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1. Projektbeskrivning 

Mitt projekt handlar om att vara jazzsångare och att reflektera över vad jag anser att en jazzsångare är. 

Det handlar också lika mycket om processen att utvecklats i min musikerroll och utforska de många 

aspekternas innebörd. I de individuella sånglektionerna hos Irene Sjögren under min 

kandidatutbildning har det inte varit en skarp skiljelinje mellan att vara sångare och musiker; båda 

ryms inom begreppet jazzsångare. Det reflekterar också mitt synsätt på min egen identitet som 

jazzsångare. Tyvärr så är min återkommande upplevelse att det ständigt förutsätts att som jazzsångare 

inte kunna bemästra det som är essensen av jazz; improvisation. Jag vet att detta är inga ovanligheter 

för andra jazzsångare att höra. Improvisation handlar likväl om att framföra en melodi på ett personligt 

sätt eller ta ett solo. Dessa år av studier har omfattat allt ifrån att studera olika jazzsångare genom 

historien för att själv utvidga mitt vokabulär, till att öva på att göra min egna kreativa tolkning av den 

repertoar som ingår i standards.1 Målet är därför att försvara jazzsångarens legitimitet som 

improvisatör och musiker, och redovisa projektet i en konsert som blir mitt personliga ”statement i 

jazzsång” tillsammans med en jazztrio. Sången och scaten2 har haft en viktig del i jazzens utveckling 

och jag vill upptäcka för personlig vinning samt att kunna konkretisera de aspekter som utgör en 

jazzsångare och visa detta med min konsert. 

 

Från början ville jag utmana mig själv genom att presentera ett konsertprogram utanför American 

Songbook-repertoaren med jazzkompositioner som har en instrumental karaktär, d.v.s. skriven för en 

instrumentalist. Då skulle jag kunna reflektera över processen i hur jag övar på mina brister och 

förbättrar min improvisatoriska förmåga. Det skulle visa att en jazzsångare kan vara musiker och lika 

mycket en medlem i bandet när det kommer till att improvisera och gestalta musiken på ett 

professionellt och tilltalande sätt. Detta förändrades under projektets gång då jag upptäckte hur jag 

kunde visa dessa aspekter utan att välja en instrumental-repertoar. Det intressanta blev istället att hitta 

essensen av vad det innebär att vara jazzsångare och redovisa processen av förberedelse och 

konstnärliga avvägningar som gjordes under repetitioner, konsertupplägg och själva genomförandet av 

examenskonserten. 

För att förstå min motivation till att fokusera mitt examensprojekt på musikerrollen inom jazzsång så 

måste vi börja med att det finns många uppfattningar, normer och myter om hur en jazzsångerska ska 

bete sig. Sten Widstrand inledde sin musikrecension kring en jazzsångerskas debut i september 2016 
 
1 Jazz standards är kompositioner som är en viktig del av jazzmusikers repertoar, som är allmänt kända, 
framförda och inspelade av jazzmusiker och är känt bland dess lyssnare. 
2 Scat, även kallad scatsång är ett sätt att improvisera med rösten med stavelser som är ”nonsens” och ordlösa 
fraser som gör att rösten kan uppfattas mer som ett instrument. 
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med: ”att hon redan i den första låten brister ut i scatsång gör mig lite orolig, men det visar sig snart 

att hon väl vet att ransonera den varan.”3. Detta påstående är inte främmande för en jazzsångare att 

höra (trots att man såklart helst skulle slippa). Jag skulle säga att det sammanfattar en inte ovanligt 

utbredd uppfattning. Bilden verkar vara att jazzsångaren ska vara snyggt förpackad i en läcker 

klänning som sjunger refrängen och sedan överlämnar det mer avancerade jobbet åt sina 

musikerkollegor som kan improvisera. Jag undrar om det är denna uppfattning som kan ha hindrat 

jazzsångare från att utveckla improvisationen och spela över mer avancerade standards på 

skivinspelningar. Jag funderar ofta över varför det är svårt att hitta vokalimprovisation på skiva av 

denna karaktär och undrar om det är skivbolagen som anser att det inte passar med det eller om det är 

brist på sångare som vill? Dessa extrema åsikter och fördomar är ingenting jag direkt kommer 

undersöka i denna uppsats, men de är viktiga drivkrafter för mig att kämpa emot och därför bör de 

nämnas. Som tur är så tillbakavisas dessa åsikter ofta av jazzsångare som har full koll på vad de gör 

och även musiker som är medvetna om detta spänningsfält och går i framkant för att försvara 

vokalisternas betydelse inom jazzen. Tack vare uppmuntran från mina olika lärare på Kungliga 

Musikhögskolan har det inte heller hindrat min glädje att fortsätta utveckla improvisationen och göra 

ett projekt som detta och det är jag tacksam för. Jag vet att jag inte är ensam om att uppleva detta. 

 

Jag är ändå förundrad över den här återkommande upplevelsen av att inte förväntas vilja eller kunna 

improvisera. Ända sedan jag började hitta min röst i jazzen så har improvisationen varit den del jag 

tyckt mest om och värnat om att uttrycka och utveckla. Det har inte varit något främmande eller 

konstigt, snarare sagt en naturlig del av den jag är. Den amerikanske jazzvokalisten Carmen Lundy är 

en förebild för mig som jag fick förmånen att studera för under våren 2016 under Betty Carter’s Jazz 

Ahead.4 Hon har sagt att ”Ultimately, my contribution to this music, whatever the continuum is, lies in 

what I’ve brought to my own honest presentation of how jazz has affected me”.5 Hon står för 

uppfattningen att vara jazzmusiker är ett förhållningssätt (som alltså inte försvinner bara för att man är 

vokalist). Hon har medvetet valt bort en karriär som en traditionell jazzsångerska som går ut på att 

”tolka järnet ur standards på refränger” 6  och sedan lämna över improvisation till musikerna (vilket 

rollen som jazzsångerska uppfattas innebära). På hennes skivor är hon både bandledare, kompositör 

och vokal improvisatör. Jag vill att min examenskonsert ska visa att en sångare kan vara en lika stor 

del av jazzhistorien i repertoarval och improvisation, som vilken instrumentalist som helst. Istället för 

att skapa oro så kan det skapa glädjeutrop! 

 
3 http://www.kulturdelen.com/2016/09/17/cd-ill-be-seeing-you-med-ellen-andersson-quartet/ 
4 Se avsnitt 3.1.1. 
5 http://www.billboard.com/articles/business/7743442/carmen-lundy-code-noir-interview 
6 http://www.billboard.com/articles/business/7743442/carmen-lundy-code-noir-interview 
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Detta projekts kärna handlar sammanfattningsvis om att utforska hur jazzen som förhållningsätt 

”påverkar mig” som Lundy uttrycker, i min roll som är musiker och sedan gestaltas på mitt instrument 

som är sång, För att uppnå detta är det en självklar del att jag lyssnar och tar del i hur jazzsång har sett 

ut på livekonserter och skivinspelningar genom historien. Jag måste också kunna översätta denna 

kunskap till idag så att konserten känns personlig och undvika fallgropen att göra en museikonsert som 

reflekterar en annan epoks icke-relevans för vår tid. Genom att planera, repetera och genomföra 

konserten kommer jag hitta olika kvalitéer jag värdesätter i rollen som sångare och jazzmusiker. 

