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Title in English: Own compositions or not? - A study in differences between performing your own
compositions and performing other’s compositions

Denna uppsats handlar om hur jag upplever skillnaderna mellan att framföra egenkomponerad mu-
sik och icke-egenkomponerad musik.  Undersökningen bygger främst på loggboksdokumentation
från repetitioner,  lektioner,  övningstillfällen samt konserter där både egenkomponerad och icke-
egenkomponerad musik i olika former ingick.

Jag analyserade mina tankar och anteckningar med hänsyn till aspekter såsom uppförandepraxis och
svårighetsgrad och kom fram till att jag inte upplever en enorm skillnad mellan egenkomponerad
och icke-egenkomponerad musik i uppförandet. Det jag fann som en större faktor är hur familjär jag
är med och hur mycket jag gillar stycket i fråga snarare än vem som skrivit det, men även att svårig-
hetsgraden spelar stor roll då jag känner större musikalisk frihet och kan spela friare på rent tekniskt
lättare stycken. En insikt detta givit mig är att ju mer jag gillar och försöker mig förstå musik jag
ska framföra desto mer bekväm blir jag med musiken i fråga och jag spelar den också bättre. Jag
fick även insikten att som kompositör och arrangör försöka göra det roligt för alla musiker som spe-
lar ens kompositioner eller arrangemang för att få ut det bästa av alla.
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INLEDNING

Jag har nästan så länge jag spelat musik också varit intresserad av att skriva musik. Det började när
jag några år efter att jag börjat spela lärde mig grundläggande musikteori och fastnade vid pianot
vilket fick upp mina sinnen för hur musik fungerar. Inte långt senare hade jag skrivit mina första lå-
tar, stycken och arrangemang. Intresset har bara vuxit med åren och numera komponerar och arran-
gerar jag flitigt för olika sättningar i flera olika stilar, allt från saxofonkvartetter, duetter till stor-
bandsarrangemang.

Sedan jag började skriva egen musik har jag också haft ett intresse av att spela upp mina egna låtar
och kompositioner. Jag upplever ett sorts uppfyllande av att framföra min egen musik och arrange-
mang vilket ledde till att jag ville ha mycket egenkomponerad musik på min examenskonsert. Sam-
tidigt har jag en kärlek till jazzens standardrepertoar samt musik av vissa klassiska kompositörer
som Bach och ville också ha detta representerat på min examenskonsert. Detta är musik jag också
vill fortsätta framföra i framtiden som verksam musiker. Detta ledde till tanken att undersöka hur
jag upplever skillnaderna i uppförandet av min egen musik mot andras musik.
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PROBLEMOMRÅDE

Att framföra både egenskriven och icke-egenkomponerad musik är något jag gör frekvent. Jag har
en förutfattad mening om att jag känner mig mer bekväm i mina egna arrangemang och kompositio-
ner än i andras. Ju mer kreativ frihet desto mer bekväm och fri blir jag att spela som jag vill samt att
det kanske är då jag spelar som bäst. Jag vill sätta mig själv på prov genom att jämföra vad jag upp-
lever för skillnader i uppförandet i olika stilar och genrer samt mitt förhållninssätt till uppförande-
praxis och ta reda på om min intuition och mina förutfattade meningar stämmer. 

SYFTE

Syftet med denna studie är att undersöka om jag upplever skillnader mellan att framföra egenkom-
ponerad musik och icke-egenkomponerad musik och i så fall vilka.

FRÅGESTÄLLNINGAR

Tycker jag det är lättare att framföra egenkomponerad kontra icke-egenkomponerad musik?

Är jag mer bekväm med att framföra egenkomponerad kontra icke-egenkomponerad musik?

Hur förhåller jag mig till den praxis som finns i uppförandet av olika sorters musik?

Upplever jag skillnader i resultatet när jag framför egenkomponerad kontra icke-egenkomponerad
musik?
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BAKGRUND

Nedan redogör jag för och definierar ett antal koncept och begrepp jag finner viktiga och dyker upp
i uppsatsen.

Musikaliskt uppförande
Ett musikaliskt uppförande är enligt Encyclopædia Britannica (2000) ett steg i den musikaliska pro-
cessen där musikaliska idéer förverkligas och överförs till lyssnaren. De som framför musik avgör
till en viss grad aspekter av musiken de framför. Tempo, frasering, dynamik, instrumentation, ton-
höjd och stämning är flera av dessa aspekter. Det finns en lång historia kring detta med orala tradi-
tioner och sång som förts vidare. 

Interpretation

Till  skillnad från andra konstformer som till  exempel  bildkonst  så  är  musik  en interpreterande
konstform. Nationalencyklopedin (u..å) definierar interpretation så här:

I musikaliska sammanhang menar man med interpretation de personligt kreativa kvaliteterna i 
framförandet av ett musikverk 

Interpretation blir alltså ett annat ord för tolkning, hur musiker tolkar musik när de ska framföra
den, givet att det inte är helt spontant improviserat. Goodman (1976) skriver på följande sätt:

Copies of the score may vary in accuracy, but all accurate copies, even if forgeries of Haydn’s 
manuscript are equally genuine instances of the score. Performances may vary in correctness 
and quality and even in ‘authenticity’ of a more esoteric kind; but all correct performances are 
equally genuine instances of the work. In contrast, even the most exact copies of the Rembrandt 
painting are simply imitations or forgeries, not new instances, of the work.  (s. 112-113)

Det spelar alltså inte så stor roll att ett stycke tolkats om, det är fortfarande samma stycke. Good-
man kontrasterar detta med bildkonst som han ser som ”one-stage” arts till skillnad från musik som 
är ”two stage” Goodman (1976). Med att musik är ”two stage” menar han att kompositionen är en 
del och uppförandet den andra delen. Mellansteget är interpretation vilket blir en oundviklig aspekt 
av uppförandet av musik.

Detta understödde pianisten och kompositören Samuil Feinberg. I en essä med titeln The Composer 
and The Performer nämnde han att den som interpreterar är ett måste för att förverkliga ett stycke 
musik. Feinberg (u.å) skrev på följande sätt:

A musician-interpreter, at one and the same time, realizes his connection to the composer's in-
tentions, and realizes himself as an artistic personality: acknowledging both the enormous im-
portance of the author of the composition – and at the same time his own role in the realization 
of the composer’s ideas. 

