde lita på att kammarmusikerna intuitivt skulle spela exakt som det stod i noterna, och 
att rock- och jazzmusikerna skulle försöka tolka noterna mer utifrån deras personliga estetik. 
Därför skrev jag mer noggranna noter till kammarmusikerna, medan jag använde mig mer av 
skriftliga och muntliga instruktioner till rock- och jazzmusikerna. 
 
Det fanns också tillfällen då jag behövde hjälpa musikerna genom musikaliska delar som de 
inte var särskilt bekväma med. Till exempel så har jag generellt behövt betona vikten av att 
underdela tempot och fokusera på rytmisk exakthet till musikerna med kammarmusikalisk 
bakgrund, medan jag betonat tonbildning och frasering, men också att spela som det står i 
noterna, till rock- och jazzmusikerna.  
 
 
Gruppen 
Mitt band bestod av sex musiker, exklusive mig själv. Samtliga var personer som jag tidigare 
spelat tillsammans med och fått stort förtroende för. Jag valde omsorgsfullt musikerna, i första 
hand efter deras konstnärskap och att de tidigare varit lätta att jobba med, i andra hand efter 
vilka instrument jag behövde till mina kompositioner.  
 
Musikerna var: 

• En cellist med kammarmusikalisk bakgrund 
• En tubaist/bastrombonist med kammarmusikalisk bakgrund 
• En gitarrist med bakgrund inom rock, pop och jazz 
• En basist med bakgrund inom jazz, folkmusik, pop och metal 
• En trummis med bakgrund inom jazz och punk 
• En trummis med bakgrund inom metal, rock och pop 

 
Självklart är denna lista över musikernas bakgrund förenklad, alla musiker hade erfarenhet 
från i stort sett alla genrer i olika grad, men när jag arrangerade mina låtar hade jag denna 
uppdelning i åtanke. Det hjälpte mig att arrangera musiken efter musikernas förutsättningar, 
deras styrkor och svagheter, med syftet att låta varje musiker befinna sig i sin comfort zone, 
att lätt kunna ta till sig musiken, och förstå sin roll. 
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RESULTAT 
 
Kompositioner 
Nedan beskriver jag låtarna på min examenskonsert, för att ge en bild i vilka genrer jag har 
rört mig inom och var mitt fokus som arrangör och bandledare har legat.  
 
Första låten på konserten heter Fularen och är en fri improvisation under strikta regler. Jag 
ville skapa musik med ett svävande och atmosfäriskt ljudlandskap, som succesivt låter fulare 
och mer och mer omusikaliskt. Kaos, ångest och lidande var mina ledord. Över detta hemska 
ljudlandskap spelar jag en improviserad vacker melodi, som ska symbolisera hoppet eller 
ljuset i tunneln. 
 
Efter det kommer Wander, en låt baserad på en långsam ackordföljd spelat av kontrabas och 
cello med stråke. Det kompas av en trummis på trumset och en på trumpad, som spelar 
unisont. De akustiska och digitala trumljuden smälter samman. Jag improviserar fritt över 
hela låten. Jag ville att Wander skulle upplevas som en fortsättning på Fularen, fast vacker 
och ståtlig istället för ful och rörig. 
 
Wander slutar med att bandet succesivt försvinner i ljudbilden, medan min solistiska saxofon 
är kvar. Det blir en övergång till nästa låt, ett solostycke för saxofon vid namn Calling 
Stetson. Jag använde mig av rundandning (att andas in genom näsan samtidigt som man blåser 
ut luft man sparat i kinderna, för att hålla tonen vid liv medan man andas) för att spela ett 
arpeggio (ett ackord uppdelat i dess enskilda toner) och på så sätt åstadkomma ett hav av 
toner som aldrig sinar. Jag ville åstadkomma känslan av trans eller meditation, att lyssnaren 
skulle släppa alla tankar och bara åka med i denna oövervinnliga fors. Denna metaforiska fors 
leder plötsligt och abrupt in i en metaforisk stenvägg då trummisen kommer in och spelar 
trummor i hårdrocksstil. Syftet med detta var att väcka lyssnarens uppmärksamhet inför resten 
av konserten. 
 
