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Författarens tack 
Jag vill tacka kvintetten för allt jobb de har lagt ner med att repetera och lära sig min 
repertoar. Jag vill även tacka Håkan Goohde och Ragnhild Sjögren för goda 
synpunkter under arbetets gång. Övrigt tack till min familj, alla lärare på 
Musikhögskolan som har kommit till konserterna och stöttat mig i arbetet, Sebastian 
Ågren för ljudinspelningen under examenskonserten, och min fru Gunilla för 
ovärderligt stöd och bra musikaliska infallsvinklar som jag inte hade klarat mig utan. 
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1. Min musikaliska bakgrund 
1. 1. Musiken från början 
Musiken har varit en naturlig del i min vardag sedan barnsben då båda mina föräldrar 
har jobbat som musiker och musiklärare. Detta influerade mig från tidig ålder. 
Exempelvis har jag tidiga minnen (tre-fyra års ålder) av hur mina föräldrar sjöng 
tillsammans med mig. Jag började spela klassisk tvärflöjt när jag var sju år gammal, 
något som lärde mig mycket om notläsning, melodik och även faktiskt improvisation. 
Min dåvarande flöjtlärare Malin Trast var en ung Musikhögskolestuderande, och hon 
inkorporerade mycket i undervisningen som senare skulle visa sig ha stor betydelse 
för mig och mitt uttryck – improvisation och ”musikanteri” (en term jag kommer 
återkomma till senare i arbetet). Vid nio års ålder började jag spela elbas på min fars 
inrådan och blev basist i skolorkestern. Ett år efter det påbörjade jag lektioner i 
klassiskt piano. Slutligen fastnade jag för gitarren. Allra mest för att det verkade vara 
ett häftigt instrument som på något sätt hade en trollbindande inverkan på mig. De 
andra instrumenten hade varit roliga att spela, men jag hade inte riktigt fått gnistan på 
samma sätt som jag fick av gitarren. Mina föräldrar ville först inte låta mig spela 
gitarr. De tyckte att jag skulle ta tillvara på de framsteg jag hade gjort på de andra 
instrumenten. Det slutade med att jag började Musikklass i Piteå med elgitarr som 
huvudinstrument. Jag sjöng även mycket i kör under mina tidiga barndomsår, vilket la 
grunden för en känsla för att sjunga i stämmor och se musik från olika synvinklar. 
Från 1994 var jag medlem i Piteå Barn- och ungdomskör som bland annat gjorde en 
turné i Estland 1995, och jag sjöng även i kör under hela min högstadieperiod.  

1. 2. Elgitarren tar över 
Det enda av de andra instrumenten som jag motvilligt fortsatte ta lektioner i var 
tvärflöjt. Under den här tiden spelade jag i flera blåsorkestrar, samt även 
rockensemble, vilket jag hade gjort sedan mellanstadiet. I musikklassen kom jag 
första gången i kontakt med jazz via min dåvarande gitarrlärare Tommy Lakso. Han 
var en riktig eldsjäl och gjorde stort intryck på mig och min uppfattning om musik. 
Plötsligt uppenbarade sig en värld av improvisation, fullständig lekfullhet där man var 
fri att skapa och hitta på saker, och min lärare var en till synes outtömlig källa av 
mystiska koder till skalor och harmonik. Jag, som alltid varit otroligt intresserad av 
musikteori, såg nu gitarrlektionen som veckans absoluta höjdpunkt. Läraren var 
smart, han lät mig styra undervisningen ganska mycket. Ett år jobbade vi bara med 
hårdrock för att jag för tillfället var särskilt intresserad av det. Men samtidigt höll han 
kvar någon slags röd tråd vad gällde jazzen. Han gav mig inspelningar med 
jazzmusik, och jag fick upp öronen för jazzgitarrlegender som Pat Metheny (som 
tidigt blev en av mina husgudar), John Scofield, Mike Stern och många andra. När jag 
gick i åttonde klass frågade jag honom under en lektion ”hur han fick det att låta jazz” 
när han spelade. (Fyra år senare, när jag skulle gå ut gymnasiet, frågade han mig 
samma fråga).  

1. 3. Jazzen och viktiga förebilder 
I årskurs åtta började jag även spela i musikskolans storband (som gitarrist), och även 
i ett ungdomsstorband med ungdomar från hela Norrbotten - Arctic Youth Jazz 
Orchestra. Ledaren och trumpetaren Tim Hagans betydde mycket för min uppfattning 
om musik och jazz. Han blev en viktig förebild. Storbandet hade projekt ungefär fyra 
gånger om året. Varje projekt inkluderade tre-fyra dagars intensivt repeterande, följt 
av clinics, workshops, lektioner och konserter. Det var på många sätt den bästa skolan 
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jag skulle kunna tänka mig för att lära om jazzmusik. AYJO drivs av 
Norrbottensmusiken, som även driver Norrbotten Big Band. AYJO blev på många sätt 
NBB:s adepter. Eftersom NBB alltid har alternerande komp bestående av unga 
frilansmusiker fick jag tillfälle att jamma med många duktiga musiker som för mig 
var riktiga hjältar. Bland dessa fanns Martin Sjöstedt, Daniel Fredriksson, Mattias 
Landaeus och Jonas Holgersson. Med AYJO gjorde vi en hel del konserter genom 
åren, vi spelade på Swedish Jazz Celebration, Umeå Jazz Festival, Luleåkalaset, 
spelade in en skiva och var på Norrbottensturné med Sliding Hammers. Under tiden i 
AYJO började jag gymnasiet. Valet föll på att gå vanligt gymnasium snarare än att gå 
estetiskt. Det hade delvis att göra med inriktningen på det estetiska programmet i 
Piteå, där det inte alls ställs krav på någon förkunskap. Dessutom kände jag att jag 
efter mina år i musikklass hade gjort ungefär samma sak – haft lektioner i musikteori, 
kör, ensemble, gitarr och tvärflöjt. Efter att ha gått Samhällsvetenskapliga 
programmet med inriktning språk sökte jag till Skurups Folkhögkola för att under ett 
år satsa heltid på musiken, något som gav mersmak. Mitt år på Skurup var 
omtumlande på många sätt, inte minst musikaliskt då jag nu stöttes och blöttes med 
40 andra jazzintresserade i olika åldrar från hela landet. Jag tänkte initialt spendera 
två år på skolan, men när jag våren 2006 sökte till Musikhögskolan och kom in, kände 
jag att jag var tvungen att ta chansen. 