Han uteslöt inte att en kompositör kan framföra sina egna verk, han gjorde det rutinmässigt själv,
men menade att det inte nödvändigtvis är så att kompositören själv är bäst lämpad för att förverkliga
stycket som framförare också. Med det menar han att interpretationen är precis lika viktig som kom-
positionen för ett uppförande.
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Uppförandepraxis

Prismas musiklexikon (1975) definierar uppförandepraxis på detta vis:

de praktiska normerna för musikaliskt uppförande. När man förbereder ett framförande av äldre 
musik måste man vanligen gå utanför notbilden till de improvisatoriska inslag som tonsättaren 
väntade sig av sin uttolkare. 

Jag väljer dock att utöka denna definition för denna studie och inkludera uppförandet av jazz. Precis
som för äldre musik finns det praxis även i jazz. Det finns en viss estetik associerad med praxisen
även i jazz, drag som definierar genren. Jag redogör mer för detta nedan.

Autenticitet
Begreppet autenticitet är starkt sammankopplat med uppförandepraxis. Det är en term som ofta an-
vänds i musikalisk diskurs för att döma och bedöma musik och musiker för hur autentiska de upp-
fattas, både av forskare och av journalister. Det finns dock ingen konsensus för vad som gör viss
musik autentisk, eller hur termen ens ska uppfattas, framförallt i relation till genrer (Moore, 2002 s.
210). Det finns en mängd olika tolkningar och jag har inte för avsikt att täcka de alla utan kommer
fokusera på att beskriva det grundligt i förhållande till uppförandepraxis för framförande av Bach
och jazzmusik.

Klassisk musik och Bach

I paraplybegreppet klassisk musik innefattas även musik av Johann Sebastian Bach. Han var en
kompositör verksam under barocktiden på första halvan av 1700-talet, skrev fler än tusen verk un-
der sin livstid för mängder av sättningar och är en av de mest hyllade och älskade kompositörerna
någonsin. När det dock kommer till hur Bach framförs finns det dock delade uppfattningar. En så-
dan uppfattning för särskilt för barockmusik och just Bach är att försöka reproducera musiken på ett
sådant sätt så att det ska vara så likt hur det hade låtit på kompositörens tid som möjligt och på nå-
got sätt försöka efterlikna kompositörens vilja. Denna rörelse kallas ”historically informed perfor-
mance”, ”authentic performance” eller tidigmusikrörelsen. Denna har sedan 70-talet tagit extra fart
då ett försök ha gjorts att gå ifrån nutida instrument till att använda tidstypiska instrument för upp-
förandet av stycken (Davies 1991). Davies skriver följande om detta:

The authentic performance movement is a phenomenon of the last twenty years. Once one could
rarely find a recording of Baroque music played on the original instruments, and such perfor-
mances often were lame and faltering because of the players' unfamiliarity with the instruments 
and with the appropriate performance practices. Now it is difficult to find a recording of such 
music not played in the "authentic manner" and different orchestras vie with each other in the 
vibrancy of their interpretations. (s. 21)

Att komma så nära som möjligt till kompositörens vilja är något som alltid präglat framförandet av
klassisk musik. Däremot är det en rätt ny företeelse med ”historically informed performance”. Vad
utövare av detta försöker åstadkomma är att komma så nära ljudbilden som det hade varit på ba-
rocktiden som möjligt och detta blir deras definition av autenticitet. Detta medför dock vissa fråge-
ställningar, som om det ens då blir autentiskt, och vem som autentiserar (Moore 2007).

Luby(2011) skriver följande om autenticitet rörande just Bach:

no human alive today would be capable of hearing it as one would have in Bach’s time (s. 10)
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Eftersom ingen av oss idag har en egentlig aning om hur det faktiskt lät på barocktiden kanske det
inte är någon idé att ödsla tid på att försöka komma så nära som möjligt med tidstypiska instrument,
eller i alla fall inte att göra anspråk på någon slags objektiv autenticitet i det. Denna syn delas inte
bara av mig utan av många andra i nu- och dåtid. Glenn Gould, en av de största pianisterna under
1900-talet, var framförallt känd för sina inspelningar av just Bach. Gould valde att spela stycken
skrivna för cembalo på piano, något som satte honom lite i skottläge för tidigmusikrörelsen. Gould
själv menade dock att Bachs musik ofta lämpade sig bättre på ett piano på grund av de många effek-
terna och kvaliteterna ett piano har som ett cembalo saknar, även om klangen inte blir densamma
(Wood, 1997). Gould var dock medveten om detta men såg fördelarna i nyare instrument då känslan
och essensen i ett stycke inte blir förlorat bara för ett annat instrument används för framförandet. 

Man kan ta det ett steg längre, och lyfta fram många jazzmusiker som tolkat Bach. Jacques Loussier
är en fransk pianist som länge tolkat Bach i jazzkontext och The Swingle Singers är en sånggrupp
som redan på 1960-talet arrangerade Bachstycken för en jazzvokalensemble. Dessa tolkningar bry-
ter mot vad många i tidigmusikrörelsen skulle se som autentiska, men begreppet autenticitet är så
laddat och det finns ingen objektiv definition så ingen kan med objektivitet misskreditera dessa
tolkningar som icke autentiska när dessa tolkningar enligt mig är måna om att föra fram musiken,
fast med andra medel. Om detta skriver Luby(2011) skriver följande:

I do not hope to convince an eternity of scholars that I ‘execute Bach’s will;’ I hope only to con-
vince my audience of this, in the fleeting, magical moment of performance. That is true authen-
ticity. (s. 26)

Jazz

I jazz finns inte samma strikta praxis av att hålla sig till kompositörens vilja som i klassisk musik.
Det finns en mycket större praxis av fritolkning, innovation och improvisation än det finns in klas-
sisk musik, trots att improvisationer var vanligare under Bachs tid så är det inte vanligt i framföran-
det av hans musik nuförtiden, (Norman 2002).

I jazz är det nästintill förväntat att musiker ska improvisera och förhålla sig till stildragen som hör
genren till. Rytm, harmonik och form är viktiga aspekter (ibid.). Improvisation i jazz kan ofta ske i
sammanhang som att ornamentera en melodi men även improvisera fritt över en given låts ackord-
följd eller fri improvisation utan en underliggande form. (ibid., s. 13).