Härnäst kommer Trallblues. Det är en jazzblues med en, enligt mig, naiv och trallvänlig 
melodi. Sättningen var saxofon, elgitarr, kontrabas och trumset. 
 
Nästa låt var Concern, spelad av samma sättning. Det är en jazz/rock-fusionlåt med ett 
polyrytmiskt groove. 
 
Steady Pace börjar med en melodi på cello till saxofon- och trombonkomp. Efter en stund 
kommer basen in på långa toner, och gitarren spelar melodin tillsammans med cellon. I nästa 
del kommer trummor och triangel in och groovet är igång. Rollerna ändras; saxofonen spelar 
melodin, cellon kompar med trombonen. Gitarren spelar en komprytm med arpeggio. I nästa 
del tar cellon över gitarrens komprytm. Sedan pendlar fokuset mellan saxofonens och 
trombonens melodi och cellons och gitarren komprytm, call’n’response-stil. Under mitt solo 
kompar alla instrument med endast de två toner som saxofonen och trombonen spelade i 
början. Jag valde detta minimalistiska komp eftersom låten, fram till nu, hade ett starkt flöde 
och var nära att nå sin maxpunkt. Med detta tvära avbrott kunde jag förlänga låten och göra 
att klimaxet, när det väl kommer, blev ännu starkare. Efter solot kommer en tung del i 
hårdrocksstil, där alla utom jag själv spelar gitarrens och cellons komprytm. Därefter 
repeteras den del som var innan solot, följt av en fortsättning som blandar föregående del med 
den tunga hårdrocksdelen, och slutar låten i dess klimax.  
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Blåbärspaj är kanske den galnaste låten jag skrivit. Jag har under kompositionsprocessen 
använt mig av linjärt komponerande, till skillnad från cirkulärt komponerande. Jag har alltså 
undvikit att repetera formdelar och istället tänkt allt som en resa, från start till mål. Låten 
innehåller bland annat ett fritt gitarrintro, en trumduell mellan två trummisar, ett jazzigt 
saxofonsolo, ett heavy metal-breakdown, barnprogramsmelodier och flera taktartsbyten. De 
olika delarna är alltså ganska olika varandra, men det finns två komponenter som binder 
samman låten. Den ena är en melodifras på tre toner som ständigt finns med i nästan hela 
låten, på olika instrument, i olika hastigheter och olika karaktär. Den andra komponenten är 
en basmelodi som återkommer i olika taktarter och spelat av olika instrument.  
 
Solnedläggning var från början ett stycke för solopiano, men till examenskonserten 
instrumenterade jag om den till saxofon och tuba. Jag bestämde genast att detta var låten som 
skulle avsluta hela examenskonserten. Jag ville förmedla ett lugnt och accepterat avslut, 
precis som en vaggvisa vill förmedla att dagen är slut och det är dags att sova. Min erfarenhet 
är att praxis inom jazz/rock/pop-genrerna är att sista låten ska vara en sorts frigörelse från det 
arrangerade och tillåtelse att spexa och fira att konserten är slut. Jag ville bryta mot detta 
eftersom delar av min konsert, i synnerhet början, säkerligen kan upplevas som svårlyssnad 
och okonventionell. Att med en sådan början kompensera med ett vackert, avskalat och 
lättlyssnat stycke kändes naturligt och klokt.  
 
 
Arbetsprocess 
Jag har varierat mitt arbetssätt för varje låt i syfte att få mina medmusiker att tänka på det sätt 
som jag tror kommer ge bäst resultat, alltså visat vad deras win condition är, både för varje 
enskild musiker och för musiken i helhet. 
 