1. 4. Annan musik och inspiration 
Under åren har jazzen inte varit den enda musik jag har ägnat mig åt. Jag fortsatte att 
spela klassisk flöjt ända upp i gymnasieåldern och spelade även i rockband. Än idag 
spelar jag en hel del rock och pop, vilket influerar mitt jazzkomponerande. För mig 
har det varit utvecklande att se musik som en helhet och inte alltid nödvändigtvis 
begränsa sig till olika genrer. Jag försöker ofta komma tillbaka till ursprungskänslan 
jag hade som barn och lyssna på mina impulser. Med ursprungskänslan menar jag den 
lekfulla inställningen till musik som jag hade börjat få redan under mina första 
flöjtlektioner, där det var tillåtet att hitta på och forma det man spelade efter eget öra 
och hjärta. Ibland är det svårt att styra. Ofta kan jag få inspiration från helt olika håll. 
En stor inspirationskälla har varit filmkompositören John Williams, vars musik har 
trollbundit mig i flera år. Jag är även mycket intresserad av klassisk musik, och har 
lyssnat mycket på bland annat Stravinsky, Holst och Bartok. På jazzsidan har jag 
inspirerats mycket av den amerikanska nutida jazzkompositören Maria Schneider som 
jag anser skriver helt lysande musik där det finns stort fokus på klanger och 
sinnesstämningar. 
Åren på KMH har varit mycket betydelsefulla. Jag har fått många verktyg som har 
hjälpt mig på traven musikaliskt, inte minst när kreativiteten har haltat. Att få mer 
kunskap om arrangering och teori har varit centralt och alla de kunskaperna har jag 
direkt kunnat applicera på mitt musicerande, både vad gäller gitarrspelandet och i 
rollen som bandledare. Det har tagit sig uttryck i att jag snabbare kan komma på 
lösningar och se olika vägar fram till det klingande målet. För mig fungerar det som 
en förenkling – istället för att testa många olika idéer kan man med kunskapen om 
arrangering och teori ofta direkt ”räkna ut” vad det är man letar efter. Vidare har 
ensembleundervisningen gett mig tillfälle att möta många intressanta musiker och 
lärare, och att ha haft friheten att välja olika gitarrlärare har gett en stor variation och 
bredd som jag har utvecklats mycket av.  
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1. 5. ”Musikanteri”  
Med ”musikanteri” syftar jag på det faktum att man inte nödvändigtvis behöver känna 
sig knuten till ett enskilt instrument, utan ser musiken som något universellt och 
instrumentet enbart som ett verktyg. Eftersom jag har spelat tvärflöjt, bas, piano, 
sjungit i kör och spelat gitarr, spelat i olika blåsorkestrar, rockensembler och storband, 
känner jag inte direkt att jag identifierar mig enbart med gitarren. Det har bara blivit 
det instrument jag har fördjupat mig i mest. Jag skulle lika gärna kunna tänka mig att 
komponera musik på flöjt eller bas istället för gitarr, eller spela något av dessa 
instrument i ett sammanhang. Jag känner att den här inställningen finns väldigt 
mycket i folkmusik, där man ofta (särskilt stränginstrumentalister) kan traktera 
flertalet instrument, och det som står i fokus är att ”musicera” – att verkligen låta 
musiken stå i fokus.  
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2. Syfte med examensarbetet 
!

• Komponera ny, egenskriven, musik. Bilda mig tydligare uppfattningar om vad 
jag vill samt utforska möjligheterna för denna specifika kvintett och 
sammansättning av musiker.   

• Försöka att utifrån mig själv skriva musik, där alla medlemmar i kvintetten 
kan uttrycka sig kreativt genom improvisation.  

Ramen för mitt examensarbete är nyskriven musik för jazzkvintett. Det musikaliska 
innehållet rör sig inom områdena modern jazz- och improvisationsmusik med en fot i 
den klassiska jazztraditionen. Allt material är nyskriven musik av mig, där fokus 
ligger på arrangemang och samspel. Arbetet skall redovisas i form av en konsert i 
april och utöver detta skall en inspelning göras i stora studion. Visionen för projektet 
är att bygga upp en jazzrepertoar med egna kompositioner, något jag har sett fram 
emot att förverkliga under lång tid. Inspirationskällor till musiken är bland annat 
Thelonious Monk, den amerikanske jazzgitarristen Ben Monder, samt Maria 
Schneider.  

Kvintettens medlemmar är:  

Efraim Törnfeldt – gitarr och komposition 
Jens Filipsson – altsaxofon 
Erik Palmberg – trumpet och flygelhorn  
Petter Olofsson – kontrabas 
Carl Ottosson – trummor 
 
 
Sättningen med två blås och elgitarr ger en luftig atmosfär som öppnar upp för stora 
möjligheter, där gitarren både kan agera melodiinstrument i ett trestämmigt 
arrangemang, såväl som ackordsinstrument i den mer klassiska bemärkelsen. 
Altsaxofon och trumpet är en typisk, men faktiskt lite udda, tvåblåskombination i 
jazzsammanhang och det ska bli en utmaning att kunna använda sig av traditionen för 
att skapa nya kompositioner som bottnar i modern musik som jag själv kan relatera 
till. Jag vill utforska denna sättning och se vilka möjligheter som står till buds och hur 
jag förhoppningsvis kan utveckla det vidare. Flygelhorn har jag länge velat skriva för.  

Jag ser fram emot att få spela dessa kompositioner inför en publik, något jag har 
drömt om länge, och är glad att jag ges denna möjlighet genom min utbildning. 



! Q!