Det anses till och med passé i jazz att inte själv ha sin egen röst och stil, att framföra med individua-
litet och ett unikt sätt att uttrycka sig, fast fortfarande behålla de aspekter som gör jazz till jazz, ex-
empelvis de rytmiska, harmoniska och formmässiga aspekterna. 
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Diverse begrepp
Nedan redogör jag för vissa begrepp som dyker upp i uppsatsen.

Chorus (jazz)

I jazz definieras ett chorus som en hel genomspelning av formen i en låt vare sig det är en 12-takters
blues eller en 32-takters AABA-form. (Verity 2017)

Jazzstandard

En jazzstandard är en låt med melodi och ackord, ofta ur något som kallas The Great American
Songbook, låtar ur musikaler och populärmusik från 1920-1940-talet, som sedan användes av jazz-
musiker som en plattform för improvisation (Tyle u.å). Alternativt är de låtar som skrivits och spe-
lats in av jazzmusiker och som sedan spelats frekvent av andra jazzmusiker och blivit en del av jaz-
zens standardrepertoar.

Subton

Subton är en effekt på saxofon som innebär ett väldigt luftigt ljud som kan beskrivas som ”fluffigt”
eller läckande (www.tamingthesaxophone.com).

Bend

Ett bend är att ändra tonhöjden på en ton på ett instrument genom att sänka den medan den spelas
eller höja den medan den spelas (www.tamingthesaxophone.com). En scoop är ett slags bend där to-
nen tas ostämt och höjs för att hamna i stämning.

Rundandning

Rundandning är en teknik på blåsinstrument som innebär att luft blir inandat genom näsan samtidigt
som det utandas genom munnen och producerar en ton på sitt instrument (www.wisegeek.com).
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METOD

Ostrukturerad loggboksdokumentation

För att dokumentera och reflektera över min process har jag valt att föra en ostrukturerad loggbok
som metod (Bjørndal, 2002). Jag dokumenterar och daterar övningstillfällen, repetitioner, lektioner
och konserter för att direkt kunna notera ned mina känslor och tankar gällande mina uppföranden.
Bjørndal(2002) skriver följande om loggboksdokumentation:

Syftet med loggskrivandet är att genom en skriftlig reflektion skapa en djupare förståelse av nå-
got som skett. (s.62)

Jag valde just en ostrukturerad loggboksdokumentation för att underlätta för mig i min tankespridd-
het och för att kunna upptäcka saker i reflektionen senare jag kanske inte hade upptäckt annars.
Bjørndal(2002) skriver följande om ostrukturerade loggböcker:

Fördelen med en sådan loggbok är att du förhåller dig öppen för att upptäcka saker och ting som
är halvt omedvetna för dig eller som du inte tagit dig tid att fundera över. (s.64) 

Min loggbok

Min loggbok består av reflektioner i samband med repetitions- eller övningstillfällen samt instru-
mentlektioner inför två konserter. Den ena är en konsert med Tommy Tapper Quartet, en modern
jazzkvartett med sättningen tenorsaxofon/flöjt, elgitarr, kontrabas och trummor där jag ingår som
saxofonist och flöjtist. Den andra är min examenskonsert där fyra olika sättningar används för olika
slags musik och jag spelar tenorsaxofon och flöjter. Dessa är:

 Solo (saxofon): Double ur Violinpartita i h-moll BWV 1002 (J.S Bach) & Fri improvisation,
först var tanken att jag skulle spela en sats ur hans Cellosvit i G-dur, men detta blev ändrat

 Duo (saxofon och elbas): The Things We Did Last Summer (Jule Styne), en jazzstandard

 Ett fullt utrustat band med trummor, trumpads, keyboards/flygel, elbas, elgitarr, sång och två
träblåsare:  We Can Do It All, It Won't Be Long, The Evergreen (Janis Millers), musik som
kan klassificeras i paraplybegreppet neo-soul.

 En jazzorkester bestående av ett fullt utrustat komp, en stråkkvartett samt en sjumannablås-
sektion (se bilaga): The Monuments (Janis Millers), musik som kan beskrivas med paraply-
begreppet jazz

Metodreflektion

För att inte överväldigas av en enorm mängd material att analysera så förde jag inte loggbok på var-
je enskilt övningstillfälle, särskilt inte när jag övade själv. Detta är nämligen också en nackdel med
just ostrukturerade loggböcker (Bjørndal, 2002)

Jag övervägde att utöver loggbok också använda mig av intervjuer för att få stöd och material till
studien men jag valde bort det på grund av hur avgränsande och specificerat min frågeställning hade
behövt vara samt att det antagligen skulle bli väldigt mycket material med loggboken som den var.
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RESULTAT

Här följer en presentation av mina anteckningar från loggboken. 

Rep: Monuments
26 februari: Blåsrep Monuments

Detta är det första repet med sviten. Jag har valt att dela upp alla sektioner och repa separat innan vi
har rep tillsammans. 

På repet gick vi genom sviten del för del och tog oss genom med mig sjungandes eller spelandes på
piano de delarna som saknas. Vi stannade och punktrepade även några partier som var svårare. Vis-
sa partier består av improviserade solon och bakgrunder till dessa solon. Vi övade även solona, även
om det fattas komp.

Jag var inte jättenöjd över min prestation på repet som utövare. Trots att jag skrivit min egen stäm-
ma var vissa saker rent av tekniskt svåra, i utmanande tonarter samt innehöll många byten mellan
instrument. På piccolaflöjt och tvärflöjt är jag inte lika bekväm som på tenorsaxofonen och det är
framförallt en svårighet med övergångarna mellan instrumenten. Som solist hittade jag inte riktigt
mig själv heller och hade en tendens genomgående att vara lite före tempot och inte spela i perfekt
time.

4 mars: Komprep Monuments

Detta är första repet med kompet. Jag har tidigare gått genom med pianisten alla delar av sviten en
gång redan eftersom pianot är den enskilt viktigaste stämman och pianisten ska förstå hur jag vill att
det ska låta. Jag spelar delvis min stämma, både saxofon och flöjt, men ibland går jag till pianot för
att spela med kompet och demonstrera hur det ska låta i sitt sammanhang samt att jag ibland spelade
melodistämman istället för min stämma som är en understämma på vissa ställen..