Fularen 
Jag ville att denna låt skulle rensa öronen på publiken och göra att allt som kom efter i 
kontrast lät vackert. För att uppnå detta instruerade jag mitt band helt från grunden, det finns 
inget notmaterial eller visuellt arrangemang till den här låten.  
Instruktionerna var: ”Det här är en fri improvisation. Ni får spela precis vad ni vill, men det 
finns en regel. Ni ska börja vackert och sen spela fulare och fulare. Ni får aldrig efter att ha 
spelat fult, spela något som är mindre fult, ni ska alltid överträffa ert senaste ljud med ett ännu 
fulare ljud. Hur ni tolkar begreppet ”fult” är helt upp till er. Över det spelar jag en vacker 
melodi på saxofon, sen ger jag en cue och då tystnar ni och låter mig spela samma melodi 
själv.”  
 
Wander 
Cellisten har kammarmusikalisk bakgrund, därför var mitt fokus som arrangör att skapa en 
tydlig not till just cellisten. Denne fick sedan agera stämledare för resten av bandet, då jag 
visste att hon skulle spela precis som jag hade tänkt mig. Min egen roll på denna låt var helt 
separerad från de andras. Jag spelade solistiskt ovanpå bandets stadiga groove, med 
utgångspunkten att aldrig köra över det vackra i ackordföljden. Mitt personliga fokus var att 
höjdpunkterna i det arrangerade aldrig fick döljas. 
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Calling Stetson  
Jag utnyttjade trummisens bakgrund inom metal och lät han kompa mig på det sätt som 
kändes naturligt för honom. Jag lade fokuset på vad jag spelade, berättade vilken genre jag 
ville ha och visade de fåtal markeringar som jag ville att han skulle spela med på. Jag ville att 
trummisen skulle känna sig trygg och fri att spela både säkert inom genren, men också våga 
använda sina impulser och leka med musiken.  
 
Trallblues 
Arrangemanget till Trallblues består endast av ett leadsheet, alltså en enkel notbild bestående 
av endast melodi och tillhörande ackord. Min tanke var att bandet skulle behandla 
notmaterialet som om det vore en jazzstandard. Vi lekte tillsammans fram en form på 
repetitionerna. Det viktiga i den här låten var att hålla en hög energinivå med mycket bus och 
lekfullhet. Jag bedömde att det bästa sättet att arrangera för det resultatet var att hålla så 
mycket som möjligt öppet för tolkning.  
 
Concern 
Notmaterialet till Concern är även det ett leadsheet, men lite mer detaljerad. Det viktiga för 
den här låten var groovet, och därför skrev jag exakta rytmer som gitarr och bas skulle spela.  
Jag instruerade ett trumkomp till trummisen, men betonade flera olika alternativ som 
trummisen kunde växla mellan på eget initiativ. Denna instruktion skulle påverka att låten 
blev levande och lekfull, men ständigt med fokus på groovet och svänget. 
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Steady Pace 
I instruktionerna av den här låten jobbade jag mestadels med musikaliska funktioner, roller 
och helhetsfokus. Jag var noga med att berätta var helhetsfokuset skulle ligga, och gick in på 
vad som var viktigt och behövde komma fram i varje enskild takt. 

 
Här har jag gjort ett typiskt fokusskifte, ett call’n’response. Saxofonen spelar en melodisk 
fras(inringat) och är då i fokus, sen svarar cellon med ett aggressivt riff(inringat) och tar då 
över fokuset.  
 
 
När de olika instrumenten bytte funktioner var jag tydlig med att poängtera det, och beskrev 
hur varje funktion skulle spelas.  

 
I denna bild vill jag visa hur jag jobbat med varje musikers personliga funktion- och 
rollskiftningar. Inringat i rött är funktionen av ett riff, inringat i blått är funktionen av en klang 
eller ljudmatta. Jag vill att det röda riffet ska spelas med fokus på attityd, driv och tydlighet. 
Den blåa klangen ska spelas med fokus på att hålla tonen levande och fet, att fylla ut 
ljudbilden så mycket det går. För cellistens del innebär detta att hens fokus först behöver vara 
på att spela en bra blå klang, sen tvärt byta till att spela ett bra rött riff, och vice versa för 
gitarristen. De byter alltså roller, och därför även sina fokus. 
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Blåbärspaj 
Jag har haft ett liknande arbetssätt som för Steady Pace men med ännu mer fokus på 
helhetsfokus. Den här låten har inte samma återkommande delar, utan är mer linjär, därför var 
just helhetsfokuset det jag bedömde vara nyckeln till att låten skulle fungera. Under 
repetitionerna var jag noga med att varje takt lät så som jag tänkt mig, och berättade hela tiden 
vad som skulle komma fram i ljudbilden. För att rent praktiskt få ihop alla delar förklarade jag 
vilket instrument som hade ansvar över att leda de andra, det instrument som spelade den 
mest framträdande saken i ljudbilden.  
 