1. Musikalisk Bakgrund 

1.1. Naturligt i hemmet 
Jag har vuxit upp i en familj där musiken både varit en central punkt för intressen, socialt umgänge 

och prioritering då flera generationer på min mammas och pappas sida är musiker, musikledare och 

kompositörer. Genom att ha umgåtts med musiken som en vän och ett naturligt uttryckssätt för glädje 

och sorg, för lek och tillbedjan så började jag sjunga så tidigt jag kan minnas och har fått utvecklas i 

kyrkans barnkör, i showskolans dansuppvisningar, med mina syskon intill mammas piano och 

tillsammans med släkten på alla möjliga tillställningar. Genom mina föräldrars uppmuntran fick jag 

börja med lektioner i tvärflöjt som sexåring och spela i blåsorkester vilket blev en naturlig skola för 

musikteori och att förstå hur noter fungerar. På Adolf Fredriks Musikklasser och Södra Latins 

yrkesmusikerlinjes dagliga lektioner i körsång, musikteori och gehörsträning har jag fått en 

uppskattning av repertoar från olika länder, kulturer, traditioner och tider. Jag har också fått framträda 

och göra konserter flera gånger per termin i olika stilar och sammanhang. 

1.2. Min långsamma introduktion till jazzen 
Jazz och improvisation har jag blivit exponerad för sedan jag föddes då det lyssnades flitigt på den 

musikgenren i hemmet. Min pappa har spelat trombon i Hudik Big Band och mamma spelar och 

sjunger jazz likaså, så genom hela min uppväxt har jag varit den yngsta i publiken på olika jazzklubbar 

och jazzfestivaler. Det har skapat en stark grund och förståelse för hur jazz fungerar, även om jag inte 

specifikt övade improvisation förrän jag var 15 år och skulle söka jazzlinje till gymnasiet. Det jag 

kommer ihåg är att det kom naturligt. Jag hade innan dess lyssnat mycket på Stevie Wonder7, Chaka 

Khan8, Pat Metheny9, Steely Dan10, Herbie Hancock11 och Weather Report12; musik som jag tyckte var 

 
7 Stevie Wonder (Steveland Morris), född 1950 i Saginaw, Michigan, är en amerikansk musiker, sångare, 
kompositör och producent. 
8 Chaka Khan (Yvette Marie Stevens), född 1953 är en amerikansk sångerska från Chicago, Illinois. 
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intressant för den jazziga harmoniken, virtuosa improvisationen och ett fritt förhållningssätt till rytm 

och sväng. Soulsångarna i denna lista har kvalitéer som jag alltid värderat i min sång; sångteknik och 

medvetenheten kring olika klangers karaktär. Min mamma har introducerat mig till att upptäcka 

sångare tillika improvisatörer som fått prägla min sångutveckling och sound. Utöver tidiga nämnda så 

är Al Jarreau13, Kim Burrell14, Rigmor Gustafsson15, Natalie Cole16, Alice Babs17, Nancy Wilson18, 

Gino Vannelli19 och Bobby McFerrin20 stora förebilder.  

1.3. Lärare i jazzsång och deras betydelse 
Under min tid på Södra Latins gymnasium i Stockholm fram till Kungliga Musikhögskolan i 

Stockholm har jag haft fantastiska sångpedagoger21 som ständigt utmanat mig med repertoar inom alla 

genrer (musikal, visa, R&B, soul, jazz, instrumental, klassiskt) för att utveckla sångteknik och register 

i mitt instrument, planka solon och diverse improvisationsövningar. Här har jag också blivit 

introducerad för nya sångförebilder som lagts till min lista som fått prägla mig. Sarah Vaughan22, 

Carmen McRae23, D’Angelo24, India.Arie25, Erykah Badu26, Ella Fitzgerald27, Gretchen Parlato28, 

                                                                                                                                                                             
9 Patrick Bruce ”Pat” Metheny född 1954 är en amerikansk jazzgitarrist och kompositör. 
10 Steely Dan, amerikanskt rockband bildat 1972 i Los Angeles, Kalifornien av Donald Fagen (sång/keyboard) 
och Walter Becker(gitarr/bas). 
11 Herbert Jeffrey "Herbie" Hancock, född 1940 i Chicago, Illinois, är en amerikansk jazzmusiker, pianist och 
kompositör. 
12 Weather Report var en amerikansk musikgrupp som räknas till en av de tidigaste och mest inflytelserika jazz 
fusion-grupperna. Gruppen bildades 1970 av keyboardisten Joe Zawinul och saxofonisten Wayne Shorter. 
13 Alwin Lopez "Al" Jarreau, född 1940 i Milwaukee, Wisconsin, död 12 februari 2017 i Los 
Angeles, Kalifornien, var en amerikansk sångare känd för sin scatsång. 
14 Kimberly "Kim" Burrell född 1972, amerikansk gospelsångerska från Houston, Texas. 
15 Rigmor Elisabeth Gustafsson, född 1966 i Värmskogs socken i Värmland, är en svensk jazzsångerska. 
16 Natalie Cole, född 1950 i Los Angeles, Kalifornien, död 2015 i Los Angeles, Kalifornien, var 
en amerikansk sångerska och dotter till Nat King Cole. 
17 Hildur ”Alice Babs” Sjöblom, född Nilson 26 januari 1924 i Kalmar, död 2014 i Stockholm var en svensk 
jazzsångerska och filmskådespelerska. 
18 Nancy Wilson född 1937 är en amerikansk sångerska inom blues, jazz, R&B, pop och soul. 
19 Gino Vannelli, född 1952 i Montréal, Québec, är en kanadensisk sångare, musiker och låtskrivare. 
20 Bobby McFerrin, född 1950 i New York, är en amerikansk jazzsångare, känd för att sjunga olika stämmor 
ensam. 
21 På Södra Latin som individuella sångpedagoger: Maria Friberg Emilson & Sofia Pettersson. I 
vokalimprovisation och vokalt gehör: Susanne Nyqvist, Johanna Grüssner och Anders Bergman. På Kungliga 
Musikhögskolan: Irene Sjögren och Gun-Britt Gustafsson. 
22 Sarah Vaughan, född 1924 i Newark, New Jersey, död 1990, Los Angeles, Kalifornien var en av 
jazzhistoriens främsta jazzsångerskor.  
23 Carmen McRae, född 1922 i Harlem, New York, död 1994 i Los Angeles, Kalifornien, var en amerikansk 
jazzsångerska och pianist. 
24 Michael Eugene Archer, född 1974 i Richmond i Virginia i USA, mer känd under sitt artistnamn D'Angelo, 
är en amerikansk sångare som räknas till bildaren av ”neo-soul”-vågen. 
25 India Arie Simpson, född 1975 i Denver Colorado, är en platina-säljande Grammybelönad sångerska, 
låtskrivare, flöjtist och gitarrist inom R&B och neo soul. 
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Emily McEwan29, Monica Zetterlund30, Kurt Elling31, Joni Mitchell32 m.fl.  