Vi försökte först ta oss genom stycket några gånger med avbrott där det krävdes. Efter detta punkt-
repade vi ett antal ställen och övergångar som inte satt de första genomspelningarna. Det är några
partier med taktartsbyten, förändringar i kompfigurer och övergångar som är knepiga som vi tar om
och om igen för att hitta naturliga övergångar.

Jag kunde för första gången spela partierna med improvisation mot komp och det var en slags befri-
else. Jag var inte särskilt nöjd med hur jag spelade men hittade stundtals bra vägar genom ackorden
och kände att jag ur ett rytmiskt perspektiv inte var samspelt med kompet hela tiden, jag hade en
tendens att rusa i tempot på snabbare insatser i improvisationerna. Däremot spelade jag flöjt mycket
bättre detta rep än tidigare, jag skötte alltså bytena bättre.

15 mars: Fullrep Monuments

Första repet med helt band. Vi spelade helt enkelt genom stycket en hel gång först varefter vi repade
specifikt på många övergångar och passager i olika sektioner. 

För att vara ett första rep med alla så gick det väldigt bra. Jag var dock inte helt nöjd med mina im-
provisatoriska delar. Nu var nästan alla på plats så då fick man höra både komp och bakgrunder
överallt där det skulle vara solon, och jag kände mig inte helt bekväm. Jag tror det kan ha att göra
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med att jag inte tidigare fått spela till både komp och bakgrunderna samtidigt samt att insatserna i
de olika sektionerna under solot inte var helt säkra. Annars gick det väldigt bra med övergångarna
mellan instrumenten för min del. Det var att de andra inte riktigt förstod alla övergångar som ställde
till det där, då insatserna på bi-instrument hamnar mest på övergångar mellan delar där det sker di-
verse rubaton och tempoförändringar. Överlag är jag nöjd med repet, men jag får tänka på hur jag
ska ta mig genom låtarna som solist på ett bättre sätt, framförallt i första satsen där jag och trumpe-
ten växlar som solister och spelar åtta takter var så jag verkligen lyssnar på det han gör.

27 mars: Fullrep Monuments

Det sista repet inför konserten, och nu var allt tvunget att låta så bra som möjligt. Med bara fyra rep
och en ensemble på 15 personer blir det svårt att få allting att fungera klockrent och några passager
var fortfarande problematiska på repet, så jag gav alla en hemläxa att verkligen kolla in allt och se
till att det sitter på konserten om två veckor.

Som solist så hittade jag nu mig i delarna riktigt bra. Jag skulle vara nöjd om jag spelade som jag
gjorde idag på konserten. Jag och trumpeten spelade väldigt bra i tandem, sedan upplevde jag att jag
svängde ordentligt på solot i andra satsen då jag låg mycket och spelade med kompet och groovade
snarare än spelade snabba fraser. 

Rep med Isak, duo
3 mars

Det första repet med Isak, basisten, då vi spelar The Things We Did Last Summer. Vi har utgått från
en version med sångerskan Emelie Claire-Barlow, en version med bara sång och bas. Vi har mer el-
ler mindre valt att planka den versionen och spela som den är, fast med saxofon istället för sång.
Detta gäller även sångsolot som är textsatt i låten. Det är en låt som ligger mig varmt om hjärtat och
jag har älskat den ända sedan jag fick lära mig den för första gången för sju-åtta år sedan.

Repet gick förvånansvärt bra. Jag tacklar temat bra upplever jag men när vi kommer till sångsolot
som är väldigt repetitivt så tappar vi bort oss litegrann några gånger och vi har svårt att bibehålla
drivet i tempot när trummis saknas. Vi tar hela låten ett antal gånger och försöker mest ta oss genom
hela utan att behöva stanna, vi tänker inte jättemycket på artikulationerna och svänget utan mest att
vi sätter tonerna och sedan avslutar vi med att fastställa att vi båda behöver öva mer individuellt.

13 mars

Inför detta rep hade vi kommit längre och vi tappar inte bort oss i solot, om än det inte är helt fly-
tande. Vi hittade ett mycket bättre sväng då vi kan börja tänka på det mer än på att sätta tonerna. Jag
flyttar fokus till det också under repet så att jag inte tänker på att sätta specifika toner under repet
eftersom jag anser svänget vara viktigare, de där tonerna kan jag öva på enskilt istället. Vi löser
övergångar mellan delarna i låten mycket bättre nu också.

27 mars: Saxofonlektion med solo- & duomaterial

På min saxofonlektion så jobbade jag och min lärare med materialet som skulle öppna min konsert,
nämligen Bachstycket och The Things We Did Last Summer. 
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Jag började med att ha med Isak på lektionen och vi spelade genom låten. Vi satte den rätt bra tyck-
te jag, men läraren hade invändningar mot att vi spelade låten med det plankade sångsolot. Han
tyckte att om texten saknades så tappade sångsolot sin mening och innehöll för många tonupprep-
ningar och fraser som startar på slaget, något som inte i längden är lika snyggt och stilenligt i jazz.
Jag höll med och vi kom överens om att vi skulle behålla formen som den var, inklusive bassolot,
men istället för sångsolot skulle jag spela ett eget improviserat solo. Vi gjorde det på en gång och
det kändes faktiskt bättre, då kunde jag spela friare och behövde inte tänka på att memorera ett helt
sångsolo heller utan kunde fokusera mer på svänget. 

8 april: Rep med Isak, duo

Nu låter det äntligen riktigt bra. Efter att ha repat frekvent på sistone så har jag hittat väldigt bra fra-
ser i solot och melodin sitter nästintill perfekt i time nu. Jag har varit väldigt mån om att få det att
svänga så mycket det bara går, och att det är viktigare än de toner man spelar. Jag känner en frihet
att leka mycket med rytmerna och tonvalen under solot nu också och är fullt medveten om vad jag
gör och det känns underbart. Jag är dock lite nervös inför konserten, vi är ju trots allt bara två och
om jag skulle spela något fel skulle det märkas på en gång. 

Övningstillfällen: Bach
28 februari

Jag har valt att spela ett stycke ur Bachs cellosvit i G-dur på konserten och övar därför in den. Jag
har spelat den förut i övningssyfte men aldrig framför den för publik och den är absolut spelbar. Nu
spelar jag dock inte stycket i originaltonart då jag vill framföra den på tenorsaxofon och hamna
inom register för instrumentet. Det jag gjorde idag var att lyssna på flera olika versioner av stycket
för att få grepp om hur jag ska frasera eftersom jag behöver andas. På cello kan man spela allt lega-
to utan att behöva tänka på att andas medan det på saxofon är en nödvändighet med andningspauser
om man inte rundandas, vilket jag inte kan eller har som avsikt att göra på detta stycke ändå. Jag
spelade sedan igenom stycket ett par gånger för att bara sätta grejerna i fingrarna och övade speci-
ellt några partier i stycket som är som mest tekniskt krävande på saxen. 