3. Arbetets gång 
3. 1. Hur det började och val av musiker 
Innan jag började mitt sista år på Musikhögskolan hade jag börjat tvivla på om det 
verkligen var jazz jag ville spela inom ramen för mitt examensprojekt. Jag har sysslat 
med många andra saker under min studietid, bland annat ett stort Steely Dan-
tributeprojekt och andra projekt i gränslandet mellan pop och jazz, och inte sedan mitt 
första år hade jag skrivit nytt material inom jazzgenren. I augusti 2009 hände dock 
någonting, jag återfick mycket av den inspiration jag hade saknat och kände plötsligt 
att det skulle vara otroligt roligt att göra ett jazzprojekt och knyta ihop säcken på så 
sätt – att avsluta på samma vis som jag började. Under det första året hade jag 
jazzkvartett som projektarbete, och varför då inte avsluta med en jazzkvintett för att få 
lite större arrangeringsmässiga möjligheter, och ha examenskonserten i Lilla Salen.  

Allting började med ett jam. Vi träffades i augusti, den blivande kvintetten, av 
tillfälligheter en solig eftermiddag, och jag kände nästan omedelbart att jag hade hittat 
mitt band. Jag hade egentligen inte tänkt speciellt mycket på förhand, men när vi 
spelade den eftermiddagen kände jag att det handlade om att just den 
sammansättningen musiker fungerade mycket bra socialt. Det var helt enkelt väldigt 
trevligt att spela och det kändes som att alla lockade fram bra sidor hos varandra. Vi 
hade aldrig tidigare spelat i just den konstellationen. Alla hade spelat med varandra 
men bara i andra sammanhang, där två eller möjligen tre av kvintettens medlemmar 
varit med. Det kändes som att uppfattningen delades av alla fem – det var helt enkelt 
mycket trevligt att spela tillsammans. 

Under hösten började vi spela varje fredag, något som till en början kändes både 
ovant och nyttigt. Det har under min utbildningstid varit ovanligt att man har repeterat 
så koncentrerat med en enskild konstellation. Detta gav mig stora möjligheter att testa 
en hel del idéer. Våra repetitioner liknande alla det första jammet, endast med 
undantaget att det varje gång var jag som tog med mig mina egna kompositioner. 
Kvintetten repeterade koncentrerat och ibland ägnade vi ett helt repetitionspass åt att 
jobba med ett enda tema, för att verkligen kunna hitta kärnan i melodierna och se till 
att vi alla uppfattade den på samma sätt.  

De andra i kvintetten har ofta gett sina åsikter och reflektioner på det material jag 
presenterat. Jag har beaktat deras åsikter och ibland ändrat i arrangemangen. Det har 
exempelvis kunnat handla om formen på låten - hur många gånger temat skall spelas, 
förslag på solistordning, slut och ibland även förslag på hur man kan anpassa de 
arrangerade delarna för att de ska fungera bättre registermässigt på det aktuella 
instrumentet. Eftersom jag aldrig tidigare har skrivit för flygelhorn behandlade jag 
initialt instrumentet som en trumpet, vilket gjorde att det blev vissa problem med 
register. Det höga registret klingar mycket mer ansträngt på flygelhorn, och det blev 
en av de många kunskaper jag fick med mig från arbetet med kvintetten. 

Jag anser att det är nyttigt att få andras synpunkter på sin musik, eftersom jazzmusik i 
allra högsta grad är något kollektivt. Att de gav synpunkter visade även på att de var 
engagerade och var intresserade av att musiken skulle bli så bra som möjligt vilket 
bidrog till den positiva atmosfär som genomsyrade våra sammankomster.  

Många av de sammanhang jag är med i, och har varit med i under min studietid, har 
varit tillfälliga konstellationer där man ofta har jobbat inför ett enskilt mål som en 
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konsert eller inspelning. I de flesta av dessa fall har en enda person varit den drivande 
parten, och kommit till repetitionen med det mesta materialet färdigskrivet. Till mitt 
examensprojekt har jag inte jobbat på det sättet. Eftersom jag ibland kom till en 
repetition med bara ett melodifragment eller en ackordföljd färdigställde jag ibland 
idéer efter att först ha testat dem i ensemblesituationen. För mig kändes det väsentligt 
att ha det utrymmet.  

Många av de idéer jag inte trodde skulle fungera visade sig vara ypperliga för just 
denna sammansättning musiker och andra idéer fungerade inte alls. Jag hade svårt att 
se potentialen av vissa idéer förrän vi hade spelats dem tillsammans, bland annat det 
dissonanta temat i ”The Average Machine”. Å andra sidan gjorde jag några 
stämföringsmässiga experiment med stora ambitioner för ensemblen, som visade sig 
vara svårspelade och onödigt invecklade. Däremot inte sagt att jag skrotade dem för 
all framtid, jag kände att flera av dessa idéer skulle kunna utvecklas i andra 
sammanhang.   

På det hela taget har jag skrivit en hel del material som jag inte kommer använda i det 
här bandet, men som jag antagligen kommer att få tillfälle att återkomma till i 
framtiden i andra sammanhang. En del av musiken jag skrev lät helt enkelt inte bra 
med den här sättningen. Hemma framför pianot, eller i mitt huvud, kunde musiken ta 
helt andra vändningar, men när vi väl försökte oss på att spela den i 
ensemblesituationen blev det inte som jag hade tänkt mig. Ibland kunde det handla 
om att det jag hade skrivit var onödigt svårt, ibland var det rena 
skrivbordskonstruktioner som blev platta och tråkiga, och några låtar passande inte 
ihop med den övriga repertoaren. Jag har försökt hålla en röd tråd genom 
kompositionerna, eller åtminstone ge dem en gemensam karaktär, vilket gjorde att 
urvalet blev en aning snävare.  

Jag tror att det är viktigt att producera material och inte censurera för mycket i ett 
tidigt skede. Det är lätt hänt att man väljer bort mycket av det man kommer på, enbart 
på grundval av att man är rädd att de andra i bandet inte kommer tycka om musiken, 
eller att man själv får ett alldeles för kritiskt öra till det man kommer på. För mig var 
det på det sättet under min folkhögskoletid. Det var helt enkelt mycket musik som inte 
fick se dagens ljus.  