Redan här har jag blivit bekant med den konflikt som motiverar detta examensarbete av att vara 

jazzsångare och improvisatör. Den har blivit tydligare ju längre jag kommit i min utveckling och 

utanför mitt eget sammanhang. I min egen bubbla tillsammans med mina sångpedagoger har det varit 

självklart att improvisera över standards. Många gånger då jag fått en ny sångläxa (från 

standardrepertoaren) har den till min förvåning inte spelats in på CD av någon sångare, och om den 

har det så är det sällan med sångimprovisation.33 Den typ av standards jag menar är en specifik typ av 

jazzrepertoar som är initialt skriven av jazzmusiker för jazzmusiker/jazzensemble. Harmoniken och 

rytmiken är anpassad för en instrumentalist med register och oförutsägbara upplösningar av 

ackordsekvenser som ofta är mer avancerad än i en American Songbook-låt.34 Varianter av 

instrumentala versioner har funnits och de är självklart väldigt värdefulla att lyssna på, men det jag har 

önskat höra mer av är klingande exempel som jag kan relatera till på mitt eget instrument. Min 

upplevelse i det kreativa övningsrummet då jag utvecklar mina färdigheter som jazzsångare verkar inte 

ha stämt med ”verkligheten”. Sedan gymnasiet har jag kritiskt fått utforska frågor som:  

Är harmoniken för svår att improvisera över?  

Varför improviserar inte sångare på ”svårare” standards?  

Är det stilistiska avvägningar som varit avgörande för dess bortfall?  

Är skivbolag inte intresserade av att höra ett scatsolo på skiva?  

Vad är den egentliga orsaken? 

Det har blivit som mitt outtalade uppdrag att inte bli begränsad av sången som instrument och istället 

                                                                                                                                                                             
26 Erica ”Erykah” Abi Wright född 1971 från Dallas, Texas, är en amerikansk sångerska, låtskrivare, 
producent, aktivist och skådespelare som räknas till bildaren av ”neo soul”-vågen.  
27 Ella Jane Fitzgerald, född 1917 i Newport News, Virginia, död 1996 i Los Angeles, Kalifornien var en 
amerikansk jazzsångerska. Hon gick under hedersbenämningen The First Lady of Jazz. 
28 Gretchen Parlato, född 1976 i Los Angeles, Kalifornien är en amerikansk jazzsångerska och kompositör. 
29 Emily McEwan, född 15 januari 1979, är en svensk/skotsk sångare och kompositör som bor i Stockholm. 
30 Eva Monica Zetterlund, född Nilsson 1937 i Hagfors, död 2005 i Stockholm, var en svensk jazz- och 
schlagersångerska samt revyartist och skådespelerska. 
31 Kurt Elling, född 1967 i Chicago, Illinois, är en amerikansk jazzsångare, kompositör och textförfattare. 
32 Roberta Joan ”Joni” Mitchell född 1943 i Fort Macleod, Alberta är en kanadensisk-amerikansk 
singer/songwriter. 
33 Jag vill dock nämna att scatsång finns inspelad på CD och är frekvent förekommande hos t.ex. Sarah Vaughan, 
Ella Fitzgerald, Carmen McRae och Kurt Elling. Detta är dock nästan uteslutande inom ”musikalföreställnings”-
repertoaren. 
34 Exempel på låtar: Along Came Betty (Benny Golson), Stablemates (Benny Golson), Clockwise (Cedar 
Walton), Time Remembered (Bill Evans), It’s true (Lars Gullin), Voyage (Kenny Barron) etc. 
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bejaka improvisationen trots att jag varken har klaffar eller tangenter att trycka på. Min begränsning i 

mitt instrument som går ut på att jag måste tänka och sen sjunga med (ibland) opålitliga muskler, ska 

inte eliminera min improvisationsförmåga. Det krävs metodisk övning för att kunna använda 

kunskapen intuitivt i stunden och därmed medverka till förbättrad improvisationsförmåga.  

Jazzen har för mig alltid varit mer än en genre och jag kan verkligen relatera till att likna den vid ett 

förhållningssätt. Jag har haft ett behov av att scata och lägga in improvisatoriska element oavsett 

vilken typ av låt det är jag framför. Det har varit en tillfredställande drivkraft genom åren att ’ta 

kontrollen’ och visa att sångare kan prestera över förväntad oförmåga när det gäller att scata och 

improvisera över standards med en mer avancerad harmonik. Det unika med sång om man jämför med 

en instrumentalist är ju faktiskt möjligheten att också kunna använda text. Det är en styrka jag vill 

lyfta fram som kan ge en djupare emotionell upplevelse och går även att improvisera med, vilket kan 

ge andra dimensioner till en låts framförande.  

1.4. Min bakgrunds betydelse för examensarbetets fokus 

Eftersom jag alltid blivit uppmuntrad och utmanad i just detta av mina sånglärare och klasskompisar 

på Södra Latin och Kungliga Musikhögskolan blir mitt examensarbete en reflektion över min egen 

utveckling som jazzsångare i relation till konserten jag gjorde den 8 Mars 2017. Den bestod av 

repertoar jag arbetat med under min tid på Kungliga Musikhögskolan och som representerar olika 

aspekter av den utvecklingen. Jag reflekterar över att kalla sig jazzmusiker och vara jazzsångare, som 

för mig är oskiljaktiga. Jag redovisade mina upptäckter genom att bjuda på en konsert med repertoar 

som är utmanande och utvecklande på olika sätt för mig i min roll som jazzsångerska. Samtidigt var 

den också planerad med hänsyn till att mottagaren är en publik som kanske inte har hört så mycket 

jazz eller scatsång tidigare. Jag ville utforska de lekfulla och intressanta elementen som finns inom 

improvisationen och som vem som helst som är intresserad av musik ska kunna uppskatta; att jazzen 

har en fantastisk bredd, inkludering av olika uttryck och förmedling av musik.  

2. Medverkande musiker 

Jag gjorde ett aktivt val att inte ha med fler instrument än pianotrio till min konsert för att kunna 

fokusera på interaktion (som blir svårare ju fler personer som ska vara med enligt mig). I mitt 

nyformade band ingick pianisten Filip Ekestubbe, kontrabasisten Josef Karnebäck, trummisen Emil 

Norman Kristiansen och saxofonisten Björn Arkö som var gäst på två låtar. Vår gemensamma 

mötesplats har varit Kungliga Musikhögskolan i Stockholm där vi alla gått på jazzinstitutionen under 

olika tidpunkter och årskurser. Jag valde Filip för hans samspelsförmåga och enorma lyhördhet. Som 

sångare känner jag mig både uppbackad och utmanad av hans kompspel och det är en fröjd att få 

uppleva. Josef har en lekfullhet och är likt Filip väldigt kommunikativ både som kompmusiker och 
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improvisatör. Emil har ett konstnärligt moget spel som kombinerar stadighet med rytmiska 

risktaganden. Björn är alltid öppen för utmaningar och kan bemästra vad man än ger honom för 

notbild. Jag satte ihop ett helt nytt band där alla inte ens träffat varandra innan, men jag antog att den 

musikaliska stimulansen skulle föra oss samman under de få tillfällen vi hade till rep. 

3. Processens fyra faser 

Projektets initiala mål förändrades under processens gång av olika erfarenheter jag tar upp främst i fas 

ett och två. Det som jag undersökte under projektets start-fas; att utgå från mina brister och göra nya 

utmanande saker i övning och sedan kunna visa upp dem på konserten blev förändrat till det motsatta. 