9 mars

Den senaste tiden har jag fortsatt lyssna och få ett flöde i fraserna, men nu är först jag verkligen sät -
ter ut fraseringsbågar över hela noten. Jag fastställer nu en skiss jag ska hålla mig till för stycket,
med inskrivna andningspauser och frasering inspirerad av mina favoritinspelningar av Yo-Yo Ma
och Andres Segovia. Jag kan dock inte göra som de gör exakt eftersom jag spelar ett helt annat in-
strument och måste interpretera stycket lite annorlunda. Jag är dock mån om att inte falla in i typis-
ka jazzfraseringar som bends, förslag och subton som jag är van att göra. Jag försöker få en så ren
ton som möjlig, men ändå inte så att den låter klassisk och rund som en klarinett.

Detta stycke är nog det jag kämpar med mest och är mest nervös över dock inför konserterna. Jag
ska spela helt solo, utan ackompanjemang, så jag är helt blottad och varenda fel kommer höras. Det
är också musik långt ifrån min komfortzon vilket kanske bidrar. Jag älskar dock det här stycket och
har gjort det en längre tid och kan den utan och innan så jag är fast besluten att få det att fungera.
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27 mars: Saxofonlektion med solo- & duomaterial

Efter att Isak lämnat övergick lektionen till att jag visade hur långt jag hade kommit med Bach-
stycket. Läraren tyckte att jag inte ska spela det stycket som jag gör det, att jag antingen får tänka
om eller att jag byter stycke. Vi kom överens ganska snabbt om jag skulle ta ett annat solostycke av
Bach,  Double ur  Violinsonat i h-moll  BWV 1002, som inte bara ligger bättre till registermässigt
utan också är ett kortare stycke. På ytan är det ett lättare stycke men nu har jag inte mycket tid att
bearbeta, lära mig och interpretera stycket innan konserten, men det är nog ändå rätt beslut.

31 mars: Övningstillfälle Bach

Jag gjorde om samma process som innan med cellostycket. Försöka emulera mina favoritinspel-
ningar så mycket som möjligt, men med måtta. Nya fraseringsbågar och andningspauser lades ut.
Jag känner mig faktiskt väldigt trots denna chock att behöva byta stycke förvånansvärt lugn över
detta. Det är ett lättare stycke, men jag är fortfarande väldigt nervös. Jag hade tänkt spela cello-
stycket utantill, det kommer inte att gå med detta stycke tror jag.

7 april: Övningstillfälle Bach

Detta övningstillfälle blev som en liten konsert. Jag spelade upp stycket för en kompis som pluggar
klassisk komposition och bad om kritik och fick väldigt bra sådan. Att jag kan dra mer på, använda
mer dramatik och vara mer precis med andningspauserna. Jag gjorde det också inför honom för att
testa på hur det skulle vara att uppföra stycket för lite publik. Jag var väldigt nervös men det är nog
bättre att testa det lite på det sättet så jag inte är lika nervös på själva konserten. 

Rep med Tommy Tapper Quartet
8 mars: Rep med Tommy Tapper Quartet

Detta var det första repet med Tommy. Vi jobbar mot en konsert ungefär en månad fram i tiden och
vi ska spela sex låtar, fyra skrivna av Tommy och två andra. Detta rep spelade vi tre låtar:

 Casa Forte, en snabb brasiliansk låt av Edu Lobo där jag spelar temat på flöjt och det bara är
korta bitar improvisation. 

 Happy Place, en väldigt lugn låt, också på flöjt, där jag även tar ett solo över ackorden. Den-
na låt spelar vi mer som en standard, att vi tar en vända med tema och sedan solovändor in-
nan vi återvänder till temat. 

 Fråga Jerry, en väldigt snabb modern jazzlåt i swing skriven av Tommy. Jag spelar saxofon
på denna.

Jag och Tommy hade suttit innan och gått genom låtarna bara han och jag. På Casa Forte går vi inte
efter någon typisk jazzform med teman följt av solon, utan vi spelar låtens två delar efter varandra
flera gånger med temat hela tiden fast med olika intensitet varje chorus. Det gick förvånansvärt bra
första gången med trummor och bas. Jag känner att jag sätter låten bra och tycker om den.

På Happy Place tycker jag att jag gör temat bra, men har svårt att spela solo över den. Tempot är
inte snabbt, men jag har svårt att hitta vägar genom ackorden jag tycker är snygga utan att vara kly-
schiga. Det är en låt med mycket diatonik och melodin ligger på så bra ledtoner under nästan hela
temat så det är svårt att spela något som inte liknar melodin väldigt mycket. Det är i och för sig ing-

11



et fel med att spela runt melodin och citera den i ett solo men jag vill inte enbart göra det ett helt
solo. 

Fråga Jerry är dock en svår låt. Den går så fort att jag inte alltid hinner med i solona. Jag har en ten-
dens att rusa när det går fort och det är inget undantag på denna låt, som utöver detta har ganska
svår harmonik. Jag tycker dock det är en väldigt rolig låt och det är tekniken som sätter stopp för
mig. Det var dock första gången vi spelade den i bandet så det lär väl bara bli bättre.

15 mars

Detta rep så repade vi resterande låtar. De är:

 317 East 32nd Street, en låt skriven av Lennie Tristano, men vi utgår från en version av
Mark Turner och Joshua Redman, två tenorsaxofonister. Det är en tvåstämmig melodi på
många ställen där Tommy spelar överstämman och jag understämman. Det är en medium
swing-låt, tempot är ungefär 120BPM, vilket jag älskar.

 Ben & Daisy, en ballad skriven av Tommy. 