Den mesta musiken till detta projekt kom till mig i början av höstterminen efter att jag 
hade varit ledig. Ibland tror jag att en paus från musiken är det bästa sättet att återfå 
inspiration och känna att man är hungrig på att upptäcka nya saker hos sig själv. 
Under min utbildning har jag ibland känt att detta har varit ett problem. När jag har 
tvingat till mig någonting har det sällan blivit bra, och ibland är det svårt när man 
tvingas producera material till olika kurser. Sommaren gav mig inspiration och 
intryck som jag sedan var redo att sjösätta. 

3. 2. Kompositioner och repertoar 
Jag har skrivit musiken med hjälp av gitarren, men i flera fall också med piano som 
utgångspunkt, vilket har gett mig andra infallsvinklar vad gäller det harmoniska och 
melodiska innehållet. När jag spelar piano är jag mycket mer begränsad än när jag 
spelar gitarr. Det gör att jag söker mig till andra harmoniska idéer, som är mer 
kopplade till vad jag hör. Jag lägger exempelvis inte särskilt stor vikt vid vad de olika 
ackordens exakta beteckningar blir förrän jag börjar notera det jag komponerar. På 
gitarr har jag istället många inlärda strukturer som ibland kommer i vägen för mitt 
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”inre hörande” när jag försöker skapa ny musik. Då kan det ibland bli ett problem att 
jag direkt kopplar grepp på gitarren till olika ackord och befintlig repertoar. Ibland 
kommer en hel melodi, ibland en ackordföljd eller ett rytmiskt motiv. I Sibelius 6 har 
jag skrivit ut partitur och arrangerat för sättningen. Jag lämnar många delar i musiken 
öppna för tolkning och förändring. Under repetitionerna har jag insett 
förbättringspotential och haft möjligheten att skriva om vissa partier, allteftersom jag 
har märkt hur de har fungerat i praktiken. Istället för att skriva klart all musik och 
sedan låta den vara ”ristad i sten” har jag försökt ge den en öppenhet för att kunna 
anpassa kompositionerna till kvintetten och dess förutsättningar. Jag har valt att 
enbart belysa de kompositioner som faktiskt tog sig ända fram till att spelas på 
konserterna. Som jag skriver tidigare jobbade jag mycket med att testa idéer under 
repetitionerna, vilket gjorde att jag fick flera låtar över och ett dussintal ofärdiga idéer 
som inte passade just det här sammanhanget.  

”Barnprogram” 
”Barnprogram” var den första låten jag skrev, och även en av flera låtar jag 
komponerade med hjälp av piano istället för gitarr. I augusti hade jag fått en 
nytändning på att skriva jazzlåtar och efter att kvintetten hade bildats skrev jag den 
här låten som på något sätt försöker fånga den känsla av upprymdhet jag fick när jag 
kände mig inspirerad över att vara på gång med mitt arbete.  

Låten är en ganska otypisk bluesinfluerad 20 takters form. A-delarna ligger stadigt på 
en vamp med ackorden F7 - Eb7. B-delen går genom Bb7 – G7 till ett parti med 
modala inlåningsackord där ackordföljden Gbmaj7 – Ebm7 står för det enda 
avvikande från de vanliga bluesackorden. Temat har, liksom flera andra av mina 
kompositioner, en pentatonisk bas där mycket av det melodiska fokuset ligger på 
växlandet mellan dur- och molltonaliteten. 

Jag inbillar mig själv att den är lite Monk-inspirerad , en låt som ”I Mean You” ligger 
nära till hands för mig. Resultatet blev en aning mer naivt än jag hade tänkt mig. Vi 
fick jobba en del under repetitionerna med att inte låta den vara för ”snäll”. Detta 
innebar exempelvis att vi övade på att spela det på ett ruffigare sätt, där vi inte visade 
lika stor hänsyn till harmoniken. 

”Balladswing” 
Ytterligare en låt jag skrev med hjälp av piano. På något sätt kan man se 
”Balladswing” som en systerlåt till Barnprogram, även om det kan te sig långsökt. 
”Balladswing” fick aldrig någon bättre titel, utan var från början ett arbetsnamn som 
dröjde sig kvar. Formen är en 24 takters period indelad i tre delar, där den första och 
sista delen består av en eolisk vamp med ackorden Cm11 – Fm11, med ett enkelt 
tema baserat på samma skala. B-delen är ett stämföringsmässigt experiment där mer 
otypiska ackord smyger sig in (se bilaga). 

Av alla låtar jag skrev till projektet är jag mest nöjd med ”Balladswing”, som på 
något sätt är den mest självspelande. Jag lyckades fånga den känsla av dunlätt 
höstmelankoli som jag hade när jag skrev den. Inspirationsmässigt kan man säga att 
både denna och ”Get the Habit” är avlägset inspirerade av det amerikanska bandet 
Steely Dan, ett band som jag har studerat mycket ingående under min studietid vid 
KMH.  
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”The Average Machine” 
Efter att terminen börjat på allvar i september 2009 hade jag börjat bli rätt frustrerad 
över att det var många saker som störde min kompositionsro. I augusti hade jag känt 
mig inspirerad och fått ur mig en hel del musik. I min frustration och med vetskapen 
att jag var tvungen att komponera mer material till kvintetten satte jag mig vid pianot 
och började treva efter de första melodiska motiven till ”The Average Machine”. 
Även här blev jag mycket nöjd med resultatet där man mycket tydligt kan höra den 
lätt ansträngda och frustrerade känslan. 

Låten bygger på en öppen vamp på C7alt, med inslag av dimskalan. Temat, som även 
till stor del är pentabaserat, rör sig i tvåtakters fraser följt av två takters paus. Jag 
bygger melodin på en hel del dissonanser, uppblandat med mer klassiska 
harmoniseringsidéer på de korta tonerna i frassluten. Det ger en skruvad blandning av 
kammarjazz från 50-talet och modern jazz med mer fria kanter. För att lätta upp 
stämningen har låten även fått en B-del med ackord som är besläktade med de 
harmoniska idéerna i ”Playground” och ”Barnprogram”. Gitarren agerar mer eller 
mindre blåsinstrument i denna låt, förutom på trumpetsolot där jag bidrar med 
dissonanta ackord. 

