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Projektbeskrivning 

Jag har valt att göra en konsert där jag spelar egen nyskriven musik med min kvintett. Jag satte ihop 
bandet när jag gick mitt första år på KMH och vi har spelat från och till sedan dess. Syftet med det här 
projektet har varit att lägga stort fokus på att skriva ny musik och att arrangera den. Jag har utforskat 
olika sätt att skriva musik på och försökt att hitta fler sätt att variera min musik på, så som form, 
rytmik/groove och harmonik, samt att hitta en riktning och mening i musiken som jag skriver. Jag har 
också fokuserat på att utvecklas som bandledare med allt som det innebär.  

Jag kommer i denna reflektion att skriva om de olika processerna bakom låtarna, samt redogöra för hur 
det gått med planering och rollen som bandledare.                                                                

 

 

Min musikaliska bakgrund  
 

Ingen i min familj håller på eller har hållit på med musik mer än att min mamma tagit några 
pianolektioner när hon var liten och min pappa kan några ackord på gitarren, men jag visste ändå 
ganska tidigt att det var musik som jag ville hålla på med. 

 När jag var runt 8 år så plockade min pappa fram en gammal akustisk gitarr som hade legat och 
skräpat någonstans, han kunde några ackord och jag blev direkt intresserad av instrumentet och 
försökte lära mig ackorden. Jag sökte sedan till kulturskolan i Stockholm och efter ungefär ett år av 
kötid så började jag ta gitarrlektioner där. Undervisningen på kulturskolan skedde i en grupp på tre 
personer och vi fick mest lära oss att spela välkända rock/poplåtar. Under den här tiden så hade jag 
ingen aning om vad jazz var och jag lyssnade mest på det som spelades på radion hemma. En dag på 
gitarrlektionen fick vi lära oss att spela en pentatonisk skala och sedan prova på att improvisera lite, 
jag blev genast väldigt intresserad av improvisation och började efter det att försöka lära mig mer om 
skalor och att spela solon till låtar osv. 

När det var dags att söka gymnasium visste jag att jag ville gå en estetisk linje med inriktning musik, 
och jag började på Kulturama gymnasium inriktning artist/musiker. Kulturama har också en 
storbandslinje vilket jag nu i efterhand ångrar att jag inte sökte till men när jag började gymnasiet så 
visste jag knappt vad jazz var. Jag hade en väldigt bra gitarrlärare på Kulturama som heter Göran 
Flood, vi höll på mycket med improvisation och jag lärde mig väldigt mycket av honom. Han 
introducerade mig också till mycket ny musik och nya gitarrister som till exempel Scott Hendersson1 
och Allan Holdsworth 2 som jag började lyssna väldigt mycket på. Jag hade nu övergått från att lyssna 
på rock/hårdrock/progressiv rock till att börja lyssna mycket på fusion. 

I trean på gymnasiet så såg jag Kurt Rosenwinkels band på Fasching och den konserten kom att 
påverka mig väldigt mycket. Efter den konserten så visste jag att det var jazz som jag ville hålla på 
med vilket ledde till att jag sökte till olika folkhögskolor efter gymnasiet och började sedan på Birka 
folkhögskola efter sommaren.  

 
1 Amerikansk jazz/fusion-gitarrist i bandet Tribal Tech. 
2 Engelsk jazz/fusion-gitarrist.  
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Folkhögskolor 

 

När jag började på Birka folkhögskola så hade jag inte spelat så mycket jazz, jag hade spelat några 
standards på gitarrlektionerna i gymnasiet och knappt spelat med ett riktigt band, men jag var väldigt 
hungrig på att lära mig. Jag fick ut väldigt mycket av tiden som jag gick på Birka folkhögskola och jag 
utvecklades väldigt mycket musikaliskt. Jag hade bra lärare som var väldigt uppmuntrande och jag 
övade väldigt mycket. Jag har ganska lätt för att fokusera på enstaka saker jag vill förbättra och 
folkhögskolan var en väldigt bra miljö att befinna sig i med mycket annat folk som också var där för 
att utvecklas musikaliskt. 

Efter mitt år på Birka så sökte jag vidare till andra folkhögskolor och jag kom in på Bollnäs 
folkhögskola. Jag ville vänta med att söka någon högskola, jag kände att jag fortfarande hade mycket 
att lära innan jag kände mig redo att börja på en högskola, och jag trodde inte att jag skulle ha någon 
chans att komma in ändå.  

På Bollnäs folkhögskola så hade vi inte lika mycket lektioner som på Birka och det passade mig 
ganska bra, jag övade mycket ändå och det kändes som att det var mycket egen övning som behövdes, 
och att få kunna jamma mycket. Min gitarrlärare på Bollnäs var Mattias Windemo, han är en väldigt 
bra lärare som fick mig att uppmärksamma andra infallsvinklar till musik och gav mig mycket bra 
konkreta tips på vad jag kunde förbättra i mitt spel. 

Jag sökte KMH och Skurup folkhögskola efter mitt år på Bollnäs och jag kom in på Skurup och nästan 
KMH också, jag hade blivit underkänd på teoriprovet och om det inte varit för det så hade jag fått 
komma in. Så jag började mitt tredje folkisår på Skurup, det gjorde inte så mycket att jag inte kom in 
på musikhögskolan, det var dels väldigt roligt att gå på folkhögskola och man hade mycket tid att öva 
och spela med andra.  

Efter året på Skurup så sökte jag KMH och kom in tillsammans med fem andra vänner från Skurup. 

 

 

 

Medverkande 

Här kommer jag att presentera mitt band och berätta lite om min relation till var och en, och vad i 
deras spel som tilltalar mig. 

