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1. Inledning 

1.1 Syfte och frågeställning 
Jag har komponerat sex låtar och arrangerat en cover. Dessa framfördes under min ex-
amenskonsert i Lilla Salen på Kungliga Musikhögskolan. Sättningen var flygel (William 
Benckert), trummor (Hans Nilsson), elbas (Tom Olovsson) och gitarr (Emil Dahl). De olika lå-
tarna varierar i genre, känsla och karaktär.  
 
Merparten av mina originalkompositioner från konserten (fyra av sex låtar) skapades med 
starka influenser från den svenska jazzpianisten ”Esbjörn Svensson”1. Av den anledningen 
är en stor del av de musikaliska uttryckssätt jag diskuterar principer som jag förknippar med 
Esbjörns musik. 
 

I detta arbete jämför jag vilka uttryckssätt i spel och komposition jag använde i enskilda låtar 
och gemensamt mellan flera låtar. Första delen av arbetet under rubrik 2 innehåller en ana-
lys av de musikaliska uttryckssätt som är specifika för enskilda låtar från konserten. Jag har 
identifierat de centrala underliggande koncept i pianospelet och kompositionen som ger en-
skilda låtar deras specifika känsla. Andra halvan av arbetet under rubrik 3 innehåller en ana-
lys av de uttryckssätt som är gemensamt för flera av konsertens låtar. 
 
Min centrala frågeställning är:  
Vilka bärande musikaliska uttryckssätt i spel och komposition är specifika för enskilda låtar 
respektive gemensamma för flera av konsertens låtar, och hur kom dessa uttryckssätt till an-
vändning? 
 
Min process har varit att först skapa musik och genomföra konserten varpå jag i ett senare 
skede analyserat musiken. Syftet med denna analys är att få en tydligare inblick i vilka musi-
kaliska uttrycksätt jag faktiskt använder. Med denna fördjupade inblick kan jag i framtiden ut-
öva och utveckla dessa uttryckssätt på nya sätt. Detta diskuterar jag i reflektionen under ru-
brik 4. 
 

1.2 Metod 
I min analys av musiken och de musikaliska uttryckssätten har jag utgått ifrån låtarnas 
Harmonik, Rytmik och Melodik. 
Under rubrik 3 analyserar jag också musikens Form och Känsla. 

2. Musikaliska uttryckssätt för enskilda låtar 

Under konserten framförde vi sju låtar varav sex stycken var originalkompositioner. Fyra av 
dessa kompositioner är musik som är inspirerad av Esbjörn Svensson. 
 

2.1 Evening Snow och Forest Life 
”Evening Snow” och ”Forest Life” är två stycken jazzkompositioner. Många av koncepten 
som använts i dessa låtar är koncept som jag hämtat genom att lyssna på inspelningar av 
Esbjörn Svenssons musik, framförallt låtarna ”From Gagarin’s Point of View”, ”Seven Days of 
Falling” och ”Dodge the Dodo” på albumet ”From Gagarin’s Point of View". Jag har lyssnat 
efter centrala återkommande förhållningssätt i hans kompositioner och spelstil. Därefter har 

 
1 Esbjörn Svensson, svensk jazzpianist och kompositör, 1964-2008 
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jag identifierat och formulerat förhållningssätten så som jag uppfattat dem. Dessa förhåll-
ningssätt använde jag för att skapa mina låtar. 

 
Harmonik 
Ackord via överlagringen 1 4 5 b7 
Harmoniken karaktäriseras av voicings baserade på överlagringen 1 4 5 b7. (Exempel 1). 
Både ”Evening Snow” och ”Forest Life” börjar med sus-ackord bestående av just klangen  
1 4 5 b7, i det fallet tonerna G C D F. 
 
Jag uppfattar att klanger som skapats genom ovanstående klangöverlagring får en specifik 
karaktär. Ackorden får i mina öron en något mörk karaktär med en slags varm, ”trä-artad” un-
derton. Varianter av denna känsloassociation uppfattar jag oavsett vilken grundton man läg-
ger klangen över. Har man exempelvis kvinten i basen så skapas av överlagringen en 
moll11-klang (1 4 5 b7 över 5). I det läget uppfattar jag en mörk moll11-känsla tillagt samma 
ovanstående varma trä-artade underton. Lägger man istället klangen över bastonen b3 så 
bildas en vanlig 6/9-klang (exempelvis Eb6/9 genom tonerna C F G Bb över bastonen Eb). 
6/9-klanger har jag således alltid uppfattat som bärare av en viss mörk karaktär med en 
varm ”trä-artad” underton. 
 