Jag fick ibland dirigera och visa tempot visuellt för att det under vissa delar inte fanns något 
instrument som hade en tempofunktion. Det blev tydligt under trumduellen, då ville jag att 
trummisarna skulle fokusera på att kommunicera och berätta något med sina solon, inte på att 
hålla tempo. 
 

 
Här är en bild som visar var helhetsfokuset ska ligga. Vi kommer från en helt unison del där 
alla instrument smälter ihop till en gemensam klang. I slutet på frasen spelar båda trummisar 
ett gemensamt fill, och hamnar därför i fokus. I bokstav G kommer en rytmisk 
call’n’response-del mellan låga frekvenser och höga frekvenser. De låga frekvenserna leds av 
bastrumman, som har starkast och tydligast anslag och därför hamnar i fokus. De andra låga 
frekvenserna smälter i sin tur in i bastrummans klang. Att det dessutom är samma baston 
förstärker bastrummans ledande roll. De höga frekvensernas ledare är saxofonen, jag visade 
nämligen visuellt exakt när tonen ska spelas. Cellon i mitten har också fått en röd fokusring, 
eftersom det är det enda tillfället ackordet ändras och därför sticker ut. Jag hoppas och tror att 
lyssnarens fokus skiftar snabbt mellan alla dessa röda cirklar, som tillsammans utgör en 
helhet. 
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Solnedläggning 
Här berättade jag vad syftet med låten var, en lugn och vacker vaggvisa, och gav sedan 
tubaisten frihet att spela på det sätt han tyckte lät bäst. Låten är enkelt skriven, med nästan 
bara långa toner i tubastämman, så den konstnärliga friheten gestaltade sig i dynamik, 
frasering och andningspauser. 
 
 
Slutsatser 
Jag spelade in min konsert och kunde därför lyssna igenom konserten och jämföra 
upplevelsen jag fått under konserten med upplevelsen av den inspelade konserten. Min 
upplevelse under framförandet var att musikens olika funktioner och roller hördes tydligt. 
Inspelningen bekräftar min upplevelse, när jag lyssnar på inspelningen så tycker jag att min 
upplevelse under konserten överensstämmer med min upplevelse av inspelningen.  
 
Alla viktiga delar i låtarna kom fram på ett tydligt sätt, trots att ljudet var statiskt och inte 
matchade ljudvolymen med vilket instrument som hade den ledande rollen vid varje tillfälle. 
Mina arrangemang fungerade med andra ord bra, och det jag jobbat med under repetitionerna 
tycker jag märktes av under konserten.  
 
Jag kände mig flexibel och trygg i mina olika roller. Jag kunde på ett naturligt sätt byta mitt 
fokus mellan att vara melodiframförare, solist, bandledare och dirigent. Eftersom jag alltid 
mentalt befann mig i rätt roll för varje musikalisk passage så gjorde jag alltid mitt allra bästa i 
alla olika delar under konserten. Mitt fokus i mina solon var särskilt bra, jag kände mig 
teatralisk och lekfull, jag ville förmedla något och spelade inget som inte kom från hjärtat. Jag 
var samtidigt väl medveten om vad jag gjorde i ett musikteoretiskt perspektiv, men det var 
inte något som begränsade mig på något sätt. Mitt fokus var på helt rätt plats, och när jag 
lyssnar på inspelningen tycker jag att det hörs. 
 