 

Karl Wallmyr – Trumpet 

 

Karl är den person i bandet som jag känt längst. Vi pluggade tillsammans på Bollnäs folkhögskola och 
är mycket goda vänner. Under det året på Bollnäs folkhögskola så spelade vi och umgicks mycket, vi 
brukade lyssna och diskutera mycket musik tillsammans och visa varandra ny musik som vi upptäckt, 
vilket ledde till att jag nu idag känner Karl väldigt bra både på ett personligt och musikaliskt plan. Att 
ha en så god vän i sitt band är väldigt skönt och det gör att jag känner mig lite tryggare i att leda mitt 
band. 
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Karl är väldigt lätt att jobba med, det känns som att han förstår min musik väldigt bra och hans sound 
passar in väldigt bra i ljudbilden samt tillsammans med gitarren när vi spelar unisona melodier. Jag har 
alltid tyckt om Karls solospel, smakfullt och väldigt melodiskt. 

 

 

Björn Lundén – Kontrabas 

 

Björn och jag lärde känna varandra när vi började i samma klass på KMH. Vi hade faktiskt båda två 
gått Kulturama gymnasium, men i olika klasser och på olika linjer. Björn gick storbandslinjen, som jag 
önskar att jag också hade gått, medans jag gick artist/musiker. 

Björn är en otroligt stabil bassist som är en fröjd att spela med och han fungerar väldigt bra 
tillsammans med Jesper Hättander (trummor). Jag gillar också Björns solospel, väldigt rytmiskt och 
harmoniskt intressant, samt mycket bra sound. 

 

Rui Hallvares Andrade Paes – Piano 

 

Jag lärde känna Rui när jag började mitt första år på KMH och intresserade mig ganska tidigt för Ruis 
spel. När jag försökte hitta en pianist till mitt band så valde jag Rui för att han dels är en väldigt stabil 
pianist och att han var en av de pianister som intresserade mig mest på ett harmoniskt plan. Rui är 
otroligt lyhörd och är väldigt snabb på att svara på vad andra i bandet gör musikaliskt och han förstår 
min musik väldigt bra. Mycket säker rytmiskt och väldigt kreativt och intressant solospel. 

 

Jesper Hättander – Trummor 

 

Jesper lärde jag känna innan jag började på KMH. Vi studerade i ett år tillsammans på Skurups 
folkhögskola i Skåne där vi jammade och spelade med varandra. I slutet av sista terminen på Skurup 
så fick varje elev ha en kort konsert på två låtar. Jag hade inte skrivit så mycket egen musik innan, mitt 
fokus låg mest på att öva och att få hantverket på plats. Jag satte ihop en kvintett med bland annat 
Jesper på trummor och skrev då en egen låt som vi spelade på konserten. Jag blev efter det sugen på att 
skriva mer musik och senare visade det sig att jag och Jesper kom in på KMH tillsammans.  

Jesper är en mycket stabil trummis som har bra koll på lite modernare trumspel som jag är intresserad 
av.  Jag tycker att Jesper spelar väldigt smakfullt och har ett grymt bra sound, touch och bra förståelse 
för musiken jag skriver. 

 

 

Planering 

 Efter terminens start på hösten så visste jag ganska tidigt vad jag ville göra för projekt, dvs att 
verkligen fokusera på att skriva och utveckla min egna musik. Jag hade tänkt att skriva all musik första 
terminen innan jul och att sedan börja repa efter jul i januari. Eftersom jag spelat ganska mycket med 
min kvintett tidigare år på KMH så kände jag mig väldigt lugn inför hur bandet skulle låta och hur det 
skulle gå med samspel. Om jag hade valt att spela med ett helt nytt band så hade jag nog försökt börja 
repa tidigare, men jag kände mig väldigt bekväm med min gamla kvintett och jag visste att alla i 
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bandet förstod min musik och jag var väldigt nöjd med hur alla i bandet hade tolkat mina tidigare 
kompositioner.  

 

 

Att planera långt i förväg har aldrig varit min starka sida men under det här projektets gång så har det 
gått ganska smidigt och smärtfritt. Jag kan annars när jag skriver musik ha svårt att slutföra 
kompositioner om jag inte har någon specifik deadline eller ett rep att jobba emot, men när 
höstterminen tagit slut så kändes det ganska lugnt med låtarna.  

Vi började repa i slutet av januari och det var ganska svårt att hitta tider som alla kunde vilket fick mig 
att inse att jag borde ha försökt att boka in rep lite tidigare, särskilt när ett rep blivit inställt på grund av 
sjukdom. Men vi lyckades tillslut få till fyra rep plus en genomkörare vid soundcheck vilket räckte 
ganska bra. Efter vårt sista rep så kändes det bra och det skulle bli kul att få presentera musiken som 
jag skrivit.  Jag kommer att gå in mer i detalj om vad vi gjorde på dom olika repetitionerna senare i 
arbetet. 

Jag har aldrig riktigt varit en ledartyp, och förr i tiden så kunde jag tycka att det var lite jobbigt att 
styra ett band själv. Sen jag började på KMH har jag blivit bättre och bättre på att kliva in i en roll som 
bandledare och jag har blivit bättre på att förmedla min vision av musiken jag komponerat till alla i 
bandet, vilket jag har tycker ha varit svårt innan jag började på KMH. Mycket tack vare att jag 
utvecklats mycket under tiden jag gått på KMH och mer och mer hittat min egna musikaliska identitet. 
Jag har också spelat mycket egen musik i olika konstellationer, och det har hjälpt mig att utvecklas 
som bandledare. Eftersom jag har spelat med min kvintett ganska mycket innan det här projektet, och 
att jag känner alla i bandet bra, så var det inga problem med att ta rollen som bandledare. Vi hade 
väldigt roligt på reptillfällena och allt gick väldigt smidigt. 