 Från Hertig Karls Allé Till Tegnérlunden, en medium swing-låt av Tommy, fast i 3/4-takt

Alla låtarna har jag och Tommy jobbat med bara han och jag några gånger också, framförallt den
första av de tre nämnda då vi spelar melodin tillsammans rytmiskt och den är väldigt knepig. Jag
tycker väldigt mycket om temat dock och lyckades hitta ett bra sväng i fraserna. Jag och Tommy var
lite osynkade några gånger men vi tog oss genom temat på första försöket och gick rakt in i solon.
Jag fann det väldigt bekvämt och låten passar mig som en hand i handsken, både harmoniskt och i
det tempot den går i, då jag känner mig fri att hinna leka med tempot, rytmer och tonmaterial.

Ben & Daisy gick också väldigt bra för att vara första gången. Jag angriper låten som jag brukar en
ballad, och tänker mig hur några av mina favoritsaxofonister spelar ballader. Jag tänker på saxofo-
nister som Ben Webster, John Coltrane och Benny Golson. Jag försöker få en mjuk subton, svälla
mycket och ta djupa andetag så jag orkar hålla ut toner länge och konsekvent. Jag gillar verkligen
melodin i denna låten och känner mig verkligen bekväm i den.

Den sista låten, Hertig Karls Allé, är en knepigare låt. Melodin ligger konstigt till rytmiskt men är
inte tekniskt svår, däremot har jag svårt att känna in melodin. Formen är också lite förvirrande då
det är delar med pedalbas som gör att jag tappar bort mig. På denna låt spelar jag också solo och im-
provisatoriskt hittar jag många bra vägar genom ackorden men stundtals snubblar jag på formen i
låten. Jag gillar låten skarpt dock, men måste jobba på den.

23 mars: Rep med Tommy Tapper Quartet

Detta rep spelade vi genom allt på. Det går överlag bättre än på tidigare rep, men några nya grejer
har skett. 

På Casa Forte bestämmer vi nu att jag ska trycka upp temat ytterligare en oktav sista choruset. Det
är en enorm teknisk svårighet, så jag lyckas inte fullt ut på repet att spela det, men idén kvarstår. Vi
kommer också på ett slut där jag och Tommy spelar en slinga unisont, och vi gör det bra. Jag försö-
ker frasera precis som han gör och efter några genomspelningar lyckas jag komma väldigt nära pre-
cis hur han gör.
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Fråga Jerry och Happy Place är de stora orosmolnen i setlisten. De andra låtarna känner jag mig
mycket mer bekväm med som solist nu, men dessa två låtar är väldigt svåra. Happy Place är inte
alls svår egentligen, men solo på flöjt är jag heller inte lika bra på som på saxofon, samt att jag har
svårt att hitta sammanhängande fraser som sträcker sig i mer än två takter också. På Fråga Jerry är
det fortfarande att jag rusar när det går fort, men det är lite bättre än innan. Jag lyckas hitta fraser
och vägar genom många partier av solot och lyckas tänka i storform ganska bra i alla fall.

4 april: Lärarlett rep med Tommy Tapper Quartet

Detta rep spelade vi genom allt inför konserten i konsertordning med Tommys gitarrlärare Mats
Norrefalk närvarande på repet, som på ett sätt får räknas som genrep inför morgondagens konsert.
Han gav oss konstruktiv kritik mellan varje låt och poängterade vissa saker. Hans närvaro gjorde
mig lite mer nervös, framförallt eftersom jag började flöjt och jag är mindre bra på det instrumentet.
Däremot så var jag säker på alla solon jag hade, även på flöjt. Det blir bättre rep för rep och jag var
väldigt medveten att försöka lyssna på kompet samtidigt som jag hade solo och jag hörde alla bra.
Jag tycker dock fortfarande att Fråga Jerry är den svåraste. Det går i så högt tempo att jag har svårt
att spela över den och hitta vägar samtidigt som jag ska hålla tempot bra och driva. Jag har lätt att
när jag ska spela åttondelar på den att jag rusar, fortfarande.

Rep med J Millers
15 mars

J Millers kallar jag neo-soul-ensemblen jag leder. Vi spelar nästan enbart min originalmusik. Det är
en ensemble som haft ungefär samma sättning i ett år, vilket lett till att vi är väldigt ihopspelade.
Till detta rep hade jag bestämt vilka låtar ur vår repertoar vi spelar på examenskonserten. Detta var
det första repet med vår nya keyboardist, däremot saknade vi sång. På två av låtarna spelar vi två
träblåsare tenorsaxofon båda två och på en låt spelar jag tvärflöjt och han sopransaxofon. 

Vi började med låten med tvärflöjt, It Won’t Be Long. Trots att det var på tvärflöjt kände jag mig
hur bekväm som helst med låten förutom en slinga jag skrivit till mig som är tekniskt extremt svår.
Jag funderar nu på att förenkla den, men låter den stå kvar tills vidare ifall jag bestämmer mig för
att ha kvar den om jag lyckas sätta den så småningom. Ett parti av låten innehåller ett kollektivt
solo. Jag känner att det, trots att det är på flöjt, går väldigt bra för mig där och jag kan uttrycka mig
som jag vill. Låten går i Cm och ackorden under solodelen kretsar kring den tonarten vilket jag kän-
ner mig bekväm med.

På nästa låt, We Can Do It All, har jag inget solo. Det är också en låt vi spelat mycket tidigare så det
gick väldigt bra. Blåsets insatser på denna låt handlar till största del om att följa sångens extremt
hängiga frasering, vilket dock är svårt när hon inte är på plats. Annars löser vi allt bra upplever jag.
Det är kompet som har det kämpigast på denna låten eftersom groovet är så uppdelat mellan komp-
instrumenten.

På sista låten, The Evergreen, så är flygeln väldigt drivande i groovet. Först jobbade vi länge på att
sätta groovet då vår keyboardist inte varit med tidigare och repat med oss. Sedan lade vi på blåset
efter en stund av att spela på den vamp hela låten bygger på. I slutet av denna låt och under verserna
har jag en funktion då jag gör små insatser i svar på melodin och fillar mycket. Det tycker jag är jät -
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teroligt på denna låt, som ligger mig varmt om hjärtat och ligger i en bekväm tonart på instrumentet
vilket gör att jag har lätt att hitta runt, framförallt i F-dur som det blir på tenorsaxen. Det är också en
väldigt diatonisk låt som gör att det låter bra att ligga kvar i samma tonmaterial länge vilket jag
tycker är väldigt bekvämt.

Vi spelade alla låtar flera gånger för att befästa dem.