Känslan av detta harmoniska tonmaterial står för mig i kontrast till den känsla som kommer 
via ackord av tersstaplade fyrklanger. Jag uppfattar en tydlig skillnad i karaktär på att spela 
exempelvis C11 genom I 4 5 b7-skalan jämfört mot att spela C11 via en tersstaplad fyrklang 
(se ). Tersstaplade fyrklanger är annars ett av de vanligaste sätten som jag harmoniserar 
ackord på. För att få låtarna att kännas ”Esbjörn” valde jag istället 1 4 5 b7 överlagringen att 
lägga startackordet G-sus i båda låtarna. Jag tycker nämligen att det sättet att harmonisera 
ackord har en mörk karaktär som påminner om mycket av Esbjörns musik. 
 
Jag använder frekvent 1 4 5 b7-överlagringar för olika ackord i dessa låtar. Exempelvis ersät-
ter jag ackordet Bbmoll i versen på ”Forest Life” med tonerna Bb Eb F Ab över Bb (och ute-
lämnar molltersen Db). 
 
Jag använde ibland 1 4 5 b7-skalan som utgångspunkt för att sedan addera en stor ters och 
färga om ackordet (se Exempel 3). Ett exempel på detta är på ackordet C7add4 i låten ”Fo-
rest Life” där jag spelar läggningen C E F G Bb. Då utgår jag ifrån 1 4 5 b7-överlagringen (C 
F G Bb) men lägger till tonen E, en stor ters. Denna klang ger upphov till en kombination av 
känslor för mig. Jag upplever både den tidigare beskrivna mörka, varma ”trä-artade” känslan. 
Men med den stora tersen också i klangen så skapas en tydlig dissonans i intervallet mellan 
E och F. Denna dissonans upplever jag färgar om den i övrigt mörka, varma klangen med en 
viss ”skarphet”.  
 
En anledning att jag uppfattar 1 4 5 b7-baserade läggning som mörka och varma kan vara de 
specifika intervaller som utgör klangen. Varje ton i klangen ligger ett kvint- eller kvartintervall 
ifrån minst en av de andra tonerna. Kvinter och kvarter har i mina öron en stabiliserande ef-
fekt. Därtill innehåller klangen inte några halvtonsintervall eller maj7 intervall, som i mina 
öron är mer dissonanta än de intervall som 1 4 5 b7-klangen bildar. 
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Exempel 1. 1 4 5 b7-tonmaterialet ifrån C. 
 

 
Exempel 2. Klangen C11 i två läggningar. Till vänster genom tonmaterialet 1 4 5 b7-materialet i om-
vänd läggning med ton 4 på topp. Till höger genom Bbmaj över bastonen C i tredje omvändningen 

 

 
Exempel 3. Klangen C7add4 genom att utgå från klangen C F Bb C (från 1 4 5 b7-tonmaterialet) och 
sedan addera en stor ters E på toppen. 

 
Melodik 
Pauser och utrymmen i melodin 
I melodin på både ”Forest Life" och ”Evening Snow” har utrymmena mellan meloditonerna en 
bärande roll. Sista tonen i båda melodiers alla sekvenser vilar minst fyra taktslag innan nästa 
ton (se Exempel 4). Detta gör det lättare för lyssnaren att ta in kompsektionens pulserande 
rytmer och styckets harmonik.  
 
Att komponera melodier med utrymmen och pauser som bärande element återfinner jag i 
flera av Esbjörn Svenssons lugnare låtar (exempelvis ”Seven Days of Falling"). En anledning 
att dessa utrymmen i melodin blir speciellt bärande i just hans musik är hur kompet är upp-
byggt. Flera av kompositionerna har i mina öron en pulserande natur som kommer ifrån 
trummornas och basens återkommande repetitiva kompmönster. Jag hade det i åtanke när 
jag komponerade ”Evening Snow” och ”Forest Life”.  
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Exempel 4. Melodi- och trumnotation på ”Forest Life”. 
 

2.2 Bearcub Blues / Blues Ease 
”Bearcub Blues” (som också går under aliaset ”Blues Ease”) är en blues-artad komposition. 
Den innehåller precis som ”Evening Snow” och ”Forest Life” starka influenser från Esbjörn 
Svensson. Trots vissa likheter skiljer den sig mot de två andra låtarna i harmonik, melodik 
och andra musikaliska hänseenden. 
 