”Thoughts” 
Så här i efterhand är det intressant att följa hur låtarnas känslor faktiskt speglade hur 
jag kände mig själv under den period jag skrev dem. Efter ”The Average Machine” 
följde den mer ”komponerade” låten ”Thoughts” som skrevs i mitten av virrvarret 
som en hösttermin kan vara. Här händer det medvetet många saker – det tonala centret 
förflyttas, låten går i 3 fjärdedelstakt för att fånga en mer rastlös men samtidigt 
dansande känsla, och på kulmen av temat byggs det upp till ett dissonant parti i 
fortissimo, byggt på ackorden A/G och Abmaj7#11/G. Tankarna snurrar! 

Låten går i moll och är avlägset släkt med en gammal komposition från min 
folkhögskoletid där jag började leka med idén att växla mellan två mollackord med 
avståndet en stor ters, för att göra en ganska påtaglig förflyttning av det tonala centret. 
Jag har arrangerat för flygelhorn som ibland befinner sig i ett rätt obekvämt register – 
även detta helt medvetet för att fånga känslan av tankar som snurrar – det börjar 
bekvämt och lugnt, men det tonala centret förflyttas till ett kaosartat klimax. Låten 
visade sig vara otroligt svår att spela solo över, men liksom med de andra låtarna 
ändrade jag ingenting av den anledningen, utan såg det snarare som något positivt och 
en utmaning att jag kände mig lite obekväm i det harmoniska rummet i 
improvisationsmomentet. 

”On Edge” 
”On Edge” är en klassisk 32 takters form i F-moll och vad man skulle kunna 
klassificera som Bluenote-inspirerad 60-talsjazz. Jag har inte arrangerat någonting, 
utan mer eller mindre skrivit ett enkelt pentatoniskt tema och utforskat vilka 
harmoniska möjligheter man har om man samtidigt ska behålla det tonala centret i 
melodin. Jag upptäckte att ackorden Ab13sus, F13sus och Eb13sus alla fungerade bra 
till min melodi. Ett återkommande harmoniskt mönster är valet av modala 
inlåningsackord, särskilt bIImaj7 (Gbmaj7 i F-moll). Växlingen mellan Gbmaj7 och 
C7 ger en intressant karaktär till låtens harmonik. 



! 88!

”Playground” 
”Playground” är den äldsta låten i sammanhanget och den skrevs redan hösten 2006 
när jag gick första året på Musikhögskolan. Den är till synes banal, byggd på 
treklanger och med bas i C-dur, men har visat sig vara en avancerad låt att 
improvisera över. Formen skiljer sig i tema och solo. Till kvintetten arrangerade jag 
om låten, skrev blåsstämmor och ändrade en hel del på formen. Än en gång märks 
min förkärlek till modala inlåningsackord, här finns utifrån grundackord C-dur både 
D-dur, Eb-dur, Ab-dur och Db-dur. Alla ackord har genomgående tonen G med i 
klangen och detta var en konsekvens av att den lösa G-strängen på gitarren kan ringa 
med i alla ackord. (Detta visar även på att jag skrev låten på gitarr snarare än på 
piano). 

”Playground” fångar känslan av lekfullhet. Låten är en lekplats, en rutschkana om 
man så vill, och den lite oväntade formen och de stora förflyttningarna av tonalt 
center (som dock hela tiden gehörsmässigt är starkt kopplade till C-dur) knyter ihop 
säcken till en munter avslutningslåt. 

”Get the Habit” 
Initialt hade jag planerat att skriva flera nya låtar till examenskonserten efter att vi 
hade spelat på Fasching den 22 februari, men insåg rätt snart att det var bättre att ta 
vara på den inspiration jag eventuellt skulle få, snarare än att stirra sig blind på 
kvantiteten. ”Get the Habit” blev exemplet på precis det jag ville få fram. Bara två 
veckor innan examenskonserten satte jag mig ner spontant vid pianot och en 
halvtimme senare hade jag skrivit ”Get the Habit”, den andra låten i projektet som jag 
känner mig mest nöjd med. Det är en ganska enkelt komposition som på ett värdigt 
sätt sammanlänkar de andra låtarna med varandra och också står för var jag befinner 
mig just nu. ”Get the Habit” vill förmedla en positiv känsla av att allting är möjligt 
och att det handlar om att ”få in vanan”. 

Musikaliskt börjar låten med ett intro på en Cadd11-pedal, för att sedan förflytta sig 
till den egentliga tonarten Db-dur. Den börjar på IVmaj7 och går till Imaj7 och IIm7, 
sedan använder jag mig av närliggande besläktade ackord till ett stick som byter 
tonart en del, och avslutas på C-pedalen igen. Jag blev nöjd med hur det känns som att 
låten har karaktär och sitter ihop, trots att det händer en del och det harmoniska 
innehållet egentligen är ganska avancerat.        

3. 3. Utdrag från repetitionsdagbok 
Under processens gång har jag fört bok över våra repetitioner och de tankar jag har 
haft och här följer några utdrag. Eftersom vi har repeterat nästan en gång i veckan 
sedan slutet av september har jag valt att inte inkludera alla dagboksanteckningar utan 
snarare de som har varit av större betydelse för processens gång. 

Fredag 2 oktober 2009 
Vi repade återigen i ett stort ensemblerum, vilket är skönt. Jag har haft lite otur vid 
bokningstavlorna och vi har flera gånger varit tvungna att repa i små rum, något som 
har påverkat inspirationen hos alla medlemmar i bandet. Idag hade jag med mig 
enklare inspelningsutrustning och spelade in hela repet för att kunna utvärdera efteråt 
och få en uppfattning om hur bandet låter och vad vi kan jobba med framöver. Det 
blir en aning konstruerat när man vet att allting spelas in, men jag blev nöjd med 
resultatet och vi kunde alla fem ta del av det efteråt. Jag spelade in basen med en egen 
mikrofon. Min inspelningsutrustning tillåter att man spelar in två kanaler simultant. 
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Detta gjorde också att jag hade möjlighet att justera ljudbilden en aning efteråt. Att 
göra en lättare inspelning i detta skede visade sig senare vara av stort värde, eftersom 
vi alla kunde lyssna och utvärdera materialet mellan de tillfällen vi repeterade. Jag 
skickade mp3-filer till alla bandmedlemmar så att alla kunde lyssna hemma i lugn och 
ro. Bland annat kom vi fram till att versionerna av låtarna blev alldeles för långa, att 
vi behövde fokusera mer på ensemblespelet i de arrangerade delarna av musiken, och 
att vi kunde utveckla dynamiken och ”följsamheten” – alltså att vara mer lyhörda för 
vilka vägar musiken vill ta. 