25 mars

Detta blev det första repet med sång och trumpads. Allt började falla på plats då vi alla kan följa
sångerskan där det krävs i musiken. Jag känner mig som improvisatör ännu mer bekväm, framförallt
på tenoren och låten The Evergreen.

Konserter
5 april: Konsert med Tommy Tapper Quartet

Inför konserten var jag bara lite smått nervös, mest över flöjtlåtarna dock. Jag visste att jag kunde
grejerna bra, och om jag skulle spela lite fel så skulle det inte vara hela världen.

Själva konserten gick också väldigt bra. Vi började med att spela Casa Forte och Happy Place. Det
gick inte lika bra på på repet innan, på grund av nervositet. Det brukar bli så för mig när jag står på
scen och spelat flöjt, jag tappar lite nivå eftersom jag inte är så erfaren flöjtist, men det lät absolut
inte dåligt. Några gånger tappade jag ton men inte på ett sätt som skadar upplevelsen för mycket
kände jag.

Resten av låtarna på tenorsaxofon gick väldigt bra. Ben & Daisy spelade jag bättre än någonsin, och
likaså 317 East 32nd Street. Jag rusade lite när jag spelade snabba sextondelar men annars spelade
jag bättre än någonsin på den låten, detsamma gäller Hertig Karl. Däremot på Fråga Jerry upplevde
jag samma sak som på repen, jag rusar när det går fort och tappar fotfästet i musiken för mycket,
men det var fortfarande inte sämre än på något rep vi hade haft, så det gick ändå framåt. 

Överlag så var jag nöjd med min insats, framförallt på de låtarna jag gillar som mest - 317 East
32nd Street och Ben & Daisy.

10 april: Examenskonsert

Nu var dagen kommen. Innan konserten var jag otroligt nervös, framförallt inför Bach men även de
andras insatser och mina, framförallt på flöjt, i sviten men också all logistik kring konserten med in-
och utgångar från scen samt att jag delade scenen med en annan som också skulle ha sin examens-
konsert precis innan mig så att vi fick dela scen. 

När konserten väl skulle börja klev jag på och hade gått genom allt i huvudet flera gånger, inklusive
styckena. Jag började med Bachstycket och det gick väldigt bra. Så fort jag satte munstycket i mun-
nen så tänkte jag bara på att spela så bra som möjligt och den största delen av nervositeten försvann
efter tio-tolv takter. Jag lyckades spela det nästan som jag ville, men jag hade nog siktat lite högt
med mina andningspauser som inte riktigt räckte till. När jag kom fel till en andningspaus blev allt
förskjutet och jag var tvungen att andas extra och frasera annorlunda för att komma in i fas igen,
men det var på ett ställe i stycket som jag inte upplevde var så känsligt för sådant. Jag hade velat ha
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mer tid på mig så att jag hade klarat stycket utantill men jag får vara nöjd med hur den blev ändå
med tanke på den korta förberedelsetiden.

Den fria improvisationen som ledde till nästa del var inte det allra bästa någonsin. Jag gick in med
flera idéer om ett ungefärligt upplägg, men bara slutdelen av improvisationen blev ungefär som
tänkt. Det ledde i alla fall bra vidare till  The Things We Did Last Summer som jag var mest med av
allt på hela konserten. Jag upplevde att jag lyckade svänga ordentligt och få ett bra och rikt sound
med stilenliga fraser genom hela framförandet.

Neo-soulen följde sedan. Det gick relativt bra. Jag upplevde att det gick bättre på genrepet, men jag
var fortfarande nöjd över mina solistiska insatser. Konsertsalen vi var i lämpades inte riktigt för den
sättningen vi hade. Ljudet från trummorna studsade väldigt mycket och gjorde det svårt att känna
grooven lika tunga som vi brukar och medhörningen var bristfällig på grund av detta. 

Sist kom sviten, och det var den bästa genomspelning vi gjort på den. Däremot upplevde jag att jag
som solist inte kom fram lika bra som på repen, förutom på sista satsen under det tunga riffet, så
spelade jag bra. Mitt flöjtspel var dock bättre än någonsin, både på piccola- och tvärflöjt. Nervosite-
ten var obefintligt vid det här stadiet, men jag fick ändå inte ut allt jag ville som solist, och jag kan
inte förklara vad det beror på riktigt.

Överlag är det rätt mycket blandade känslor efter konserten. Delvis en lättnad över att det är över,
men samtidigt grämer jag mig att jag inte spelade så bra jag kan.
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ANALYS

Nedan följer en analys av de anteckningar jag fört med hjälp av de tidigare frågeställningarna.

Tycker jag det är lättare att framföra egenkomponerad kontra icke-egenkomponerad musik?

Det är svårt att dra någon konklusiv slutsats gällande frågan om jag tycker det är lättare att framföra
egenkomponerad. Å ena sidan så upplevde jag mest nervositet inför att spela Bach men å andra si-
dan var jag mycket mindre nervös inför konserten med Tommy Tapper än jag var över sviten. Det
jag kände mig mer nervös över var de delarna jag skulle spela flöjt snarare än vem som skrivit dem. 

Att spela upp på ett bi-instrument som man inte behärskar lika bra som ens huvudinstrument gör en
mindre bekväm och mer nervös. Jag upplever att det har varit en större påverkande faktor än om
musiken är egenkomponerad eller inte. 

Är jag mer bekväm med att framföra egenkomponerad kontra icke-egenkomponerad musik?

Jag kommer inte heller fram till någon slutsats gällande frågan om jag är mer bekväm med det.
Andra faktorer är viktigare som tidigare nämnt. 

En ytterligare aspekt jag dock vill lyfta fram är att jag upplever att tonarter som jag är mer familjära
med resulterar till att jag känner mig friare och det blir lättare att framföra. Det blev märkbart några
gånger under loggboksskrivandet, framförallt där jag beskriver känslan i att improvisera i noterade
F-dur på tenorsaxofonen. Detta verkar också ha haft en större påverkan än om musiken är egenkom-
ponerad eller inte.

Hur förhåller jag mig till den praxis som finns i uppförandet av olika sorters musik?

När det kommer till uppförandepraxis har jag inte tagit en absolutistisk tillvägagångssätt som ska
likna ”historically informed performance”. Jag framförde Bach och tog mig an Bach som en jazz-
musiker hade gjort, att stycket är intakt tonmässigt, men artikulationen är mer jazzig med scoops
och bends, samt att det framfördes på saxofon, ett instrument som inte ens fanns på Bachs tid. 