Harmonik 
Underliggande Blues-harmonik 
Låtens harmonik är menad att låta som blues. För att uppnå det har jag använt överlagrade 
klanger vars toner sinsemellan har förhållandet 1 b5 (stor)7, en överlagring jag ofta använder 
i bluessammanhang då jag uppfattar klangen som stilenlig. Exempelvis är en vanligt före-
kommande voicing jag brukar spela i bluessammanhang C13 via överlagringen Bb E A mot 
bastonen C (se Exempel 5). Ett exempel från ”Bear Cub Blues” är ackordet C7(#9) spelat 
med tonerna E Bb D# på toppen över C i basen (se Exempel 6). Se även Exempel 7 för 
klangen F#maj(#11) som också harmoniseras med samma metod. 
 
Harmonierna ger ”Bearcub Blues" en annan känsla än ”Evening Snow” och ”Forest Life”. 
Den hade blivit betydligt mer lik de förra två låtarna ifall jag hade harmoniserat ackorden med 
deras förhållningssätt, alltså 1 4 5 b7-överlagringar. Jag valde istället att harmonisera ”Bear-
cub Blues” via 1 b5 7-överlagringar just för att det ger låten en mer bluesig och kaxig under-
ton i mina öron. 
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C13 genom överlagringen Bb E A över bastonen C. Förhållandet mellan tonerna Bb E A är  
1 b5 7 sinsemellan. 

 

 
Exempel 6.  
C7(#9) - Överlagringen E Bb Eb mot C i basen. Tonerna E Bb Eb har förhållandet 1 b5 7 sinsemellan. 
 

 
Exempel 7. 
F#maj(#11) - Överlagringen Gb C F mot F# i basen. Tonerna Gb C F har förhållandet 1 b5 7 sinsemel-
lan 

 
Melodik 
Pianomelodi spelad som om en sångare sjöng den 
Melodin i ”Bearcub Blues” spelas enligt ett förhållningssätt som liknar det som en sångare 
skulle kunna ha. I jämförelse med konsertens andra låtar, skulle jag uppleva det enklast att 
sätta text och sång till just ”Bearcub Blues”. En anledning till detta är att meloditonerna går 
lagom snabbt för att kunna sjungas. I omfång är melodin också lättsjungen då den under ver-
sen endast omfattar en kvint (mellan högsta och lägsta meloditonerna, se Exempel 9). Me-
lodifraserna har också färre enskilda toner än de andra låtarna. De två första fraserna i ”Be-
arcub Blues” har tre stycken enskilda toner (C Eb F) medan de första två fraserna i ”Dodo 
Bird” (en annan låt ifrån konserten) innehåller sex stycken enskilda toner (G Bb C D Eb F, se 
Exempel 8 och 9). Man kan jämföra den lättsjungna melodin i ”Bearcub Blues” med den 
mindre lättsjungna melodin i ”Dodo Bird” på Exempel 8 och 9 nedan. 
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Exempel 8. Melodiutsnitt från "Dodo Bird" - ett stycke från examenskonserten. 
 

 
Exempel 9. Melodiutsnitt från "Bearcub Blues”. 
 
Pauser som bärande element i melodin 
Melodin har relativt långa pauser mellan fraserna (nästan två hela takter). Detta har den ge-
mensamt med både "Evening Snow" och "Forest Life". Pauserna i melodin har samma syfte i 
"Bearcub Blues" som i de andra två låtarna. Jag diskuterar pauser som bärande element för 
melodin i kapitel 2.1 under rubriken "Melodik". 
 
Rytmik 
Luftigt trumkomp och öppen sejarmatta 
Trumkompet har en viktig roll för låtens karaktär. Virveltrummans sejarmatta är öppen under 
merparten av hela låten och spelas via trumstockar (istället för vispar). Jag upplever att detta 
ger trummorna en luftig karaktär med en kompakt underton från stockarnas tydliga anslag.  
”Evening Snow” och "Forest Life" har istället stängd sejarmatta och kompas via vispar.  Ge-
nom visparna spelas i dessa två låtar fler underdelningar emot den stängda sejarmattan än 
vad som spelas via stockarna mot den öppna sejarmattan i "Bearcub Blues". Jag upplever 
att det gör dem torrare i trumkompet. Man kan jämföra detta med Esbjörn Svenssons musik. 
Två exempel är skillnaden i trumkompet mellan låten "Subway" ifrån skivan "From Gagarin’s 
Point of View" och låten "Seven Days of Falling" från albumet med samma titel. 
 