Fredag 18 december 2009 
Sista repetitionen för året. Vi sammanfattar den repertoar jag har byggt upp så här 
långt. Många låtar börjar verkligen sitta bra. Alla i bandet har en gemensam 
uppfattning om hur vi ska spela min musik tillsammans. Några låtar känns dock 
fortfarande lite tveksamma, jag är lite osäker på om vissa låtar verkligen passar 
gruppen. Hittills har de flesta i bandet fått prova att improvisera på låtarna, vilket har 
genererat hysteriskt långa versioner av låtarna. Till nästa repetition planerar jag att 
bestämma hur vi gör med solister.  

Fredag 22 januari 2010 
Idag repeterade vi igen för första gången efter juluppehållet. Jag har varit bortrest och 
detta var den första tid vi hittade för repetition. Det kändes lite ringrostigt till en 
början, men samtidigt kändes det som att alla i bandet var mer inspirerade än strax 
innan jul. Till dagens repetition hade jag med mig två nya låtar – ”Playground”, en låt 
jag skrev redan för tre år sedan, men som jag nu hade arrat upp för att testa i 
kvintetten. Den andra låten var helt ny och gick under titeln ”Secret Mission”. Jag 
skrev den spontant dagen innan repet, och den visade sig fungera dåligt, den lät inte 
riktigt som jag trodde att den skulle göra. Ibland är det svårt för mig att anpassa mina 
musikaliska idéer till blåsarnas register på instrumenten. Det gör ibland att jag har en 
vision i huvudet som sedan inte riktigt går att genomföra utan att jag måste 
kompromissa med tonart, tranponering eller i värsta fall oktavering. Till dagen har jag 
även planerat hur vi ska göra med inspelningen i februari – vilka låtar och hur 
upplägget ska vara med solon och form. Jag skrev ut detta på en papper som jag 
delade ut till alla i bandet.  

Fredag 28 januari 2010 
Jag har skrivit en ny låt till dagens repetition ”On Edge” – ett lead sheet (alltså 
ingenting arrangerat förutom melodi och ackord) – som vi öppnar med, och som visar 
sig fungera mycket bra. Efter detta spelar vi igenom ”inspelningen” – alltså de låtar 
och de arr vi ska spela in den 9 och 11 februari. Det känns som att det mesta sitter nu 
och att vi har en tydlig distinktion mellan låtarna och de olika karaktärerna. Här finns 
nu en spännvidd mellan vackert och skimrande till burdust och argt. Att dela upp 
olika solister på olika låtar har visat sig vara av stor betydelse. 

Söndag 7 februari 2010 
Vi träffas idag för en kort repetition för att spela igenom ”inspelningen” en ytterligare 
gång och spelar alla låtar i den följd vi har tänkt spela in dem. Vi finslipar några 
teman, för att de ska sitta bra. 

3. 4. Studioinspelningen 9 februari 2010 
Vi spelade in i stora studion på Musikhögskolan. Inspelningen påbörjades före lunch 
och vi valde att jobba med alla låtar i ett svep, som om det vore en konsert, snarare än 
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att spela in flera tagningar av en och samma låt i följd. Ofta när man spelar in i studio 
väljer man att spela samma låt flera gånger för att sedan välja den bästa tagningen, 
men vi valde alltså att spela alla fem låtar i följd först, för att det skulle kännas 
spontant inför varje tagning, och för att vi inte skulle köra fast i ett spår. Det 
fungerade över förväntan. Alla förstatagningarna dög att använda som den färdiga 
inspelningen.  

Som så ofta när man spelar in i studio gick mycket tid åt till att ställa in rätt ljud. 
Mikrofonplacering och monitorlyssning tar mycket mer tid än den faktiska 
inspelningen. 

Trots att det gick bra med förstatagningarna valde vi efter lunch att spela in fler 
tagningar, för att utnyttja hela studiotiden. Vi spelade in hela den utlovade tiden, och 
hade vid det laget gjort 18 tagningar av de fem låtarna vi spelade in. De flesta låtar 
hade två eller 3 tagningar vid det laget. Vi spelade in ”On Edge” som en joker på 
slutet av dagen, bara för att ha dokumenterat den. Även fast jag tog med mig 
inspelningarna hem var det klart att förstatagningarna var bäst på det hela taget. 
Enskilda soloinsatser kunde vara bättre på de andra tagningarna, men just 
temapresentation och det allmänna samspelet var bättre på de första. 

Reflektioner kring inspelningen 
Jag har spelat in ganska mycket i studio, både i pop- och rocksammanhang, med 
storband och andra jazzsammanhang. Det är helt klart svårt att spela in jazz i studio 
enligt min mening. Man blir snabbt trött och kan förlora energin. En del av musiken 
är strikt arrangerad och man vill att den ska låta bra och noggrann utan felspelningar. 
Samtidigt ska alla visa sig från sin bästa och mest ärliga sida i improvisationerna, och 
där ska man vara kreativ. Detta medför ett risktagande som gör att ett litet misstag kan 
förstöra en hel tagning som sammanlagt är åtta minuter. Möjligheterna till 
efterbearbetning är små, eftersom alla spelar in samtidigt och man inte spelar in till 
clicktrack. Detta blev särskilt tydligt för mig i mixningssituationen där man tvingas 
lyssna på allting om och om igen och för varje gång blir varse nya små 
”felspelningar” som kan ha smugit sig in i de olika tagningarna. När man sedan har 
fått lite distans till detta och lyssnar på inspelningarna långt i efterhand inser man att 
det är just de där ”små” felspelningarna som gör att det låter mänskligt. 