 

Process 

Eftersom jag visste ganska tidigt på höstterminen att jag ville skriva ny musik till min kvintett så kom 
jag igång med att skriva någon gång i oktober och det började rulla på ganska bra direkt.  

När jag skriver musik så är kärnan i mina kompositioner harmoniken. Det är harmoniken som oftast 
leder låten framåt istället för att till exempel ha en basgång eller en stark melodi som beskriver låtens 
karaktär. Även om mina låtar också har sådana element så är det oftast harmoniken som är i centrum, 
det är oftast i den änden skrivandeprocessen startar, med ackord/harmonik.  

Jag har alltid varit väldigt intresserad av klanger/ackord och jag har alltid försökt att hitta nya vägar i 
harmoniken, och försökt att komma bort lite ifrån mer ”vanlig” harmonik. Även fast jag älskar att 
spela standards och mer traditionell jazz så har jag också alltid varit väldigt intresserad av att hitta nya 
vägar att gå. En stor förebild för mig är gitarristen Kurt Rosenwinkel, som har inspirerat mig väldigt 
mycket med hans kompositioner och deras harmoniska innehåll. Det som tilltalar mig med Kurt 
Rosenwinkels musik är bland annat harmoniken som ofta är ganska otraditionell och oförutsägbar 
medans det på något sätt alltid låter ”korrekt” och logiskt. Kompositionerna kan också ofta vara långa 
och mycket strukturerade och arrangerade och man skulle kunna dra några paralleller mellan Kurts 
Rosenwinkels musik och viss klassisk musik. ”Deep Song3” från 2005 med Kurt Rosenwinkel är en 
skiva som jag lyssnat på ända sen jag började intressera mig för jazz. 

 
3 Kurt Rosenwinkel. Deep Song. Verve Records; 2005 
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En annan musiker som kom att inspirera mig var pianisten Aaron Parks. År 2008 släppte han en skiva 
vid namn ”Invisible Cinema4” som jag lyssnat mycket på under tiden jag studerat på olika 
folkhögskolor. Jag vart snabbt väldigt intresserad av Aaron Parks kompositioner, men också av hans 
otroliga solospel, frasering, timing och tonval. 

För att försöka utveckla min egen musik mer så har jag provat på lite nya metoder när jag komponerat. 
Jag kommer mer ingående skriva om varje komposition och vad jag har använt för metoder och 
inspirationer längre fram i arbetet, men jag kommer här att skriva lite generellt om olika metoder jag 
använt och provat på. 

 

 

 

Improvisera fram ackordföljder 

Det här är en metod som jag använt mig av ganska mycket när jag skriver musik. Det börjar med att 
jag hittar en startpunkt, det kan vara en ton eller ett ackord, för att sedan försöka improvisera fram en 
ackordföljd som aldrig börjar om utan bara fortsätter att utvecklas. Eftersom fokuset i den här 
övningen/metoden är att hitta intressanta följder av ackord och harmonik så brukar jag spela helt 
rubato. Då kan jag känna att jag har tid att verkligen lyssna efter vad jag hör ska komma härnäst.  

Det här är något som jag utforskat ganska mycket under en ganska lång tid och medans det dels kan 
vara en metod för att skriva musik så har det också varit ett väldigt bra sätt för mig att utveckla en 
harmonisk identitet under åren, vilket har varit till stor hjälp på många olika musikaliska plan. Den här 
övningen har hjälpt mig att förbättra och utveckla mitt gehör under åren, och tillsammans med att 
planka mycket ackord från olika typer av musik så vet jag ganska väl vad för typ av harmonik jag 
gillar att skriva och använda mig av i mina egna kompositioner. 

För att hitta lite nya infallsvinklar så har jag också använt mig av lite olika regler och begränsningar, 
som till exempel att jag bestämde en ton, t.ex tonen C, som alltid ligger kvar medans harmoniken rör 
sig under. När jag annars försöker skriva ackord så brukar jag skriva någon slags melodi samtidigt, 
som ofta består av långa toner. Men med den här regeln så kunde jag lägga lite extra fokus på bara 
själva ackorden. Introt på min låt ”Stink” skrevs med just den här metoden. 

En annan begränsning jag använt mig av var att istället för att använda lite större klanger/ackord så har 
jag bestämt att jag bara får spela två stämmor. Jag provade att låta understämman vara en mer rörlig 
och färgande stämma medans överstämman lade grunden bakom, och tvärtom. Resultatet blev ofta 
något jag tyckte om. Eftersom det var lite lättare att jobba med färre stämmor så blev det inte så ofta 
att jag råkade spela något som jag inte hörde. 

När jag tidigare använt mig av den här metoden för att skriva musik så har jag alltid spelat rubato. Jag 
la nu till som regel att jag skulle spela i time, och att spela till exempel ett ackord per takt. Om jag 
spelade ”fel” eller något som jag inte hört i huvudet så skulle jag bara fortsätta ändå och se vart det 
ledde. Det var svårare att spela det jag hörde eftersom man inte hade lika mycket tid på sig att lyssna 
emellan varje ackord. Det blev också en bra övning på att vara snabb att lösa problem eller ”fel” som 
kan uppstå när jag spelar musik. 