 
Basen spelar repetitivt kompmönster 
Basen spelar i "Bearcub Blues" ett repetitivt kompmönster, ett ostinato. Detta gör basen 
också i "Evening Snow". Förhållningssättet är jämförbart med tidigare omnämnda Esbjörn 
Svensson-låten "Seven Days of Falling" vars repetitiva kompmönster i kontrabasen är central 
för hela låtens karaktär.  
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2.3 Mystical Thursday 
"Mystical Thursday" är en pop- och jazzinfluerad beat-orienterad låt. Den skiljer sig från de 
andra låtarna i karaktär och i flera av de musikaliska förhållningssätten.  
 
Harmonik 
Underliggande harmoniskt material 
Låten innehåller många moll11 och maj9-ackord. Ofta är dessa ackord harmoniserade ge-
nom överlagringen 1 2 5 (stor)7. På Exempel 10 är detta tonmaterial noterat. 
Tonmaterialet 1 2 5 7 visar sig i melodin då frasen mellan G11 och Dm7(no5) innehåller to-
ner med detta förhållande (tonerna Bb C F A). Se Exempel 11. Tonmaterialet visar sig också 
i hur jag lägger ackorden. Ackordens underliggande harmonik är överlagringen 1 2 5 7 i olika 
omvändningar spelade över olika bastoner. Jag har kartlagt dessa ackordläggningar i 
"Mystical Thursday" på Exempel 12. Under själva liveframförandet använde jag ofta dessa 
färgningar (men använde också andra slags klanger efter stundens infall). 
 

 
Exempel 10. Skala och ackord med förhållandet 1 2 5 7 mellan tonerna Bb C F A. Överlagringen är ett 
sätt att färga ackordet Bbmaj9 men kan också användas med olika bastoner och bilda andra ackord. 
I ”Mystical Thursday” överlagrar klangen G för att bilda ackordet Gmoll11 (Bb C F A över bastonen G) 

 

 
Exempel 11. Melodifrasen mellan G11 och Cm11 har meloditoner med förhållandet 1 2 5 7 (Bb C F 
A). 

 
 

 
Exempel 12. Överlagrade klanger på ackorden i "Mystical Thursday". Klangerna har förhållandet  
1 2 5 7 mellan tonerna (i olika omvändningar). 

 
Rytmik 
Hängig "Off Beat" 
Åttondelsindelningarna i låten är inte metriskt exakta. De åttondelar som ligger på offbeat har 
en hängig känsla. Med hängig känsla menas att man känner dessa offbeat-åttondelar senare 
än vad en metronom skulle spela dem. 
 
Virvelslag Rakt på fjärdedelarna 
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Virveln slår an på taktslag 2 och 4. Förhållningssättet är att slå an virveln exakt på taktslaget. 
Det gör att det övriga kompet kan "hänga efter" i timen och spela efter (senare än) de met-
riskt exakta värdena. Detta balanseras sedan tillbaka när virveln slår an metriskt exakt på 
nästa taktslag. Det gör att jag uppfattar virveln som "framåt" medan övriga kompet känns 
"hängigt" - för att övriga kompet ligger lite efter de metriska taktvärdena medan virveln ligger 
exakt på de metriska fjärdedelarna. 

 

2.4    12 / 8ish (Tolv-Åttish) 
"Tolv Åttish" är en låt i 12/8 som vi framförde som en av de sista låtarna under konserten.  
 
Rytmik 
Komponerad via ett tvåhändigt pianoriff 
Något som utmärker låten är att den är komponerad via ett tvåhändigt pianoriff. Jag jam-
made fram låtidén vid ett piano i London kring slutet av 2017. Detta mönster finns noterat på 
Exempel 13. Det visade sig vara ett effektivt sätt att komponera via ett helt pianoriff som in-
nefattar tydliga mönster i både ackord och bastoner. Detta sätt att komponera gjorde att alla 
andra instruments kompmönster föll på plats per automatik. 
 

 
Exempel 13. Det tvåhändiga pianoriff som utgör grunden för kompositionen "Tolv Åttish". 

 
Pianoriffet som motrytm gentemot trummornas raka komp 
Trummornas kompmönster föll naturligt på plats efter pianoriffet. Förhållningssättet i piano-
mönstret och trumrytmen är att rytmiskt markera de ställen där det andra instrumentet inte 
spelar. På Exempel 14 kan man se att trumrytmen och pianorytmen för det mesta spelar på 
olika ställen i takten. 
 