Denna förändring resulterade i att förenkla och skala av hinder för att kunna skapa musik som inte 

handlar om att ’göra svåra saker’. Istället så insåg jag att de avancerade aspekterna jag ville åt av att 

vara jazzsångare kunde presenteras oberoende av repertoar. Jag delar in processen kronologiskt på 

följande sätt: 

 

3.1. Första fasen: förberedelse och undersökning  
3.1.1. Erfarenheter från ”Betty Carter’s Jazz Ahead” i Washington D.C. 

I mars 2016 blev jag uttagen till Betty Carter’s Jazz Ahead35 vid Kennedy Center of Performing Arts i 

Washington D.C. som skulle bli två livsförvandlande veckor. Programmet var centrerat kring jazzen 

som uttryck i jazzsångaren Betty Carters ärligt kritiska anda och jag fick utvecklas som solist, 

kompositör och ensemblemusiker. På BCJA fick jag ha de framstående musikerna Jason Moran36, Eric 

 
35 Betty Carter’s Jazz Ahead är en två veckors framträdande- och jazzworkshop för ”unga, lovande 
jazzmusiker och kompositörer” från hela världen i Washington D.C. på the Kennedy Center of Performing Arts, 
som är en fortsättning av jazzsångerskan och kompositören Betty Carters innovation som startade 1993.  
36 Jason Moran, född 1975 i Houston, Texas är en amerikansk jazzpianist och kompositör.  

Fjärde fasen: Konserten [8 mars 2017]

Tredje fasen: Fokus på konserten [jan-mars 2017]

Andra fasen: Inspiration och handledning [jan 2017]

Första fasen: Förberedelse och undersökning [sep-dec 2016]
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Harland37, Eric Revis38, Carmen Lundy39, Cyrus Chestnut40, Andre Hayward41 och J.D. Allen42 som 

lärare och de var som Carter mycket konstruktiva och konkreta i sin kritik. ”Stop playing jazz like it’s 

a damn STYLE”, var ett av citaten som reflekterade det vi behövde förbättra med vårt spel. Nästan 

varje dag fick vi spontant sätta ihop ett ”set” med fem minuters varsel, dvs. en konsert på tre låtar och 

framträda inför dem och alla deltagare. Därefter haglade kritiken som innehöll mycket starka ord och 

ärliga åsikter- som kanske kunde vara smärtsamma att höra. Det som däremot var genomgående för 

dessa två veckor var lärarnas påpekan gällande låtordningen och upplägget för att låta varje låt komma 

till sin rätt. ”It’s the SAME tune” kunde komma som kommentar när två låtar var snarlika i tempo, 

tonart eller stil. T.ex. så avbröt lärarna när de tyckte att solisten inte gav allt från början av sitt solo 

eller spelade alldeles för länge utan att ”säga” någonting.  

Det var svårt att förstå hur de kunde ha så starka åsikter, men i efterhand så har detta synsätt verkligen 

präglat mig. Jag kan istället se att jag fått en växande respekt för publiken som har valt att komma och 

lyssna och vill ta in det jag vill ha sagt med min musik. Kan jag inte förmedla det jag vill säga så är det 

bättre att vara tyst. Vid min examenskonsert bestämdes mitt låtval och ”set” nästan helt baserat på det 

här kritiska tänkandet jag lärde mig under BCJA. Utefter aspekter av tonart, tempo, stil, känslomässig 

output och solisternas ordning hjälpte det mig att forma en kurva på arrangemangen som skulle bli bra 

för konsertupplevelsen. Jag går mer in på detta i 3.5.3.  

3.1.2. Övning på brister 
För att kunna genomföra en konsert som utmanar mig gjorde jag en självrannsakan i starten av 

projektet (september 2016) av det jag då tyckte var svagheter hos mig. Några av dessa saker var 

rytmik, motorik i olika tempon och frasering i t.ex. bebop. 

För att i examensarbetet göra dessa brister till potentiella styrkor istället gjorde jag en lista att öva på:  

a) Utveckla ett rikare frasvokabulär genom att transkribera/härma solon av t.ex. Charlie 

Parker43, Ella Fitzgerald44, Chet Baker45.  

 
37 Eric Harland, född 1978 i Houston, Texas är en amerikansk jazztrummis och kompositör.  
38 Eric Revis, född 1967 i Los Angeles, Kalifornien är en amerikansk jazzkontrabasist och kompositör. 
39 Carmen Latretta Lundy, född 1954 i Miami, Florida, är en amerikansk jazzsångerska och kompositör. 
40 Cyrus Chestnut, född 1963 i Baltimore, Maryland är en amerikansk jazzpianist och kompositör. 
41 Andre Hayward, född 1973 i Houston, Texas är en amerikansk jazztrombonist och kompositör. 
42 J.D. Allen född 1972 i Detroit, Michigan är en amerikansk jazztenorsaxofonist och kompositör. 
43 Charles ”Charlie” Parker Jr. Född 1920 i Kansas City, Kansas, död 1955 New York, New York var en 
amerikansk jazzsaxofonist och kompositör som var en stilbildare för bebop. 
44 Se tidigare fotnot. 
45 Chesney Henry ”Chet” Baker, född 1929 i Yale, Oklahoma, död 1988 Amsterdam, Nederländerna var en 
amerikansk jazztrumpetare och sångare.  
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b) Sjunga dimskalan och altererade skalor för att kunna färga ackorden utifrån mina linjer 

och inte det jag hör.  

c) Sjunga intervall. Terser (stora och små) och kvarter i olika sekvenser och över olika typer 

av ackord.  

d) Lära mig ny repertoar från Bill Evans, Wayne Shorter och nya standards som är skriven 

för instrumentalister. Förbättra min förmåga att kunna improvisera över dessa och 

samtidigt göra dem tilltalande på sång.  

e) Behärska udda taktarter som 7/8, 5/4, 9/8 osv. samt olika rytmiska grupperingar och kunna 

svänga med frihet. 

f) Behärska för mig ovanliga tempon och bli bekväm i dessa i en konsertsituation. T.ex. öva 

samma låt i stegrande BPM från 60-290 och märka var friheten stryps. 

3.1.3. Ensemble med Martin Sjöstedt 

Punkt e) fick jag tillfälle att jobba med genom att skriva ny musik för en ensemble jag hade under 

höstterminen med jazzmusikern Martin Sjöstedt. Jag skrev en ny låt i 5/4, en klasskompis i ensemblen 

skrev en i 9/8 och jag skapade också en låt med ”icke-självklar”-harmonik som kräver hård 

koncentration och teoretiskt fokus för att hitta rätt över ackorden. Jag tog inte med dessa låtar till 

examenskonserten för jag kände inte att de passade konsertens repertoarkurva. Däremot upplevde jag 

att den här kursen hjälpte mig i att snabbare kunna tolka konsertens låtval och göra något jag hade 

konstnärlig frihet i. 

3.1.4. Antagningsprov till jazzmaster på Royal Academy of Music i London 

Under höstterminen förberedde jag mig också för ett antagningsprov till jazzmaster på Royal Academy 

of Music den 14 december 2016. Antagningsprovet bestod utav att tolka två välkända standards från 

deras lista, en i medium tempo och en ballad, samt att instruera en egen komposition. Jag förberedde 

mig genom att utgå från punkterna från min lista av brister jag skrivit till examensarbetet eftersom jag 

redan kände till repertoaren till provet. Det krävs teoretisk medvetenhet i improvisationen och förmåga 

att fungera på liknande premisser som en instrumentalist i ensemblen för att bli antagen till 

programmet. Dessa kvalitéer är precis det jag vill visa i mitt examensarbete att en jazzsångare kan ha. 