Genom mitt rolltänk gav jag varje musiker en enda uppgift i varje musikalisk del. Jag gav 
dem också ett tydligt sätt att lösa sin uppgift genom att berätta var deras fokus bör ligga. Detta 
hjälpte säkerligen varje musiker att klara av att spela det jag ville att de skulle spela. Att dela 
upp ensemblens fokus i specifika roller gjorde att rollerna uppfylldes, och därför blev 
helheten komplett. 
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DISKUSSION 
 
För att ytterligare få bekräftat att det sätt jag arbetat kring mina kompositioner i gruppen 
fungerat på det sätt jag upplever, skulle jag önskat att jag hade använt mig mer av 
gruppmedlemmarnas upplevelser. Det hade jag kunnat göra genom att i förväg ha tänkt 
igenom vilka frågor jag ville ha svar på och låtit var och en av gruppmedlemmarna få besvara 
dessa frågor ett par dagar efter konserten. Jag hade även kunnat använda delar av min publik 
som referenspersoner, då många av dem själva var musiker. Nu får jag förlita mig på den 
muntliga bekräftelse som såväl publik och gruppmedlemmar i bandet givit mig. 
 
Jag borde också använt mig av loggbok för att dokumentera arbetsprocessen på ett mer 
systematiskt sätt. Jag har nu istället fått förlita mig på mina minnen från dagarna efter 
konserten angående min arbetsprocess. Jag har också analyserat mina noter och lyssnat 
igenom inspelningen för att påminna mig om hur jag arbetat. Med en välskriven och 
systematisk loggbok hade jag säkerligen kommit ihåg fler händelser och reflektioner från 
repetitionerna och arrangeringsprocessen, och därför haft mer material att använda i denna 
uppsats. 
 
Men, eftersom jag ändå tycker att min konsert blev så lyckad drar jag slutsatsen att mitt 
koncept kring rollmedvetet musikskapande fungerar. Med mitt arbetssätt har jag lyckats få 
musiken att låta precis så som jag vill, både i helhet och på ett individuellt plan.  
 
Jag använde mig av varje bandmedlems instrument, personliga konstnärskap och musikaliska 
bakgrund för att förstärka deras starka sidor och dölja deras svaga sidor. Genom att belysa 
vilka roller olika musiker har under olika musikaliska delar, genom att öppet prata om det, 
fungerade gruppen bra i helhet.  
 
När man spelar notexemplet från Blåbärspaj behöver man som tubaist hela tiden veta om ens 
funktion är att smälta in i bastrummans, saxofonens, eller cellons klang. Trummisen måste 
veta att det är bastrumman som är viktig och leder de andra instrumenten och måste därför 
spelas tydligt och övertygande. Alla musiker måste helt enkelt ha koll på var helhetsfokuset 
ligger hela tiden, för att veta vilken funktion man själv har. 
 
För att förtydliga vad min slutsats är vill jag ge ett exempel på hur jag tror att medvetenhet om 
helhetsfokus kan användas i ett annat sammanhang, till exempel en jazzkvartett bestående av 
bas, trummor, gitarr och saxofon. Om basisten får uppgiften att spela en vacker melodi måste 
trummisen veta om att basistens fokus kommer ligga på uttryck och klang, och därför inte på 
att hålla pulsen. Trummisen måste då i sin tur ställa om sitt fokus till att vara den som håller 
pulsen och kanske fokusera mindre på svänget och groove. Gitarristen kan i så fall ta över 
fokuset på sväng och groove, på bekostnad av sitt fokus i att spela harmonier som stöttar 
melodin. Med basens vackra melodi i förgrunden måste saxofonistens fokus också vara på 
basens melodi och på att låta den komma fram i ljudbilden. Saxofonisten kan då ta fokuset att 
spela harmonier som stöttar melodin, men aldrig överröstar den. Att som musiker ha detta 
rolltänk och fokustänk gör helt enkelt att man blir anpassningsbar och trygg i sin relation till 
sina medmusiker. 
 