 
Exempel 14. 

 
 
Harmonik 
Modulera via kvartvandring 
I låten är övergången från B-del tillbaka till A-del komponerad via moll11 ackord vandrande i 
kvarter (nedåt). Denna kvartvandring sker ifrån ackordet C#moll11 till ackordet D#moll11 (se 
Exempel 15).  
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Man skulle kunna resonera att detta inte är specifikt en fråga om kvartvandring då över-
gången bara innehåller tre stycken ackord. Man skulle kunna resonera att dessa över-
gångsackord bara "råkar" ligga en kvart ifrån varandra sinsemellan. Det finns dock specifika 
anledningar att jag identifierar denna harmoniska övergång just som en kvartvandring. För 
det första består övergången av endast ackord som är harmoniskt orelaterade till både A- 
och B-delen. Ackorden hör varken hemma i den underliggande D-mollkänsla som råder i B-
delen eller den C-lydiska harmonik som utgör början av A-delen (se bilagan 12/8-ish, över-
gången från B-del till A-del). Då är frågan varför ackorden i övergången fungerar överhuvud-
taget. För att testa hypotesen ifall det är just kvartvandringen som ligger till grund för att över-
gången fungerar, testade jag att spela en alternativ utökad version av övergången. Jag spe-
lade en övergång som fortsatte vandra i kvarter efter D#moll11 (istället för att sedan återgå 
till ackordet Cmaj i början av A-delen som kvartvandringen gör i originallåten). Jag utökade 
kvartvandringen hela vägen ifrån Db moll (noterat Db moll istället för C# moll) till ackordet 
Gmoll innan jag återgick till Cmaj9. Det är sex stycken ackord liggandes sinsemellan en kvart 
ifrån varandra. Jag upplevde att detta lät naturligt. Jag uppfattade denna alternativa ackord-
gång som en utökning av originalförloppet. Den alternativa övergången på sex stycken ack-
ord uppfattade jag som att den förmedlade samma typ av känsla som originalförloppet. Se 
Exempel 16 för denna alternativa kvartvandring. Även om ”kvartvandring” inte är det enda 
sättet att motivera detta harmoniska förlopp så är det den underliggande principen bakom 
hur jag har tänkte när jag komponerade just denna övergång. 

 
Exempel 15. Övergång från A-del tillbaka till B-del via kvartvandring som äger rum mellan ackorden 
C#moll11 och D#moll11. 

 
Exempel 16. 

 
Melodik 
Riff och rytm som solo-teknik 
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Under pianosolot använder jag i vissa sektioner ett pianoriff-baserat solistiskt förhållnings-
sätt2 (hör bifogade inspelningen tidpunkt 36:06). Fokus ligger på rytmer och anslag mer än 
melodier. Det är en gospel-influens, lite som det förhållningssätt som gospelpianisten Per-
Erik Hallin3 har i låten "Nothing To Fear”4. Detta förhållningssätt är applicerbart på andra in-
strument än piano. Man kan också dra en parallell till en av mina tidiga influenser - gitarristen 
Antoine Dufour5. Hör lyssningsexempel på låten "Spiritual Groove"6 i fotnoterna nedan. 

3. Musikaliska uttryckssätt gemensamma för flera lå-

tar 

I denna del av arbetet analyserar jag de musikaliska uttryckssätt som kom till användning i 
flera låtar under konserten. 
 

3.1 Form 
 
Variationer i formens regelbundenhet 
Flera av låtarna från konserten har en form som inte följer 32-takters formatet. "Bearcub 
Blues" har en form som består av 10 takters melodi följt av 4 takters mellanspel (se Exempel 
17). "Evening Snow" kapar två takter vid övergången till pianosolot. Detta är ett sätt att tillföra 
energi och spänning i låten (se Exempel 18). "Forest Life" har en asymmetrisk form. Under 
andra melodirundan är formen 4 takter längre än första rundan. Detta är för att melodin un-
der andra rundan är modifierad. Den extra melodirundan är transponerad en kvint ned. 
Dessa extra takter under andra rundan upplever jag som en ökande känsla av mörker som 
leder bra in till sticket därefter (se bilagan ”Forest Life”).  
 