Att jag blev antagen till programmet blev en positiv bekräftelse och det motiverade mig ytterligare att 

reflektera över varför det verkar vara ovanligt för andra att tänka att en jazzsångare kan t.ex. vara 

teoretisk medveten. Jag har varit omgiven av sångare och pedagoger som har dessa kvalitéer så för 

mig har det alltid känts som en naturlig del av mitt musicerande. 

Min agenda att visa upp musikerkvalitéer i min konsert för att legitimera jazzsången blev dock 

ifrågasatt av mig själv efter det här antagningsprovet. Det kändes som att jag kunde visa min kapacitet 

under antagningsprovet utan en svår repertoar. Insikten var att kvalitéerna jag vill åt kanske inte är 

beroende av att klara av en viss typ av repertoar, utan de kan visas upp i vilken sättning som helst. 
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Detta handlar om musikerskapskvalitéer i min roll som sångerska. När det blev tydligt för mig blev 

fortsättningen in i nästa fas naturlig; att börja forma ett konsertprogram efter dessa ”upptäckter” och 

erfarenheter. Detta blev så tydligt för mig att jag ändrade om min tanke kring examensarbetets 

konstnärliga redovisning. Det blev dags att gå utanför min egen övningsbubbla och verkligen söka 

efter vad det var jag ville göra i konserten för att både visa respekt för jazzsångens historia och 

traditionella roll, men också upptäcka vad jag själv ville ge till publiken där jag fick komma till min 

rätt. 

3.2. Andra fasen: Inspiration 

3.2.1. Jazzsångaren sett i dokumentärer och konserter 

För att veta vart man är på väg måste man veta var man kommer ifrån. Först efter det att jag hade 

genomfört min första fas utan prestation eller tanke på att omsätta det direkt, var jag redo att inspireras 

och observera i fas två. Den påtagliga konflikten av att vara en jazzsångare som också vill improvisera 

kanske hade djupa rötter (eller inte). Jag ville observera hur de största jazzsångarna genomfört sina 

konserter och tänkt om sitt konstnärskap, med förhoppningen om att detta skulle vara givande för mitt 

examensarbete. Jag tog två intensiva veckor då jag kollade på konserter, lyssnade på jazzsångares 

skivor, såg dokumentärer om deras liv, läste intervjuer och kollade på föreläsningar på Youtube (se 

den samlade i litteraturlistan 6.1-4). Det viktigaste under denna period var att jag kommenterade min 

upplevelse kring det jag tog in som inspiration i realtid med anteckningar som ligger till grund för 

detta arbetes reflektion.  Jag fick skrapa på ytan till mycket kunskap genom mina observationer, men 

som jag anser väldigt värdefulla. Det var ett avgörande steg för att kunna börja verkställa mitt 

konsertprogram utefter det jag lärde mig av att studera hur andra har gjort (eller inte gjort). Jag förstod 

tydligare vilken dimension i rollen som jazzsångare som jag längtade att få uppleva i mitt musicerande 

och som jag uppskattade att uppleva hos andra. En viktig upptäckt var mitt samlade intryck av hur 

jazzsångare lägger upp sin kurva för att åstadkomma en bra konsert (eller mindre bra konsert för den 

delen också): 

• Tydlig inledning. Är den snabb, röjig och fartig för att få igång publiken likt en 

”väckarklocka” eller är den så stillsam att man kräver publikens totala koncentration så att 

man hör hur en knappnål faller? 

• Fånga publiken med en bra konsertkurva. Vill man göra en lugn ballad får den olika 

effekter beroende på vad som kommer innan och efter. Jag märkte att en totalt ny låt i ett 

spännande arrangemang följdes upp av en känd traditionell låt där publiken kan känna igen sig 

och komma tillbaka till ett tillstånd av bekvämlighet.  

• Bandet ska ha kul. Jag såg ibland tendensen att när det just gäller vokal jazz verkar 

musikerna bli begränsade i sitt kompspel. Det uppfattas som ”statiskt”, ”tråkigt” och mer 
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”mekaniskt”. Jag saknar den interaktion som man kan höra när jazz spelas mellan 

instrumentalister. Jag skrev detta under en av mina dagar när jag tittat på flertalet konserter: 

”Varför känns det som att det svänger mycket men aldrig uppnår den här höjden av 
samspel man vill ha som verkar eftersträvas när en trio eller kvartett spelar ihop 
tillsammans (utan sång)? En känsla av att allt kan hända som är totalt beroende av 
varandras interaktion och riktning i spelet.” 

En annan viktig insikt handlar om just hur bandet känner tillsammans. Det är kanske en vetskap som 

är bortom teoretisering och handlar mer om inställningen hos alla som spelar där och då. 

Dokumentären ”Miles Davis Kind Of Blue” (50th-anniversary set, Columbia Legacy, 2008) gav ord 

till många av mina diffusa upplevelser av vad det är som karakteriserar jazz bortom genre och den 

handlar om Miles Davis legendariska jazzplatta. Miles berättar hur han satte ihop bandmedlemmar 

med kontrasterande stilar, för att lita på ärligheten hos musikerna individuellt till att skapa enastående 

musik tillsammans. Herbie Hancock förklarar att ”Kind Of Blue” handlar om att ”upptäcka musiken 

under skivinspelning med lyssnaren som en publik” och att ”fånga andan av att upptäcka” i musiken.46 

Det finns en anledning att det här är världens mest sålda jazzalbum. Den här konkretiseringen av vad 

jazz som förhållningssätt innebär blev en ytterligare drivande faktor i min konsertordning och hur jag 

skulle repetera med mitt band för att kunna snudda vid min önskan att uppnå detta. Jag ville att 

musikerna skulle ha kul när de spelar med mig, och självklart jag med dem. Detta var något som skulle 

passa utmärkt att diskutera med min handledare Ove Lundin.47  

3.3. Handledning med Ove Lundin 
Som handledare ville jag ha en jazzmusiker som har stor erfarenhet av att framträda och ge konserter 

med varierat program och som kunde hjälpa mig i den musikaliska framställningen av konserten. 

Valet föll naturligt på pianoprofessor Ove Lundin som har en enorm erfarenhet inom olika genrer och 

sammanhang och har en speciell spetskompetens i att spela med jazzsångare. Jag känner att jag inte 

kunde gjort ett bättre val av handledare! Det var i mitten av januari med sex veckor kvar till konsert 

och jag träffade Ove för första handledarträffen precis efter min inspirationsfas och han hjälpte mig att 

bearbeta den genom att ställa frågor såsom:  

Vad är en jazzsångare?  

Vad är det du vill uppnå med din konsert?  

Vad tror du får musiken att lyfta?  

 
46 Miles Davis Kind of Blue: 50th Anniversary Edition, Columbia Legacy (2008) 
https://www.youtube.com/watch?v=6RqrBKfg1sE 
47 Ove Lundin född 1949 är en pianist från Stockholm. 