Det är även lätt för mig att bli överdrivet kritisk och av den anledningen är det svårt 
att efteråt vara objektiv och välja ut vilka tagningar som ska användas till den 
slutgiltiga inspelningen. Vi hade bokat tid i studion två dagar senare, men valde att 
lägga den studiotiden enbart på att mixa inspelningarna. Jag fick med mig alla 
inspelningarna hem för att kunna lyssna igenom allting och bestämma mig för vilka 
tagningar jag ville använda. Det slutade i alla fall med att vi valde alla 
förstatagningarna. Vi diskuterade inom bandet, och även om jag själv faktiskt inte var 
helt nöjd med några av mina insatser solomässigt, kom vi fram till att de mest 
spontana och glädjefyllda tagningarna var just de första. Det är intressant att vår 
strategi med att spela in alla låtar i följd verkligen fungerade så bra. Förmodligen hade 
detta till stor del att göra med att vi vid det laget kunde repertoaren så pass bra.   

Det finns en problematik med att spela gitarr i en jazzgrupp som enda 
ackordsinstrument. Jag har skrivit låtar som är mycket krävande harmoniskt och 
ibland är det knepigt då man känner att man behöver spela mer än vanligt för att göra 
harmoniken och ackordföljderna extra tydliga. Ibland känner jag mig osäker på detta, 
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även fast jag har spelat som enda ackordinstrument i flera band. Som gitarrist får man 
i den situationen försöka att blanda ackompanjemangsspel med att spela ”single lines” 
– melodier. När jag lyssnade på inspelningen efteråt på kvällen kände jag mig osäker 
på om jag verkligen var nöjd.  

Håkan Goohde gav dessutom några veckor senare kritik på inspelningen vilket till en 
början kändes mycket jobbigt, eftersom en inspelning inte kan ändras i efterhand. 
Samtidigt var det mycket nyttigt för bandet och vi ändrade på flera saker under våra 
repetitioner inför de kommande två konserterna. Han hade bland annat synpunkter på 
att vi borde släppa tyglarna litegrann och våga gå utanför ramarna och ta musiken dit 
den egentligen ”ville gå”. Inspelningen blev bra, men det kändes lite som att vi höll 
igen. 

Kritiken var visserligen mycket subjektiv från Goohdes håll, men jag tyckte efter ett 
tag att det var mycket intressant att ha fått åsikter på min musik som skiljde sig så 
mycket från vad jag hade känt under repetitionerna. Det skakade om på ett positivt 
sätt. Vissa saker hade jag inte ens reflekterat över. Jag upptäckte att jag hade lagt 
väldigt mycket fokus på hur kompositionerna lät rent arrangemangsmässigt. Goohde 
hade istället kommentarer som rörde vårt samspel, och hur vi omfamnade 
kompositionerna. Spelade vi verkligen tillsammans i alla lägen? Spelade vi verkligen 
kompositionerna när vi improviserade? Eller var det ibland så att vi tog alldeles för 
lite hänsyn till det skrivna när vi sedan gav oss iväg i soloutflykter? Vi tog efter detta 
ut svängarna betydligt mycket mer under konserterna, och jag är glad att Goohdes 
åsikter kom till tals just efter inspelningen och inte innan. Eftersom både inspelningen 
och examenskonserten (som också finns inspelad, men som jag i skrivande stund har 
valt att inte lyssna på) finns dokumenterade, kan de ses som två sidor av samma 
process. 
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4. Konserterna 
4. 1. Konsert 1 - Fasching 
Måndagen den 22 februari spelade vi på KMH:s jazzkväll ”jazzlab” på Fasching 
tillsammans med ett annat band. Vi gick på efter paus och det var mycket folk i 
publiken. Det var nervöst, såsom premiärspelningar ofta kan vara, men gick på det 
hela mycket bra. Vi spelade ”Barnprogram”, ”Balladswing”, ”The Average Machine”, 
”Thoughts” och ”Playground”, alltså samma ordning som vi spelade in låtarna i 
studion. Det visade sig vara en ansträngd låtordning. De två svåraste låtarna 
placerades sist och det var svårt att upprätthålla energin genom hela setet. Alla 
tempon gick även lite för långsamt vilket gjorde mig stressad.  

Däremot hade vi tagit åt oss mycket av den kritik Håkan Goohde gav oss på 
inspelningen, och det märktes mycket särskilt i ”The Average Machine” där vi nu 
vågade ta andra risker med materialet. Bandet hade en annan kemi och sätt att närma 
sig varandra musikaliskt, där vi la mer fokus på samspel och att faktiskt göra 
någonting av den specifika låten, snarare än att bara ”spela på” utan att vara medvetna 
om dessa saker.  

Vanligtvis brukar jag inte förbereda mellansnack, då jag ofta tycker att det kan bli för 
stelbent. Istället försökte jag hålla en lugn och avslappnad attityd och prata tydligt till 
publiken. Det är viktigt att nå ut när man kommunicerar med en publik. Jag har 
genom åren blivit ganska bra på att prata spontant och fick flera positiva kommentarer 
efter spelningen om att just mellansnacket hade varit bra – något jag blev mycket glad 
för, eftersom det är någonting jag medvetet har tänkt på. Jag anlitade en fotograf som 
tog mycket fina bilder som jag sedan använde när jag gjorde affischen till 
examenskonserten.  

4. 2. Konsert 2 - Examenskonserten 
Tisdagen den 13 april blev det dags för examenskonserten i Lilla Salen. Det blev en 
stor anspänning för mig med planeringen och allt som skulle gå i lås. Tyvärr hade vi 
blivit dubbelbokade, och SMASK gick av stapeln samma kväll, och även ett antal 
andra konserter. Trots detta kom ett 40-tal personer till konserten och det blev en 
mycket lyckad kväll. Vi spelade samma låtar som på Fasching, men nu även med ”On 
Edge” och ”Get the Habit”. Jag justerade låtordningen för att blanda upp mellan de 
krävande låtarna och de mer lättspelade och självgående. Vi spelade ett set på en dryg 
timme och spelade ”Playground” som extranummer. 