 

 
Exempel 17. En illustration av formen och antalet takter i "Bearcub Blues” 
 

 

 
2 Pianosolo på låten ”12 / 8ish” ifrån konserten  
Länk: https://soundcloud.com/clark-g-819941245/rytmer-som-solo-teknik/s-qsL4E  
3 Per Erik Hallin, född 7 Juni 1950, svensk pianist, sångare och låtskrivare. Man kan läsa mer 
på wikipedia.org: https://en.wikipedia.org/wiki/Per-Erik_Hallin 
4 Nothing To Fear, låt skriven av Per-Erik Hallin. Lyssningslänk: https://open.spo-
tify.com/track/2dw9gSzq1kJQarNzZcBB6K?si=iYwogsrLSCGkCeHEzywlUw 
5 Antoine Dufour, fransk-kanadensisk gitarrist. Mer läsning finns på https://en.wikipe-
dia.org/wiki/Antoine_Dufour#Guitar_style 
6 Spiritual Groove, skriven av Antoine Dufour.  
Lyssningslänk: https://open.spotify.com/track/7tpQge-
evzzV70qwi8GFH4m?si=8g00vGwnQ8eQom5woqi2NA 

http://wikipedia.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Per-Erik_Hallin
https://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Dufour%2523Guitar_style
https://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Dufour%2523Guitar_style
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Exempel 18. Illustration av del B och B2 i "Evening Snow” (under liveframträdandet så utgick vi ifrån 
endast notbilden av B, och memorerade B2 utantill). I B2 övergår formen till pianosolo efter sex takter 
vilket gör B2 två takter kortare än B. 

 
Formstruktur i berättelseorienterad musik jämfört med svängorienterad musik 
Jag har observerat att musik som är fokuserad på en berättelse visar en tydlig tendens att 
resultera i oregelbunden form. En berättelse kan i detta avseende vara en konkret historia i 
text och melodi eller en mer underliggande känsla av att musiken berättar en historia.  
 
I musik med en berättelse genom text och melodi kan ojämna taktperioder uppstå för att hela 
låten följer texten. Om texten är det centrala i musiken upplever jag att örat vill följa textens 
rytm och tempo i berättelsen. Låten ”Blackbird7” skriven av John Lennon och Paul McCartney 
har av den anledningen många taktartsbyten i versen. 
 
Ett annat läge där jag kan uppleva musik som berättande är i låtar som är centrerade kring 
dynamik. I musik där dynamiken är central kan man anpassa formen och variera antalet tak-
ter för att hantera det dynamiska förloppet mer precist. Ett exempel på detta är "Forest Life" 
ifrån konserten där jag gjorde A2 längre än A.  
 
Jag har däremot observerat att musik som är orienterad kring ett sväng eller riff tenderar att 
få en mer regelbunden form än musik som är orienterad kring en berättelse. Jag ser detta 
när jag jämför låtarna ifrån konserten. De låtar som har mest regelbunden dynamik och är 
mer sväng-orienterade är även de låtar som har regelbunden form. Låtarna som varierar i 
formen är "Evening Snow", "Forest Life", "Bearcub Blues". De övriga låtarna "Tolv Åttish", 
"Mystical Thursday", "With You" och "Dodo Bird" har en form som kan beskrivas som regel-
bunden. 

 
7 Blackbird, skriven av John Lennon och Paul McCartney 
Lyssningslänk: https://open.spotify.com/track/5jgFfDIR6FR0gvlA56Nakr?si=eYS-
ZUgi6S7ONVrCgo85adg 

https://open.spotify.com/track/5jgFfDIR6FR0gvlA56Nakr?si=eYSZUgi6S7ONVrCgo85adg
https://open.spotify.com/track/5jgFfDIR6FR0gvlA56Nakr?si=eYSZUgi6S7ONVrCgo85adg
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Jag skulle vilja göra en liknelse till skillnaden mellan att hålla tal jämfört med att framföra en 
ramsa. När man framför en ramsa är ofta det viktiga att rytmen flyter på snyggt så att orden 
svänger. Konsten att hålla tal kräver däremot ofta att man varierar ”formen” och dynamiken 
på det man säger, för att ge tyngd åt ett budskap. 
 

3.2 Känsla 
 
Flöde och självklarhet i pianosolon 
Jag har lyssnat efter vilka gemensamma nämnare som utmärker pianosolona. Jag är ofta 
nöjd med hur kreativa improvisationerna är, men i vissa lägen anstränger jag mig för att hitta 
ett sinnestillstånd där jag inte tappar flödet i improvisationen. 
 