 15 

Under vårt samtal så bekräftades vidare insikten att kvaliteterna jag ville åt hade egentligen inget alls 

att göra med att spela en svår repertoar eller bevisa något. Bra musik som berör skapas inte med 

drivkraften att vara svårt. Det som jag anser gör musiken bra är aspekter som interaktionsförmåga, 

intuition och inre drivkraft att förmedla något med sin röst och improvisation. Interaktionsförmågan 

innebär både att med hjälp av det som sker omkring i komp av musikalisk input och händelseflöden 

kunna reagera, samtidigt som att själv kunna vara drivande i musikens riktning och påverka de andra 

musikernas spel. Med det sagt så är det inte heller något som är ”lätt” att uppnå (snarare väldigt 

avancerat), men det är inte beroende just utav att bevisa något inom en viss typ av repertoar. Om jag 

skulle lyckas nå det stadiet av samspel en liten bit på konserten skulle det vara fantastiskt. Att göra bra 

musik som visar dessa kvalitéer blev den utkristalliserade visionen för examenskonserten som jag inte 

hade kunnat komma fram till utan fas ett och fas två.  

Ove frågade mig om musikerna jag valt och varför och om de spelat ihop innan. Eftersom det var en 

totalt ny grupp påpekade Ove att den sociala aspekten var viktig att ha i åtanke då den kommer att 

avgöra hur väl vi spelar ihop. Det finns element som kan hjälpa till och Ove och jag samtalade om hur 

man repar och under vilka omständigheter. Efter Oves rekommendation så träffades vi därför för första 

gången på en förutsättningslös jamsession, och dessa tips var väldigt avgörande för resultatet. Jag 

trodde att syftet med våra handledarträffar skulle handla mer om att välja repertoaren och arrangemang 

som passar, men det blev mer filosofiskt inriktat på rollen som jazzsångare och bandledare. Ove 

ställde de rätta frågorna så att jag kunde hitta svaren inom mig själv. Att få samtala om dessa 

upptäckter och funderingar med min handledare betydde enormt mycket; både för min existentiella 

reflektion som jazzsångare och hur jag skulle strukturera fortsättningen av projektet. 

3.4. Repetitionernas upplägg 
Tillsammans med Ove kom jag fram till att göra det så enkelt som möjligt, med en repertoar jag är 

trygg med och verkligen kan utantill så att fokus blir på samspel och lyssnande. Liveskivan ”My 

Funny Valentine: Miles Davis in Concert” (Columbia, CL 2306, 1965) har en känsla av just detta, som 

blev en riktlinje för hur jag ville forma mitt repetitionsupplägg och konsert. De spelar väldigt välkända 

standards med en öppenhet inför varandra som helt formar arrangemangen ’on the spot’ på konserten. 

Ove tyckte t.o.m. att jag kunde vänta så länge jag kunde med att bestämma låtordning till dagen innan 

konserten, för att inte ha tröttnat eller kommit in i autopilot på låtarna! (Ett bra tips som jag tog i 

beaktning men inte handlade utefter). 

3.4.1. Tillfälle 1: Jam session 6/2 2017 

Vid första tillfället fanns ingen plan eller mål av att repetera inför något till konserten. Agendan här 

var att musikaliskt bekanta oss musiker med varandra, eftersom vi inte tidigare spelat tillsammans. Det 

som skiljer en jamsession ifrån en repetition är det anspråkslösa utforskandet. Drivkrafter som att ha 
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kul eller lyssnande är mer närvarande än när man ställs inför det faktum att man repar inför en konsert. 

Det kan uppstå en press på effektivitet, prestation, och ett mer kritiskt bedömande av det som alla 

spelar eftersom ett framtida slutresultat är målbilden. Presentationen av form och arrangemang hamnar 

i symbios med prestation och detta ville jag komma förbi genom vår jamsession.  

När vi sågs hade jag med mig potentiella låtar jag ville spela på konserten men också andra låtar som 

vi alla förhoppningsvis kunde. Första tillfället var alltså av lika stor vikt för det fortsatta arbetet, men 

hade ingen direkt koppling till det som blev konsertens upplägg annat än att bekanta oss med varandra 

musikaliskt. Det blev långa former och solon under flera chorus samtidigt som det var en chans för 

mig att lyssna på musikerna jag valt till projektet och märka deras styrkor som jag vill lyfta fram i 

konserten. Istället för att komma med färdiga arrangemang utan att veta om det passar dem, ville jag 

hellre anpassa min konsert efter att musikerna skulle känna att de hade fått bäst förutsättningar att 

kunna uttrycka sig själva. En roll de skulle tycka vara rolig (och gärna utmanande) så att varje 

arrangemang skulle öppna upp för frihet, dynamik och musikernas initiativ och lyssnande.  

Jag är väldigt glad över att jag lade upp arbetets process på det här sättet. Efter vår första jamsession 

tillsammans kom helt plötsligt projektet in i nästa fas rent automatiskt och det blev mer på allvar när vi 

upptäckte att vi bara kunde ses tre tillfällen efter detta. Det gjorde ingenting för mig att vi hade få 

reptillfällen. Det var snarare känslan av att ha en ’nyfiken och upptäckande’ atmosfär som jag ville 

bevara när vi spelar ihop. Jag hoppades att den känslan kunde stanna kvar till konserttillfället. Trots att 

vi bara setts på en jamsession så möjliggjorde det en konkretisering av hur mitt projekt skulle 

redovisas på konserten.  

3.4.2. Tillfälle 2: Jamsession inför handledare 8/2 2017 
Två dagar senare hade vi jamsession igen, men denna gång med min konstnärliga handledare Ove 

Lundin i rummet. Syftet var att Ove skulle se hur jag arbetar som bandledare och sångare ’in action’ 

för att kunna ge kommenterar på det och om han hade åsikter på arrangemang eller framförandet. 

Under detta tillfälle hade jag chansen att lyfta fram samma låtar från vår första jamsession som jag 

tyckte om och lagt på min ”potentiella-konsert-lista”. Trots att vi spelade låtarna under jamsession-

premisser så var det värdefullt att ha en mycket erfaren och kompetent person till i rummet som bara 

var där för att lyssna på oss. Den största positiva effekten var att det gav en konsertkänsla trots att det 

fortfarande var ett jam. Framförandekritiska aspekter såsom form, reflektion av riktningen av låtarna 

osv. fanns i mitt huvud men samtidigt utan känslan av prestation och att behöva ’göra rätt’. Ove höll 

en låg profil och satt mest och lyssnade under repet (och gav mig feedback dagen efter på vår 

handledarträff). Hans närvaro gav mer allvar till vårt spel och han kom med några få väl valda ord och 

en värdefull konkret övning på Turn Out The Stars gällande dynamik. Jag har aldrig övat dynamik 

kollektivt på ett sådant sett innan och det var att spela den så svagt vi kunde och i ett mycket snabbare 

tempo- som lyfte låten till en helt ny nivå av närvaro.  
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Vi diskuterade också Kungasalen (rummet för examenskonserten) som har konserthusakustik. 

Dynamik i koppling till rummet är viktigt eftersom instrumentens efterklang kommer ringa runt i 

lokalen, speciellt cymbalerna. Jag tänkte på hur jag kan ”förebygga” ett ringande ljud genom att ha ett 

arrangemang som både blir till vår fördel och till musikens fördel. Jag såg farhågan i att repa i en torr 

replokal som låter jättebra för starka ljud och sedan förvånas på konserten av att rumsakustiken 

motarbetar ens spel. Jag blev medveten om att jag behövde tänka på rummets karaktär för att kunna 

göra ett konsertprogram som låter bra och välja låtar därefter.  