Jag spelade in mig själv med min mobiltelefon i ungefär fem minuter åt gången och gjorde några olika 
tagningar med dom olika reglerna och begränsningarna. Sen väntade jag några dagar med att lyssna på 
det jag spelat in för att försöka glömma det jag precis spelat och för att lyssna vid ett tillfälle då jag var 
i rätt sinnesstämning. När jag lyssnat tillbaka på inspelningarna så har jag hittat mycket fragment och 
 
4 Aaron parks. Invisible Cinema. Blue Note Records; 2008 
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idéer som jag kunnat använda i mina kompositioner. Jag har även kunnat plocka material från de 
partier där jag råkat spelat något som jag inte hade som intention att spela, då det på vissa ställen 
uppstått väldigt intressant musik av något som blev ”fel”. Den här metoden har legat som grund till de 
flesta av mina låtar och det har varit väldigt lärorikt att prova på olika sätt att använda metoden till att 
skriva musik. 

 

 

 

 

 

 

 

Att skriva en melodi 

När jag ska skriva ett tema/melodi till en låt så har oftast redan ganska mycket av låten på plats. Som 
jag nämnt förut så är essensen i min musik harmoniken och det har alltid varit ackorden som jag haft 
lättast för att skriva, vilket leder till att det är i den änden jag oftast börjar min skrivandeprocess. Det 
har aldrig varit något som jag bestämt på förhand utan det har alltid bara varit det som känts naturligt 
att börja med. I min låt ”Stink” så skrev jag b-delen i omvänd ordning mot vad jag brukar, jag började 
med att skriva melodin och försökte sedan att lyssna efter ackord när melodin redan var klar. Det som 
de flesta av mina låtar har gemensamt är att harmoniken ofta är väldigt aktiv och innehåller mycket 
rörelser och info, vilket leder till att när jag ska börja skriva en melodi till en ackordföljd så känns det 
oftast naturligt att skriva en ganska simpel och inte allt för aktiv melodi. Det är naturligtvis olika från 
låt till låt men melodin kan ibland bli mer som en utsmyckning av harmoniken än det mest centrala 
och minnesvärda i låten. 

Processen ser oftast ut som så att jag spelar in mig själv när jag spelar ackorden och innan jag börjar 
tänka på vad jag vill skriva för melodi så brukar jag börja improvisera över ackorden tills jag känner 
mig bekväm med att spela över harmoniken. Ibland lyckas jag snappa upp någon idé i min 
improvisation som jag tycker om och kan använda som inspiration till en melodi och ibland så går jag 
långsamt igenom ackord för ackord och lyssnar efter en melodi. Det som också händer när jag börjar 
med att skriva ackord är att topptonerna i ackorden kan bli som en grund till melodin, så när jag 
skriver melodin så vet jag ungefär vilka toner jag vill betona på olika ackord. 

Att slutföra en komposition 

Som jag nämnt tidigare så kan jag ha svårt att färdigställa en låt om jag inte har en deadline eller ett 
rep att skriva inför. Det blev ganska stressigt inför vårt första rep på grund av att jag återigen haft svårt 
att färdigställa mina kompositioner. Jag hade i ganska god tid under höstterminen en färdig grund och 
idé inför låtarna men det var det lilla som var kvar på varje låt som tillsammans blev mycket jobb på 
slutet. Det som oftast lämnats kvar till sist att göra var att bestämma form, arrangera upp låtarna och 
små detaljer lite här och var som jag väntat med att korrigera.  

När jag skrivit musik till mitt och andra band tidigare i mitt liv så kan en låt gå igenom ganska mycket 
ändringar innan jag känner att jag är helt nöjd och helt klar med en komposition, även ganska långt 
efter jag färdigställt den inför till exempel ett rep.  
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Repetition 

Någon gång i mitten av januari så började vi boka in rep vilket visade sig vara lättare sagt än gjort. 
Eftersom vi var fem personer i bandet så var det svårt att hitta tider när alla kunde och det var också 
väldigt många andra som började repa inför sina konserter vid ungefär samma tid, vilket gjorde att det 
kunde också vara svårt att hitta lediga lokaler på tiderna som alla kunde. Vi lyckades till slut boka in 
fem repetitionstillfällen. Varje rep var två timmar långt vilket jag tycker är ganska lagom med tid för 
ett rep, man hinner få mycket gjort och det känns som att efter två timmar så börjar man tappa lite 
fokus och koncentration. När vårt första rep började närma sig så var jag förväntansfull och det skulle 
bli roligt att börja repa och att få visa upp låtarna för bandet. Jag var dock lite smått orolig över att jag 
inte skulle vara helt nöjd med hur vissa låtar lät efter att vi börjat repa och eftersom vi inte hade så 
många rep på oss inför konserten, så skulle det bli svårt att hinna göra ändringar som vi sen ska hinna 
repa in. Jag såg till att skaffa mig en väldigt tydlig bild av hur jag ville att mina kompositioner skulle 
låta och spelas innan vi börjat repa, vilket ledde till väldigt effektiva och lyckade repetitionstillfällen.  

Innan jag börjar att skriva om vad vi gjorde på de olika repen så måste klargöra en sak angående mina 
låtars titlar. Jag hade inte tänkt på vad mina låtar skulle få för namn, så jag gav alla mina låtar en 
temporär titel som inte på något sätt var kopplad till kompositionens musikaliska innehåll och som 
mer var något fult ord som jag bara skrev ned i stunden. Jag har inte döpt om låtarna ännu, så jag 
kommer att referera till varje låts temporära namn, vilket kan komma att ändras i framtiden. 