Det bästa är när idéer kommer med en känsla av självklarhet, att varje solistisk handling och 
impuls upplevs som självklar och får uppstå och genomföras utan att ifrågasättas i ens inre. 
När idéer istället kommer utan en underliggande känsla av självklarhet (vid stress till exem-
pel) så börjar jag tveka och ifrågasätta mina impulser varpå jag upplever att jag tappar flödet 
i improvisationerna. 
 
Det finns exempel på detta ifrån konserten. På första låten "Mystical Thursday" kände jag 
inte en solistisk underliggande självklarhet. Under solot på det sista extranumret "Dodo Bird" 
kände jag däremot en underliggande självklarhet i mina improvisatoriska val. Jag vill lära mig 
att lättare hitta ett inre lugn och därmed kunna följa mina impulser obehindrat. 
 
Generell övergripande känsla 
De låtar vi framförde under konserten är av ganska olika karaktär. Trots det kan jag hitta ele-
ment i den övergripande känslan av de olika låtarna som faktiskt binder dem samman. 
 
För det första har bandet ett visst sound. Både Hans och Tom har spelat mycket funk-orien-
terad musik och har båda ett ideal som grundar sig mer ditåt än i traditionell jazz. Det påver-
kar soundet i de mjuka låtarna såsom "Evening Snow" och "Forest Life". Dessa låtar som be-
finner sig i ett mellanland mellan pop och jazz skulle låta väldigt annorlunda om det hade sut-
tit instrumentalister med en grund i traditionell jazz bakom trummorna och basen.  
 
Det andra som påverkat musikens generella känsla är min spelstil. Mina kompositioner är 
alla baserade på idéer som jag spelat fram vid pianot. Jag skulle beskriva min spelstil som 
jazz med influenser från pop, gospel och lite folkmusik. Det är ett musikaliskt ideal som med 
tiden uppstått genom de musikaliska influenser jag har och genom de sammanhang som jag 
har musicerat.  
 

4. Reflektion 

Genom att ha analyserat vilka musikaliska uttrycksätt som användes och hur dessa har prak-
tiserats under konserten har jag kunnat reflektera över hur det kan påverka mitt framtida 
skapande. 
 

4.1 Utveckla underliggande känsla av självklarhet i pianosolon 
I kapitel 3.2 under rubriken "Flöde och självklarhet i pianosolon" beskriver jag att kvaliteten 
på mina pianosolon beror på ifall de musikaliska idéerna kommer med en underliggande 
känsla av självklarhet eller inte. Detta ser jag stor potential i att jobba vidare med. 
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Jag kommer framöver att skriva och släppa jazzmusik regelbundet. I de låtar som ska ha pia-
nosolo kommer jag spela in mig själv, lyssna, lära och reflektera tills jag kan spela in solona 
på ett sätt som känns självklart. På det sättet ser jag framför mig hur jag kommer bygga ett 
inre tillstånd där jag följer mina impulser mer obehindrat. 
 

4.2 Svängorienterad musik och berättelseorienterad musik i repetit-
ionssammanhang 
I kapitel 3.1 skrev jag om formstruktur i berättelseorienterad musik jämfört med svängoriente-
rad musik. Jag drog slutsatsen att berättelseorienterad musik varierar mer i formen än 
svängorienterad musik. Denna insikt kommer jag plocka med mig till framtida bandrepetit-
ioner. När jag ser tillbaka på repetitionerna inför examenskonserten minns jag att vi som 
band hade svårt till en början att spela igenom de låtar som har oregelbunden form. Det 
hade varit effektivare att tillsammans gå igenom känslan av formen (kanske utan instrument) 
innan vi försökt spela igenom hela låtarna. När det gäller svängorienterad musik kommer jag 
i bandledarrollen istället lägga fokuset på att hitta sväng i instrumentalisternas kompmönster 
(istället för att lägga tid på gemensam formkänsla). Denna skillnad mellan (vad jag kallar) 
svängorienterad musik och berättelseorienterad musik kommer jag plocka med till framtida 
repetitioner. 
 

4.3 Arrangeringstekniker 
Kvartvandring för att öka harmonisk anspänning 
I kapitel 2.4 under rubriken "Harmonik" beskrev jag hur man kan göra musikaliska över-
gångar genom "kvartvandringar" (ackord som respektive ligger en kvart ifrån varandra). 
Denna teknik kommer jag att ta med mig för framtida skapande. Det är effektivt exempelvis i 
sammanhang där det behövs en effektfull, högintensiv musikalisk övergång.  
 