Andra saker som Ove lyfte att ta i beaktning gällde tonartsbyten och tempon på vissa låtar. Det är inte 

förrän man spelar och testar en ny tonart som man verkligen kan känna och märka skillnaden om det 

är rätt eller fel så det var befogat att ändra i den här situationen.  

En ”svår” låt som jag visste att ingen av bandmedlemmarna hört innan, Winter Sweet, bestämde jag att 

jag ville ha med på konserten redan innan vi setts. Vi spelade igenom den både på det första och andra 

jammet dels för att jag behövde öva på den i grupp och kunna klara av den live på konserten, men 

också för att vi som band kunde förmedla denna ’okända låt’ till publiken. Låtidén behöver 

förkroppsligas för att vi ska bli trygga med det vi presenterar. Oavsett hur tydliga noter jag skriver så 

finns det en avgörande bit i förkroppsligandet av musiken som inte kan nås på annat vis än att just; 

spela, känna, få ut musiken i fingrar/rösten och rummet.  

Detta andra tillfälle noterade jag saker som oförutsägbart skedde i det oplanerade musicerandet på 

grund av att vi var närvarande och lyssnade på varandra. Detta var bra idéer som jag märkte i 

efterhand då jag lyssnade på inspelningen från mitt röstmemo. Jag bar med mig dessa in till nästa fas; 

upprättandet av en låtordning anpassat efter arrangemang och konsertkurva. 

3.5. Tredje fasen: fokus på konserten 

3.5.1. Avsmalnat fokus 

Dagen efter det andra tillfället hade jag ett handledarmöte med Ove. Han bad mig att göra en lista på 

olika sätt att inleda en låt på (se litteraturlistan) vilket jag använde i konserten för att skapa variation. 

Innan vi sågs var jag begränsad att tänka generellt på stilen i låtarna, men Ove hjälpte mig att tänka en 

dimension till som var avgörande för den välplanerade konsertkurvan: istället för att han sa till mig 

vad jag skulle göra, lät han mig tänka själv och hitta svaren i den kunskap jag hittat under min 

förberedelsefas. Alla konstnärliga beslut togs av mig efter min smak och vilja. 

Från det stora breda, så smalnades nu målet av. Från att rent allmänt bara jobba i rätt riktning och vara 

en jazzsångare i universum blev mitt fokus nu helt och fullt på att vara jazzsångare under 45 minuter 

den 8 mars 2017. Jag kände mig redo (i kombination med tvungen) att verkligen arbeta mot 

redovisningen och samla mina tankar och idéer och ge dem uttryck i arrangemang och val av 

repertoar. Jag hade självklart kunnat göra detta skifte av fokus långt innan (t.ex. låtit projektet från 
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start vara fokuserat på konsert) men medvetet så ville jag kunna reflektera över relationen mellan av 

att ha haft en mer allmän karaktär först och att låta konsertens form utkristallisera sig efter detta.  

 

3.5.2. Ett skifte till rollen som bandledare (på köpet) 
Jag hade inte förväntat mig att bandledarrollen skulle bli en sådan avgörande förutsättning för att 

kunna genomföra projektet, vilket märks i min projektbeskrivning. I den tredje fasen blev det en tydlig 

övergång mellan rollen som jazzsångare och till att bli arrangör, bandledare och ta det stora ansvaret. 

Min initiala plan var att processen av att utveckla färdigheter och ta in inspiration skulle vara den 

främsta orsaken som påverkade det konstnärliga framställandet. Istället, tack vare Oves handledning, 

var det de filosofiska, psykologiska och musikaliska aspekter av mina upptäckter och hur jag väljer att 

leda mitt nybildade band som skulle påverka det konstnärliga resultatet.  

Det är en svår balansgång att upptäcka vilket ledarskap som fungerar bäst för att uppnå det önskade 

målet och det finns otaliga mängder olika sätt att forma ett band för att spela musik. Jag vill nämna 

den stora flexibiliteten i att leda mjukt, auktoritärt, styrande, kontrollerande, icke-kontrollerande, 

öppen för andras input eller ha tydliga egna idéer, och sedan kombinera detta med den komplexa 

sociala dimensionen av att involvera unika individer som ska skapa något tillsammans. Jag kommer ej 

beröra så mycket de psykologiska aspekterna av gruppdynamik osv. men det är en aspekt som absolut 

är närvarande.  

Det jag mest kan relatera som en indirekt förebild i hur jag tänker som bandledare och hur vi 

repeterade är den historiska personen Jesus från Nasaret. Ett klassiskt exempel på hans ledarskap som 

ofta nämns är hur Jesus tvättar fötterna på sina lärjungar. Som hans lärjungar bör de tvätta hans fötter 

enligt tidens kultur och sed, men han betjänar dem istället för att visa sitt syfte som ledare. Likheten 

jag vill lyfta fram i detta är att en tydlig ledare kan visa vägen och samtidigt skapa en miljö där 

människor har ett ansvar att ta det egna beslutet att följa den riktningen utan kontroll. Det är balansen 

mellan att styra och att släppa taget om kontrollen som jag känner är nyckeln att få musiker att både 

kunna följa och ge respons samtidigt som de får spela det de vill. Eftersom mitt upplägg för konserten 

var att få oss att blomma ihop som en samspelande grupp, fungerade det att ha en tydlig vision men 

Vad är en 
jazzsångare?

Vad är det jag vill 
nå egentligen? 

Konserten 8/3. 
Vad vill jag 

uppnå utifrån 
mina 

observationer?
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inte en förväntning på hur varje bandmedlem ska spela. Om jag utgår från mig själv så är det bara till 

en hjälp att veta begränsningen inom vilken jag kan använda min frihet, men någon måste också ta 

ansvar och ha en intention så att resten av musikerna kan lita på sin intuition i den givna stunden.  

De praktiska konsekvenserna av detta ledarskap påverkar mitt sätt att arbeta med bandet, välja låtar, 

sätt att repetera, hur jag instruerade låtar och ha åsikter om hur andra spelar och så vidare. Jag märkte 

att jag att jag tog en mer ”passiv” roll än vad jag brukar ha i andra band då vi spelar min egen musik. 

Jag hade inte samma tydliga uppfattningar om hur det ska låta och det kändes ännu mer naturligt för 

detta sammanhang att inte ha bestämt repertoaren och arrangemang innan vi började spela 

tillsammans. Det förde med sig att musikerna kände sig delaktiga, kreativa och fria att följa sina 

impulser i replokalen som på konserten, vilket var fantastiskt att få uppleva. Jag kan inte med ord 

beskriva min tillfredställelse att befinna sig i det här stadiet av att spela tillsammans. 