 

Rep 1 

Vi hade vårt första rep den 30 januari på KMH. Jag hade tagit med mig två låtar till detta rep. En av 
låtarna var ganska klurig och skulle förmodligen ta upp den största delen av repet. Låten kallade jag 
”Switch” och nu när jag tänker på det så skulle jag faktiskt kunna behålla den temporära titeln på låten. 
När jag delat ut en låt till bandet så brukar jag, innan vi börjar spela, försöka att beskriva vad låten har 
för karaktär och stuk, samt vad jag hör för trumspel, vilket oftast brukar vara det som jag tycker är 
svårast att förmedla, men som jag blivit bättre och bättre på. När jag berättat lite om låten så brukar vi 
börja att försöka sätta låtens olika delar. ”Switch” är en ganska klurig låt på så sätt att den har en del 
udda perioder och rytmiska markeringar samt att den ska spelas i ganska högt tempo. Vi gick 
systematiskt igenom del för del och det började låta bättre och bättre. Vi började sedan att inkorporera 
den improvisatoriska delen och diskutera mer detaljer kring temat så som dynamik och riktning. Hela 
det första repet gick åt att repetera ”Switch” och det kändes mycket bra efteråt. Bandet/ljudbilden lätt 
väldigt bra och jag såg fram emot att ta med mig mina andra låtar till kommande rep. 

 

Rep 2  

Det andra repet var inbokat en vecka efter vårt första rep men blev tyvärr inställt på grund av sjukdom. 
Stressen började smyga sig på då jag visste att vi bara hade tre rep kvar vilket fick mig att försöka 
förbereda mig lite extra inför kommande rep.  

När jag tidigare år skrivit musik till mitt band så har det hänt att jag tagit med en halvfärdig låt till rep 
vilket leder till att man förlorar dyrbar repetitionstid. Jag såg till att inte upprepa detta misstag inför 
kommande rep. 

 

Rep 3 

Till det tredje repet så hade jag tagit med mig två nya låtar, ”Sticky” och ”Stinger”. Vi började med att 
spela igenom ”Switch” som vi hade repat på vårt första repetitionstillfälle. Det var nu ungefär två 
veckor sedan vårt första rep så vi började med att repa lite på låten ”Switch” innan vi gick vidare, för 
att se till att bandet inte glömt bort allt från förra repet.  
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Vi började nu att repa på balladen ”Sticky”. Det gick bra att förmedla mina tankar bakom låten och det 
gick snabbt att hitta rätt ljudlandskap och vibe.  

Vi gick vidare till låten ”Stinger”. Jag är nu i efterhand glad över att vi började repa den här låten 
ganska tidigt då det var den låt som var svårast att få till. 

Efter repet så kändes det väldigt bra överlag, ”Switch” och ”Sticky” lät väldigt bra men ”Stinger” 
behövde vi repa mer på. 

 

Rep 4 

Det här repet delade jag upp i två delar varav den första timmen skulle gå åt att fortsätta repa på 
”Stinger” medans den sista timmen skulle gå åt att repa på ”Stink” som vi inte spelat tidigare. Låten 
”Stinger” som vi haft lite problem med att få till började låta bättre och bättre. Efter att ha fått lite 
input från bandet så började vi bolla lite idéer fram och tillbaka och vi lyckades tillslut spela en 
version som lätt väldigt bra. 

”Stink” är formmässigt en ganska simpel låt och jag kände att jag hade en tydlig bild av låten innan 
repet. Det gick snabbt att sätta temat och formen så vi kunde lägga mycket fokus på samspel och gå in 
mer i detaljer gällande dynamik och riktning. 

Nu när ”Stinger” fallit på plats så kändes det väldigt bra överlag. 

 

Rep 5 

Vi hade en låt kvar att repa in, nämligen ”Stitch”. Jag delade upp det sista repet i två delar. Vi skulle 
första timmen repa in ”Stitch” och om vi hade tid över så skulle vi hinna gå igenom lite former och 
klara upp eventuella osäkerheter i musiken. Andra timmen skulle åt att spela igenom hela repertoaren. 

”Stitch” gick som tur var väldigt fort att repa in. Jag fick kommentaren att det var en väldigt tydlig låt 
som nästan spelade sig själv, vilket var kul att höra. När ”Stitch” kändes bra så började vi spela 
igenom alla låtar i sträck. Jag spelade in allting på min mobil och när jag lyssnat i efterhand så tyckte 
jag att det lätt väldigt bra och jag blev förväntansfull inför konserten. 

Vi han med en till genomkörare på soundcheck vilket var skönt. 

 

Material 

Den 1 mars 2017 hade jag min examenskonsert i lilla salen på KMH. Konserten var ungefär femtio 
minuter lång och bestod av fem nyskrivna låtar. Här kommer jag att presentera mitt material. Skriva 
mer detaljerat om varje låt, hur skrivandeprocessen sett ut, samt vad jag haft för tanke bakom låtarna. 
Jag kommer att skriva om låtarna i samma ordning som vi spelade låtarna på min examenskonsert. 

Stitch 

”Stitch” var den låten som jag skrev sist efter det att de andra fyra låtarna redan var klara, men själva 
temat och grundidén hade jag skrivit färdigt ganska långt innan. Metoden jag använde för att skriva A-
delen, som hela låten bygger på, var en metod som jag knappt någonsin använt tidigare och som var 
väldigt intressant att prova på. Jag fick idén till metoden av min gitarrlärare på KMH, Håkan Goohde 
som gav mig en läxa som gick ut på att skriva en ackordföljd utan att använda något instrument. Min 
första tanke var att det skulle bli svårt att skriva något som jag skulle kunna känna mig helt nöjd med, 
men det gick förvånansvärt bra och jag gillade ackordföljden som jag skrivit med hjälp av den här 
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metoden. Nästa gitarrläxa jag fick blev att skriva en melodi till ackordföljden på samma sätt, utan 
instrument, och det gick också ganska bra även om jag sedan skrev om melodin.  