Sedan jag identifierade "kvartvandring" har jag använt det i komponerandet av spelmusik. 
När jag 2018 blev anställd att skapa musik för spelet "H3H3 Ball Rider" använde jag tekniken 
i låten "Calorie Valley". Spelet går ut på att överleva så länge som möjligt när man färdas ge-
nom en tunnel och samlar på sig poäng. 
Jag skapade en musikalisk övergång genom kvartvandring vid en övergång i mitten av 
stycket. Se Exempel 19. Övergången passade bra in i spelets högintensiva, utmanande och 
spänningsorienterade atmosfär. Musiken vann "Music Composition Award" vid den stora in-
diespel-mässan "Montreal Expo Gaming Arcade" år 2018. 
 

 
Exempel 19. Kompskiss på kvartvandrande harmonierna i övergången. 

 
Pianoriff som grund för arrangemang 
I kapitel 2.4 under rubriken "Rytmik" diskuterar jag effektiviteten i att skapa arrangemang ge-
nom att utgå ifrån ett pianoriff innehållandes ett bas- och ackordmönster. Denna teknik kom-
mer jag plocka med mig i framtida kompositioner och arrangemang. Jag har exempelvis ut-
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gått från denna teknik i ett omarrangemang (eller remix) av ett stycke komponerat av jazzpia-
nisten Aaron Parks8. Han hörde av sig till mig och bad mig remixa en låt från albumet "Little 
Big".  
 
När jag arrangerar musik genom att utgå från bas och ackordmönster i ett pianoriff faller öv-
riga låtens instrumentala rytmer snabbt på plats. Jag känner att det tillvägagångssättet är 
närmare vad man direkt hör inom sig än sättet att komponera basrytmer och ackordrytmer 
var för sig. 
 

4.4 Harmonik genom att identifiera förhållandet mellan ackordtoner 
i överlagringar 
Under processen att skriva detta arbete fick jag nya insikter om mitt sätt att uppfatta och ana-
lysera harmonik. Ett återkommande tillvägagångssätt jag har är att identifiera överlagringar 
på det sätt som jag har gått tillväga i kapitel 2. Tillvägagångssättet är att identifiera förhållan-
det mellan tonerna i överlagrade klanger. Några exempel i detta arbete är i kapitel 2.1 där jag 
beskrivit förhållandet 1 4 5 b7 mellan tonerna i överlagringarna på Esbjörn Svensson-inspire-
rade låtarna samt i kapitel 2.2 där jag identifierat I b5 7-klanger över "Bearcub Blues". 
 
Jag kommer fortsätta att identifiera överlagringar och specificera förhållandet mellan tonerna 
i dessa. Det kommer ske när jag analyserar musiker så som var fallet när jag analyserade 
Esbjörn Svenssons musik. Det kommer också ske när jag på egen hand utforskar nya har-
monier. 
 

4.5 Melodier med förhållningssättet "sångmelodi" eller "instrumen-
tal melodi" 

I kapitel 2.2 beskriver jag under rubriken "Melodik" sättet att skriva instrumentala melodier 
som om sångare skulle kunna sjunga dem. Jag identifierade skillnaden mellan melodin i "Be-
arcub Blues" som är lättsjungen med melodin i "Dodo Bird" som är instrumentalt orienterad 
och svårsjungen. Skillnaden i förhållningssätt mellan sångvänliga melodier och instrumentalt 
orienterade svårsjungna melodier är en insikt jag kommer att använda i solospel och kompo-
nerande. Solon kan byggas upp av lättsjungna eller svårsjungna fraser med olika musika-
liska syften. Lättsjungna komponerade melodier kan kombineras och varieras med svår-
sjungna instrumentalt orienterade melodiska insatser för att variera melodins energikurva el-
ler skapa variation i kompositionen. Jag har börjat använda detta i flera kompositioner sedan 
examenskonserten. 

5. Slutsats 

Efter att ha identifierat de bärande musikaliska uttryckssätt i pianospel och komposition som 
kom till användning har jag fått ett nytt perspektiv på mitt musicerande. Jag har fått tydligare 
inblick i hur jag använt dessa uttryckssätt och definierat hur jag kommer att utveckla och 
praktisera dessa uttryckssätt i framtiden. Förhoppningsvis kan denna kunskap göra hela min 
framtida utvecklingsprocess effektivare och kanske öppna upp nya dörrar för musikaliskt ut-
forskande och nya insikter. 
 
 
 

 

 
8 Aaron Parks, född 1983, amerikansk jazzpinist och kompositör. 
Mer info: https://en.wikipedia.org/wiki/Aaron_Parks 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aaron_Parks
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