När det kommer till jazzen och den jazz-influerade musiken som är neo-soul så angrep jag det stil-
enligt. Det kanske till och med är mer i förhållande till jazzandan att jag faktiskt inte spelade sång-
solot rakt upp och ned på The Things We Did Last Summer utan att jag improviserade själv. Det
blev mer min tolkning och min individuella prägel på låten än om jag hade kopierat en redan existe-
rande version. Att spela stilenligt gjorde jag ju i ännu större utsträckning på konserten med Tommy
Tapper då låtarnas form var typiskt för jazzen att vi på nästan alla låtar först spelar temat följt av so-
lon och tillbaka till temat.

Hur upplever jag att resultatet blir när jag framför egenkomponerad kontra icke-egenkompo-
nerad musik?

Jag upplever att jag när jag är mer bekväm och mindre nervös också spelar bättre. Resultatet verkar
bero mer på familjaritet, vana och om jag gillar musiken än om den är egenkomponerad. Detta
speglar svaret på den första frågeställningen. Utöver det så upplevde jag att när jag gillade stycket
så spelade jag bättre, vilket är ett genomgående tema i loggboken.
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DISKUSSION

Denna uppsats och undersökning har gjort mig mer medveten om många aspekter av mitt spel, inte
bara om just egenskrivet eller inte. Jag tror att alla musiker kan ta någon lärdom från att reflektera
över dessa frågor, även om de inte skulle nå samma slutsats som jag från sina egna upplevelser.
Även de som inte ens komponerar skulle kunna hämta något ur detta då interpretation och improvi-
sation är något alla musiker gör på ett eller annat sätt.

Att jag upplever att vem som skrivit musiken är mindre viktig än andra faktorer var något jag inte
hade förväntat mig som resultat av studien. Det ger mig nya insikter. Att just en kärlek till ett stycke
musik skulle göra så stor skillnad kanske inte är en chock, men jag upplevde det verkligen som en
enormt mycket större faktor än kompositörens identitet. Om detta skriver Bradshaw (1998):

...critic Richard Morrison observed that ’Every music-lover carries around mental maps, 
however sketchy, of cherished pieces of music (s. 57)

När man älskar ett stycke musik så bär man med sig den. Detta är verkligen sanningen med The
Things We Did Last Summer. Det stycket har jag haft med mig i mer än en tredjedel av mitt liv och
jag har spelat den otaligt många gånger. Det kanske inte är så konstigt då att jag har ett bra funda-
ment för att framföra den på ett bra sätt. Denna kärlek och familjaritet verkar för mig vara viktigare
än vem som skrivit stycket.

Jag tror att ju mer man gillar ett stycke desto lättare blir det att framföra det. Om man kan hitta posi-
tiva aspekter i musiken även om man kanske inte skulle gilla den initialt kan vara en metod för att ta
sig an ett stycke på bäst möjliga sätt. Detta är något jag kan ha med mig i framtiden både som musi-
ker och komponist. 

Som musiker så kan jag ta med mig denna insikt och försöka uppleva musiken på ett sätt som jag
tycker om varje gång jag ska framföra den, eller tänka på någon aspekt med den som jag går igång
på istället för att tänka på något negativt. Ett personligt exempel jag har på detta var när jag var vi-
karie i ett storband som spelade Duke Ellingtons Sacred Concert. Jag spelade 2:a tenorsaxofonstäm-
man vilket innehöll nästan enbart långa toner. Jag tyckte det var så tråkigt att sitta och spela långa
toner i en timme så att jag tappade fokus flera gånger och spelade enligt mig sämre som resultat.
Istället för att se på det på ett negativt sätt så kunde jag fokusera på att njuta av klangerna och den
vackra musiken och försöka skapa en fin upplevelse för mig själv, medmusikerna och publiken. 

Som komponist och arrangör är detta något jag kan ta med mig. Att i till exempel ett storbandsar-
rangemang se till att alla sektioner får något meningsfullt att göra. För ett drygt år sedan skrev jag
ett arrangemang till Musikhögskolan i Örebros storband på en jazzstandard som heter On Green
Dolphin Street. Som kritik till arrangemanget fick jag av läraren och bandledaren att det märks att
jag är saxofonist. Med det menade han att jag skrivit in många utmanande partier för saxofonerna
men inte lika mycket för andra sektioner. Om man inte möts av utmanande partier i ett stycke stund-
tals kan man tappa fokus, likt slagverkare i orkestermusik som kan ha enstaka insatser och förväntar
sätta sin insats när den kommer in efter nästan otaliga takter paus (https://noisey.vice.com 2014).
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Att jag sedan har det lättare att spela i tonarter jag upplever vara lättare är inte heller konstigt. Det
ger mig dock ytterligare motivation att öva på mina svagheter och se till att öva och spela mer i ton-
arter jag anser vara knepiga. 

Att jag valde en ostrukturerad loggbok gav mig friheten att sortera genom mitt material och upp-
täcka saker jag inte kanske inte hade gjort annars. Däremot hade jag kunnat använda mig av en
strukturerad loggbok för att notera alla repetitioner och mer utförligt och kvantitativt fört data på
mig själv med hänsyn till mina tidigare frågeställningar. På så sätt hade jag också kunnat banta ned
min loggbok. En annan sak jag kunnat göra är att intervjua musiker eller musikstudenter i samma
sits som jag som utövare av både egenkomponerad och icke-egenkomponerad musik och ta reda på
huruvida deras upplevelser och uppfattningar om mina frågeställningar stämmer överens med mina
upplevelser. Jag hade då kunnat få andra tankeställningar, men det blev redan väldigt mycket mate-
rial att jobba med så det kanske bara hade överväldigat mig när det ändå är en väldigt personlig stu-
die.

Slutligen vill jag ändå påpeka att jag utvecklats musikaliskt genom denna studie. Utan denna studie
kanske jag inte hade spelat ett stycke av Bach på min examenskonsert. Processen har varit väldigt
givande och gett mig mer frihet på saxofonen i hur jag artikulerar och interpreterar stycken. Denna
studie har också gett mig insikter som musiker och komponist i att ha en kärlek till det man vill spe-
la och hitta det roliga musiken också gör att upplevelsen och framförandet blir bättre och har gjort
mig till en bättre musiker i hur jag spelar och tar mig an musik.
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