Jag hade nu en ackordföljd och en melodi som jag kunde använda som grund och jag började fundera 
på vad jag skulle skriva för typ av låt runt min grundidé. Eftersom jag redan skrivit färdigt dom andra 
fyra låtarna innan jag började skriva Stitch så försökte jag känna efter vad för typ av låt som skulle 
passa bra in i konserten tillsammans med mina andra fyra låtar. Jag bestämde mig för att forma mitt 
resultat av metoden/läxorna till en låt som hade ganska hög energi och som gick lite snabbare. Låten 
spelas rakt, vilket dom flesta av mina låtar gör och kompet, det vill säga, trummorna och basen, har en 
ganska rytmiskt aktiv roll medans melodin är mer vilande och simpel med ganska mycket långa toner. 
Jag har några gamla låtar som är uppbyggda på liknande sätt och den typen av arrangemang av rytmik 
och melodi kommer väldigt naturligt till mig. 

Låtens form är ganska simpel om man jämför med mina andra låtar. Det börjar med ett intro som är 
baserat på dom första ackorden i A-delen, sen kommer själva A-delen som spelas med repris och som 
sedan följs av en B-del. Min tanke jag hade när jag skrev B-delen var att plötsligt efter A-delen 
förflytta låten till ett nytt harmoniskt landskap som bryter av mot harmoniken i A-delen. Från att först 
befinna sig i G-moll, som A-delen börjar och slutar med, så blir det ett dramatiskt hopp när B-delen 
börjar på ett Eb-moll. Jag gillar att bryta av harmonik på det här sättet och ett problem som jag 
uppmärksammat när jag gjort liknande hopp i tonalitet tidigare har varit att hitta tillbaka till den förra 
tonaliteten på ett naturligt sätt. Jag blev väldigt nöjd med hur B-delen bryter av tonaliteten och hur 
vägen tillbaka till G-moll låter naturlig. 
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Stinger 

Det här var nog den låt som jag varit mest osäker på om jag skulle bli nöjd med och hur det skulle låta 
när vi spelade den med bandet. Jag gillade det harmoniska och tonala materialet men jag hade inte 
lyckats skapa mig en bra bild av hur den skulle låta när det kom till trumspelet och själva stuket på 
kompositionen. När vi repade låten första gången så kändes det sådär. Det hade nog mycket att göra 
med att jag gjort ett halvdant jobb med att förklara hur jag ville att låten skulle låta och spelas. Efter att 
vi repat låten några gånger så lyckades vi till slut att hitta in i låten och det började kännas mycket 
bättre. 

Min tanke när jag började skriva Stinger var att jag ville skriva en låt som var ganska lång och som har 
många olika delar. Jag ville försöka komma bort från att falla ner i gamla vanor när det kommer till 
form. Det brukar annars ofta bli så att form är något som jag bestämmer i slutskedet av processen 
medans jag nu försökte att tänka på hur jag ville ha formen redan innan jag börjat skriva toner, 
rytmik/groove och harmonik. Jag ville att det skulle kännas som att låten utvecklas under en längre 
period istället för att bara skriva en A-del och en B-del och sen vara klar. 

Låten spelas rakt och går i ett lite långsammare tempo. Eftersom temat/formen är ganska långt så har 
jag försökt att jobba mer med att variera dynamiken i dom olika partierna så att kompositionen inte 
ska kännas stillastående. Låten börjar med ett intro som spelas av bas, piano och gitarr. Jag försökte att 
skapa någon slags känsla av att harmoniken byter riktning och faller nedåtgående tills man tillslut 
hittar in i ett mer tonalt centrum då trummorna kommer in. 

När jag skrev A-delen som innehåller själva grundtemat till låten så använde jag mig av en av 
metoderna jag ofta använder när jag skriver. Jag börjar med att hitta en startpunkt som till exempel ett 
ackord eller en ton, och sedan lyssna efter vad jag hör ska komma härnäst. Jag gör det helt utan att ta 
någon hänsyn till en tonart eller några teoretiska regler. För att sedan skriva en melodi så spelade jag 
in och loopade ackordföljden och började sedan att försöka improvisera fram en melodi över ackorden. 

När det blev dags att improvisera över låten så ville jag försöka behålla låtens kontinuerliga känsla av 
harmonisk utveckling, så istället för att skriva en speciell solodel eller att bestämma att man bara 
spelar solo över A-delen så valde jag att behålla samma form som under temat. Det blev intressant och 
utmanande att spela över en lång form som hade mycket harmonisk variation. 

Låten Stinger har gått ifrån att vara den låt som jag känt mig mest osäker på om den skulle bli bra nog, 
till en låt som jag verkligen gillar och är nöjd med. 

 

Sticky 

Det här var en låt som blev klar ganska tidigt på höstterminen. Det gick förvånansvärt enkelt och 
ganska snabbt att skriva klart låten. Ibland, om jag har tur, så kan jag direkt få en ganska klar bild i 
huvudet av en låt, och så var det den här gången. Det mesta föll på plats väldigt tidigt under 
skrivandeprocessen och jag kände aldrig att jag körde fast. Vanligtvis när jag skriver låtar så gör jag 
det under en längre period, det kan ta veckor eller månader. Det händer nästan aldrig att jag skriver 
klart en låt på några dagar men denna gång kom jag in i ett flow som jag inte tror att jag upplevt 
tidigare när jag skrivit musik. Harmoniken, melodin och själva stuket på låten kändes självklart och 
det enda som inte kom naturligt var formen som jag fick jobba lite med innan jag blev nöjd. 
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Låten Sticky är en ballad som likt Stinger har en ganska lång form med flera olika delar där temat 
fortsätter att utvecklas under en längre period. Harmoniken är även i den här låten väldigt aktiv och 
har en ganska tydlig riktning. 