Vi hade bara två repetitioner inför examenskonserten, vilket faktiskt var till vår 
fördel. Under dessa öppnade vi upp mer vad gällde formerna på låtarna. Jag spelade 
bland annat solointroduktioner till både ”Balladswing” och ”Playground” och vi 
ändrade en smula på vem som improviserade på vilken låt. 

Det var mäktigt att få avsluta på samma plats där allting en gång startade, i Lilla 
Salen, och jag blev mycket nöjd med hur vi tillsammans spelade och lyckades 
förmedla en positiv och glädjefylld känsla till publiken, som förhoppningsvis 
genomsyrades av ett stort mått ”musikanteri” och spelglädje. När vi väl stod där och 
konserten började kunde jag äntligen släppa kraven och tankarna på att allting skulle 
gå i lås, då handlade det till slut enbart om att spela och förmedla mina känslor. Även 
denna gång lät jag spontaniteten styra mellansnacket. Jag var på strålande humör så 
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trots nervositet kunde jag locka fram skratt från publiken och avspänt berätta om 
arbetets gång och de olika kompositionerna.  

Publikreaktionerna var glada och positiva och flera personer tyckte verkligen att vi 
hade förmedlat något från scenen. En person tyckte att konserten aldrig blev tråkig, 
och att det hela tiden hölls en intensitet och tydlig närvaro. Detta var för mig en av de 
mest upplyftande komplimangerna genom hela arbetets gång. 

Konserten spelades in med flerkanalsinspelning. Vid tillfälle ska jag mixa den för 
dokumentationens skull, men i skrivande stund (10 maj 2010) har jag inte hunnit 
lyssna på inspelningen. På ett sätt vill jag vänta och få mer distans till det. Eftersom 
konserten blev så lyckad är jag rädd för att inspelningen ska få mig att känna något 
annat.  

4. 3. Marknadsföring och affischering 
Jag tycker att det är viktigt att i arbetet även belysa det faktum att det är en del arbete 
med marknadsföring och design som ibland inte tas upp i sådana här sammanhang. 
Till examenskonserten valde jag att själv göra en affisch istället för att anlita KMH:s 
formgivare. Jag utgick från en designidé jag själv hade, som kombinerade färgerna 
grönt och svart och gjorde en 70-talsdoftande affisch där jag som bas använde ett 
kollage av alla bilder vi tog under Fasching-spelningen. Det kändes mer personligt 
och dessutom utvecklande för mig. Jag har gjort affischer tidigare och då kändes det 
naturligt att utnyttja och utveckla den kunskapen nu. 

Marknadsföringen bestod sedan av affischering i och omkring skolan, samt 
evenemang på Facebook och MySpace. Den största responsen kom från evenemanget 
på Facebook där jag ganska snabbt kunde få en uppfattning om vilka av de inbjudna 
personerna som ämnade komma till konserten och vice versa. Även om inte alla 
vanligtvis kommer till evenemang man blir inbjuden till via Facebook, är det många 
människor som blir varse att man har konsert. Det blir en ”digital affisch” som många 
ser - man ”syns” på ett mer påtagligt sätt.  Jag tror att det kan ha stora 
marknadsföringsmässiga värden.  
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5. Slutord 
Jag är otroligt glad över att ha hittat mina fina medmusikanter och att ha fått 
möjligheten att utforska mig själv och utveckla mitt komponerande och rollen som 
bandledare. Det är roligt att ha fått den möjligheten och det utrymmet genom den här 
utbildningen och jag är stolt och glad över resultatet.  

Resultatet stämde även överens med mina syften. Jag känner att jag har utvecklats 
mycket och börjat bilda mig tydligare uppfattningar om vad jag själv tycker om och 
hur jag kan hitta verktyg för att uttrycka det jag vill ha sagt i toner. Det handlar 
exempelvis om arrangeringsmässiga verktyg – register, tempo, groove och form – 
såväl som stilistiska val om harmonik, melodik, förhållandet mellan konsonans och 
dissonans, spänning och avspänning och vilka ”signum” man lägger i musiken. Ofta 
är det något specifikt som ger prägel till en låts särart, ett udda ackord, en form som 
inte följer de gängse traditionerna, eller något som är tydligt tematiskt i melodiken. 
Det var intressant att jag, när jag skrev detta arbete, upptäckte aspekter av min musik 
jag inte tidigare tänkt på. Exempelvis att de känslotillstånd jag befann mig i när jag 
skrev musiken på ett väldigt tydligt sätt avspeglades i det klingande resultatet. 

Jag upplever att mitt andra syfte uppfylldes. Bland de publikreaktioner jag fick 
märktes en person, som tyckte att jag verkligen spelade från hjärtat samt att musiken 
var intressant att lyssna till och verkligen berättade något. Genom att alla medlemmar 
i kvintetten tog sig an min musik på ett så inspirerat och engagerat sätt, kändes det 
som att de kunde uttrycka sig kreativt i mina låtar och även jag själv. Det avspeglades 
i framförandet och den musik som vi slutligen skapade tillsammans. 

 

6. Referenser 
Här följer några tips på lyssning och läsning som har påverkat mig och varit till hjälp 
och inspiration i detta arbete. 

Lyssning: 
Bartók – Pianokonsert nr. 2 
Ben Monder Trio – Flux 
Holst – The Planets 
Maria Schneider Orchestra – Evanescence 
Maria Schneider Orchestra – Allegresse 
Steely Dan – The Royal Scam 
 
Läsning: 
Miles Davis & Quincy Troupe – Självbiografin 
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7. Bilagor 
Här följer bilagor till arbetet i form av noter (i några fall partitur, i andra fall s.k. ”lead 
sheets” där endast melodi och ackord finns utskrivna) samt en CD-skiva med 
inspelningen från Stora Studion den 9 februari 2010. 

 

7. 1. Bilaga 1. Noter 

 

7. 2. Bilaga 2. CD-skiva 
 

7. 3. Bilaga 3. Affisch till examenskonserten 
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