Begreppet win condition tycker jag kan beskriva hur alla väl fungerande grupper fungerar, 
oavsett storlek och syfte. Alla grupper har ett mål, och ett villkor för att det ska nås. En 
styrelse eller en regering, med dess olika poster. Ett kompisgäng som vill ha kul tillsammans. 
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Vad gruppen vill åstadkomma, och dess win condition, avgör hur dess olika medlemmar bör 
arbeta.  
 
”I ett team med tydlig identitet finns goda förutsättningar för att arbetet ska kunna bli såväl 
effektivt som personligt tillfredsställande”, menar Lars Svedberg i boken Grupp-psykologi 
(Svedberg, 2003, s.196). Han beskriver vidare hur gruppens identitet skapas genom de tre 
dimensionerna i bilden; man behöver förstå målet, ha en fungerande arbetsprocess och det 
behöver finnas en mening med att lägga sin energi på arbetet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta tycker jag överensstämmer med citatet från Csikszentmihalyi (2002) angående de åtta 
komponenter som utgör en njutningsfull aktivitet. Även han skriver att det behövs vissa 
komponenter för att uppnå en personligt tillfredsställande aktivitet; det ska finnas 
förutsättningar för att klara av aktiviteten, det ska finnas tydliga mål med aktiviteten, och  
det ska finnas något som motiverar till att lyckas med aktiviteten. 
 
Ett potentiellt mål med att musicera kan vara att uppnå känslan av flow, för ens egen 
personliga njutning. Csikszentmihalyi citerar en bergsklättrare och poet som jag tycker 
beskriver denna ingång väl: 
 

”The mystique of rock climbing is climbing; you get to the top of a rock glad it’s over but really 
wish it would go on forever. The justification of climbing is climbing, like the justification of 
poetry is writing; you don’t conquer anything except things in yourself…. The act of writing 
justifies poetry. Climbing is the same: recognizing that you are a flow. The purpose of the flow is 
to keep on flowing, not looking for a peak or utopia but staying in the flow. It is not a moving up 
but a continuous flowing; you move up to keep the flow going. There is no possible reason for 
climbing except the climbing itself; it is a self-communication.” (2002, s. 54) 

 
I musikalisk kontext tolkar jag ovanstående citat som att flow uppnås genom att spela för 
musikens skull, att värdet i att spela bra musik ligger i att spela bra musik. Att fokusera på att 
skapa så bra musik jag kan, med hjälp av helhetsmedvetenhet, rollmedvetenhet och win 
condition, och spela med andra musiker med samma ingång och fokus, är det sätt att musicera 
som ger mig bäst flow. Detsamma gäller förmodligen flertalet jazzmusiker.  
 
Saxofonisten Lee Konitz säger att, ”relating fully to every sound that everyone is making not 
only keeps the improvising spirit going, but makes the experience complete. To hear it all 

Gruppens	  
identitet	  

Ledningsfunktion:	  
Mening	  –	  Varför?	  

Uppgiftsfunktion:	  
Innehåll	  –	  Vad?	  

Samspelsfunktion:	  
Process	  –	  Hur?	  
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simultaneously is one of the most divine experiences that you can have.” (Berliner, 1994, s. 
389).  
 
Trummisen Ronald Shannon Jackson säger något liknande, ”this music is really about the 
relationships between all the players. When the relationship is happening, you don’t hear 
piano, bass, and drums…. You hear the total communication of individuals.” (Berliner, 1994, 
s. 389). Att höra alla instrument, deras funktioner i förhållande till varandra, ger en komplett 
helhet. 
 
Sammanfattningsvis upplever jag att användandet av rollmedvetet musikskapande förhöjer 
flera aspekter i musicerande. Med tydliga roller och funktioner kan musiker känna sig trygga i 
vad deras uppgift är, och därmed höja sin spelglädje och säkerhet, vilket i sin tur leder till 
bättre musicerande. Med ett helhetsmedvetet lyssningssätt kan samtliga musikaliskt 
medverkande förstå sin egen funktion i det stora hela och därför jobba effektivt tillsammans 
mot ett gemensamt mål. 
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