När jag tog med låten till repen så gick det väldigt snabbt att repa in låten. Alla i bandet tolkade 
kompositionen på ett sätt som jag gillade och uppfattade i vilken riktning låten var på väg. Det lät 
genast bra om bandet och vi kunde lämna låten ganska snabbt för att fokusera mer på andra låtar som 
vi hade svårare att få till. 

Pianot, som oftast brukar vara det instrument som bidrar mest till den harmoniska grunden att stå på, 
fick på den här låten en lite annorlunda roll. Gitarren tog över pianots roll som den som lägger 
grunden för harmoniken medans pianot fick ta en lite friare roll, med att lägga fills och att färga bakom 
trumpeten som spelar melodin. Genom i stort sätt hela låten så ligger gitarren och spelar ackorden på 
offbeat. 

Låten går i B-moll och harmoniken bygger mycket på klangen F#add11 med olika bastoner som till 
exempel: F#add11/G, F#add11/C#, F#add11/E och så vidare. Introt till låten bygger på ett Em9 som 
blir ett Em6/9 som blir ett Em6/9add#11 (eller så kan man skriva det som ett polychord: F#/Em). 

 

 
 

 

 Det har varit svårt att komma ihåg vilka metoder jag använt för att skriva Sticky. Det var mer som att 
låten kom till mig utan att jag aktivt tänkte att jag skulle skriva något, vilket var väldigt skönt och det 
blev lätt att arbeta med låten. Jag känner mig nöjd med kompositionen och det har varit en lärorik 
process att arbeta med den. 

 

Stink  

Det första jag bestämde när jag skulle skriva låten Stink var att jag ville testa att använda mig av en 
annan approach när det kommer till rytmik/stuk och groove. Jag bestämde att jag skulle försöka att 
skriva en låt som använde sig mer av ett beat, och som hade som fokus att vara hängigt/tungt och 
medryckande. Jag visste också att Jesper var väldigt bra på den typen av trumspel.  

En metod som jag använde för att lista ut vilken harmonik jag ville åt var att bestämma en ton, i det 
här fallet tonen B, som ligger som en toppton medans harmoniken rör sig under. Jag började att 
improvisera med olika klanger med tonen B på topp och lyckades tillslut bli nöjd med en serie av 
klanger som kom att bli introt på låten.  
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Jag tog sedan samma ackord och började experimentera med andra bastoner och till slut hade jag 
skrivit klart det harmoniska materialet till A-delen. Efter att ackorden hamnat på plats så började jag 
att fundera på vilken typ av melodi jag ville skriva. Jag började att improvisera över ackorden tills jag 
kände mig väldigt bekväm med att spela över harmoniken, för att sen kunna improvisera fram en 
melodi över ackorden. 

När jag skulle skriva låtens B-del så bestämde jag mig för att prova på en ny metod. Istället för att 
börja med att skriva ackorden först, som jag vanligtvis hade gjort, så tänkte jag testa att börja i en 
annan ände. Jag började med att lyssna efter melodi istället för ackord. Och när jag kommit på en kort 
melodislinga så kunde ganska snabbt bena ut harmoniken genom att tänka melodin som topptoner i 
ackord. 

Jag hade aldrig skrivit musik med den här typen av groove/stuk tidigare. Det var kul att prova på något 
nytt. Jag insåg sedan att eftersom jag börjat processen med att bestämma vilket typ av groove/stuk 
låten skulle ha så tror jag att jag undermedvetet skrev/hörde en annan typ av harmonik och klangvärld 
än vad jag hade gjort om jag istället hade börjat processen med att skriva harmoniken först. Tack vare 
låtens stuk så skiljde sig Stink ganska mycket både harmoniskt och rytmiskt från mina andra 
kompositioner. 

Switch 

Vi avslutade min examenskonsert med låten Switch. Det var den låt som jag färdigställt först av alla 
mina kompositioner. Jag visste att det skulle ta lite tid att repa in Switch, det var den svåraste låt jag 
hade skrivit till mitt projekt 

Låten är rak och går i ett ganska snabbt tempo, ungefär tvåhundra BPM. A-delen är baserad på 
punkterade halvnoter och innehåller rytmiska markeringar. Trummorna har en ganska fri roll, det är 
inget bestämt groove som ligger under prickarna utan trummorna har mycket utrymme till att fylla ut 
och måla kring de rytmiska markeringar som gitarr, piano och bas spelar. A-delen är också uppbyggd 
på sex-takters perioder. 
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Jag har inte haft som intention att göra låten svår att spela utan det var det här jag hörde i mitt huvud 
när jag fick idén från början. Jag spelade det som kändes naturligt och sedan visade det sig att det blev 
perioder bestående av sex takter. B-delen bygger på samma koncept som A-delen, det vill säga, 
punkterade halvnoter och med liknande rytmiska markeringar. Det som är nytt i B-delen är att 
perioderna varieras och harmoniken utvecklas. B-delen börjar med en del baserad på en fyra-
taktersperiod istället för sex, som sedan utvecklas till en fem-taktersperiod. Det kan låta krångligt när 
man försöker att beskriva delarna, men när man hör de rytmiska markeringarna till, så låter det ganska 
naturligt. Under hela A och B-delarna så spelar alla i bandet förutom trumpeten. Ackordens topptoner 
blir lite som en melodi men fokus ligger mer på rytmik och harmonik. 

Tanken med A och B-delarna är att det gradvis ska utvecklas både dynamiskt och harmoniskt samt 
leda in till C-delen där gitarr och trumpet spelar en melodi tillsammans medans trummorna börjar 
spela ett mer fast groove med ganska hög intensitet. 

När jag började fundera på vad för låt jag skulle skriva så bestämde jag mig för att prova på att 
komponera en låt som är mer uppbyggd på rytmik, än ackord och melodier, vilket jag inte haft så 
mycket erfarenhet av att göra tidigare. Det har varit väldigt lärorikt att arbeta med Switch och jag är 
mycket nöjd med resultatet av låten. 

 

 

 

Framtiden 

När jag slutfört min utbildning på KMH så kommer jag att ha studerat musik i nästan sju år efter 
gymnasiet. Jag kommer att ha gått tre år på folkhögskola och efter det fyra år på musikhögskolan, då 
jag gick ett år på halvfart. Jag har en ganska klar bild av vad jag vill göra efter utbildningen och det 
ska bli intressant att se hur det kommer att gå.  

Jag tycker att det är kul att undervisa gitarr. Just nu undervisar jag en gång i veckan på ett 
musikgymnasium och jag har tänkt att jag ska försöka hitta mer jobb som gitarrlärare samt försöka att 
vara ute och spela med olika konstellationer så mycket som möjligt. 

Jag kommer definitivt att fortsätta att skriva musik och spela med mitt band, och jag tror att det jag lärt 
mig på KMH och av det här projektet kommer att vara till mycket god hjälp i framtiden. Mitt nästa 
mål att sträva efter är att spela in en skiva med mitt band och att försöka styra upp någon slags turné. 

En fördel med att ha studerat länge och på olika skolor är att jag kommit i kontakt med väldigt mycket 
nya människor som jag lärt känna och har spelat med. Det kommer vara ovärderligt i framtiden då ett 
stort kontaktnät är viktigt för att kunna överleva som musiker. 

 

Slutreflektion 

 

Det här projektet har varit väldigt roligt och givande på många olika sätt och jag har utvecklats på flera 
olika punkter. Efter att ha ägnat mycket tid åt att skriva musik så känner jag att jag utvecklat min 
musikaliska identitet, och min musik har fått en tydligare riktning. Jag har också med hjälp av nya 
metoder hittat nya harmoniska vägar att gå och jag har nu flera olika metoder att använda mig av för 
att fortsätta utveckla min musik i framtiden. Det har också varit väldigt utmanande och lärorikt att 
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improvisera över mina nya kompositioner. Det är ofta långa former med mycket ackord att spela över 
vilket har varit svårt men givande. Jag önskar nu i efterhand att jag hade hunnit öva mer på den 
improvisatoriska biten innan konserten men det blev som sagt svårt att hinna med. Projektet har tagit 
upp mycket tid och fokus under året, det är nog det största musikaliska projekt som jag själv drivit och 
det känns väldigt bra att jag lyckats slutföra det hela. 

Ett av mina mål med projektet har varit att kunna känna mig nöjd med varje enskild komposition. När 
jag skrivit musik tidigare i mitt liv så har det varit väldigt sällan som jag har kunnat känna mig helt 
nöjd med kompositionerna i sig. Det har ofta känts som att jag fortfarande har kunnat förbättra 
aspekter i mina äldre låtar men kanske inte hunnit på grund av tidspress och dålig planering. Jag har 
aldrig varit särskilt bra på att planera långt i förväg vilket många av mina tidigare projekt fått lida av. 
Det har ofta blivit stressigt med rep inför spelningar och det har varit många tillfällen då jag känt att vi 
inte hunnit repa tillräckligt mycket. Jag har också ibland fått hitta nödlösningar i mina äldre låtar för 
att hinna färdigställa dom inför rep på grund av dålig planering. Under det här projektets gång känner 
jag att jag blivit bättre på i stort sätt alla dom punkterna när det kommer till planering och att hinna 
färdigställa min musik i relativt god tid innan repetition.  

Något som varit mycket lärorikt har varit att prova på nya metoder som jag annars inte använt när jag 
skrivit musik. Jag känner nu att jag har blivit bättre på att hitta nya vägar in i skrivandeprocessen och 
att jag har lättare att inspireras av att prova nya metoder. Att prova på att skriva musik efter olika 
regler och begränsningar har gjort att jag hittat många nya sidor av mig själv i min musik och att min 
musik har blivit mer varierad. Skrivandeprocessen har ofta sett väldigt likartad ut från låt till låt 
tidigare i mitt liv, vilket resulterat i att många av mina låtar blivit ganska likartade när det kommer till 
form, dynamik, instrumentering och karaktär. Nu känns det som att jag verkligen lyckats bryta det 
gamla mönstret i skrivandeprocessen vilket har fått min musik att ta nya riktningar.  

Jag har också utvecklats mycket som bandledare då jag blivit mycket bättre på att ta kommando under 
repetitionstillfällena och att förmedla min vision med musiken till alla bandmedlemmar. Det har stärkt 
mitt självförtroende, vilket jag tror kan höras i musiken också. 

Efter att ha lagt ner mycket tid på att försöka hitta nya vägar och att utveckla min egen musik så har 
jag insett att det är något som jag verkligen tycker om att hålla på med. Jag har alltid tyckt om att 
skriva musik men efter det här projektets gång så känner har jag fått mycket ny inspiration och en 
stark drivkraft till att fortsätta utveckla min musik i framtiden. 
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