3.5.3. Arrangera och bestämma upplägg 

Jag utgick från några låtar som jag verkligen ville ha med i låtordningen. Den första var balladen 

Winter Sweet av Kenny Wheeler/Norma Winstone och den har ett stort register och kräver mycket 

intonationsteknik för att framställa den speciella melodin med fantastisk harmonik. Den uppfattas nog 

som svår och jag måste vara väldigt koncentrerad för att inte spela fel både på tema och solo. Jag har 

övat mycket på den låten under höstterminen för jag älskar den så mycket. Det fanns två andra 

ballader av Bill Evans i samma stil som Winter Sweet med melodi och harmonik (Turn Out The Stars 

och Time Remembered) som jag också ville ha med. Jag har fått mycket musik av Bill Evans i 

sångläxor som jag och Irene Sjögren arbetat med under årens lopp på Kungliga Musikhögskolan och 

därför nämnde jag hans kompositioner som ett fokus i min övningslista 3.1.2. Dessa tre klassat svåra 

låtar blev jag tvungen att sprida ut under konsertens lopp och hitta bra repertoar som kunde 

överbrygga dessa; musiken ska inte uppfattas svår utan tillgänglig för hela publiken. Något annat jag 

behövde ta hänsyn till för kurvan var att jag ville avsluta med en låt i högt tempo för att ge en stegring 

i energi. Det blev låten Cherokee, då jag och basisten Josef startar solodelen med att improvisera 

ensamma på duo. Det är väldigt krävande att improvisera i högt tempo med bara bastoner, så jag satte 

mig själv lite på prov för att se om all min övning och förberedelse skulle hålla på konserten! 

Tonarter, tempon och taktarter var avgörande för vilka övriga låtar jag valde. Jag skrev nya 

arrangemang till Night and Day (Cole Porter) och When Lights Are Low (Benny Carter). Det behövdes 

något lätt swing att överbrygga Night and Day och Winter Sweet och då valde jag Yardbird Suite av 

Charlie Parker; en ny låt för mig som jag lärde mig till konserten. Jag tog med dessa låtar på vårt 

tredje rep och de blev väldigt uppskattade av bandet! 

För att bryta av i upplägget av pianotrio-formatet hade jag bjudit in Björn Arkö som gästartist på 

tenorsaxofon. Han skulle komma i konsertens mitt (för det är ofta då ens intresse kan försvinna som 

publik) och höja intensiteten som solist på Very Early (Bill Evans). Björn och jag skulle fortsätta med 
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att göra en oförväntad duo dels av den ovanliga sättningen på sång och sax och för att bryta av den 

fylliga ljudbilden från låten tidigare. Boplicity (Miles Davis) har en humoristisk känsla för texten 

handlar om förgrundsgestalterna i Bebop och är textsatt i efterhand (som det ofta är i Bebop-låtar). Vi 

hade ironiskt nog bestämt ”att vi inte skulle bestämma något” med undantaget att när vi möts på 

unison melodi i temat då vet vi att det är slutet på låten. Hur jag upplevde att spela låtarna och 

arrangemangen under konserten går jag igenom under sektion 4. 

3.5.4. Tillfälle 3: Rep 3/3 2017 

Det tog ju som sagt tre och en halv vecka tills vi hade vårt nästa rep. Då hade jag fått tid att tänka, 

lyssna och arrangera det mesta; antingen skal eller helt kompletta notbilder. Jag hade anpassat 

programmets upplägg efter att jag tagit tid på alla låtar, därför var det viktigt att vi repade i 

konsertordning för att få känna hur det passar ihop och få hela storformen över konsertens kurva. Jag 

frågade musikerna vilka som ville ha solon och på vilken låt, vilket gav vissa få ändringar i min 

initiala plan. Det är otroligt viktigt att tänka på detta sätt för att få varje musiker att känna sig bekväm i 

rollen hen får. Att vara bekväm behöver dock inte betyda bekvämt spel, utan som någon sa under 

Betty Carter Jazz Ahead: ”Be comfortable in playing to the edge”. En annan positiv bidragande faktor 

var Björn Arkös entré i replokalen som gav ny energi och ett lyft till gruppens dynamik! 

3.5.5. Tillfälle 4: Genrep (och konsekvens av borttappad röst) 6/3 2017 

Tillfälle 4 var planerat som ett genrep där ingenting nytt skulle hända, utan landa i någon form av 

trygghet. Denna plan föll då jag tappade rösten. Jag var så hes att jag inte vågade sjunga och mitt 

genrep där jag själv behövde repetera och förkroppsliga alla låtar blev inte riktigt som tänkt. Självklart 

började en oro växa. Vi spelade igenom allting utan sång men fick samtidigt istället lyssna på svänget 

och samspelet musikerna emellan. Det var egentligen inte förrän på själva konserttillfället som vi fick 

uppleva hur låtarna verkligen lät tillsammans som helhet. Det var omöjligt att komma in i det 

oönskade autopilotbeteende eftersom vi var tvungna att lyssna uppmärksamt på varandra för att 

genomföra konsertens program på ett bra sätt. I efterhand tror jag att tappa rösten var det smartaste jag 

kunde göra, (om man nu väljer att bli sjuk och förkyld…) för då fanns det en sådan förväntan på 

konserten. 

4. Fjärde fasen: Konserten i sig (45 minuter).  
4.1.1. Variation av kurva och konkurrerande låtar 

Mitt tillvägagångssätt för att välja den slutliga repertoaren var att bedöma utefter dessa parametrar; 

stil, epoker, tempon, taktarter, sättning (på duo, kvartett, med/utan blåssektion) eller kanske en eller 

flera gäster? Låtarnas olika karaktärer vägdes in och lades in låtar i programmet efter önskad funktion; 

alltså hade jag inte låtarna i första hand utan kurvan fick styra valen. Flera av mina potentiella låtar 

visade sig fylla samma funktion och därmed konkurrera ut varandra. För att demonstrera tydligare så 
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tänkte jag såhär: På t.ex. valet av extranummer stod det mellan Duke Ellingtons In A Sentimental 

Mood, Prelude To A Kiss, Turn out the stars (Bill Evans), Tenderly (Walter Gross), Chelsea Bridge 

(Billy Strayhorn). Balladen Winter Sweet konkurrerade mot andra ballader som också hade innerlig 

text och färgstark harmonik såsom Darn that dream (Jimmy Van Heusen), Emraceable You (George 

Gershwin). When Lights Are Low i sitt sköna medium swing-tempo konkurrerade med In A Mellow 

Tone (Duke Ellington). Boplicity konkurrerade mot andra beboplåtar Moose the Mooche (Charlie 

Parker), Anthropology (C. Parker), Four (Eddie ”Cleanhead” Vinson) och Billie’s bounce (C. Parker). 

Uttrycket ”Kill Your Darlings” kunde inte passa bättre för hur mina tankar gick. 

4.1.2. Låtlistan och ordning 
Den slutliga låtlistan, med tabell som reflekterar mina bedömningsparametrar, såg ut såhär: 

Titel Tid i 
min 

Arrangemang Tonart Tempo/stuk 

1. Time 

Remembered 

2 Sång + Pi, avskalat, fokus Dm Fritt, ballad 

2. Night and Day 6.5 Öppet driv, riktning, flow, 

känd låt i ny tappning 

Bb Latin, 200 

3. Yardbird Suite 6 Gött sväng, röj G Medium 

Swing, 145 ca 

4. Winter Sweet 4 Avskalat, sofistikerat Ab Ballad 

5. Very Early 6 Driv, röj, hög intensitet C Vals, 170-190 

6. Bebop Lives 5 Sång+sax, samspel Eb Fritt, 160-175 

7. When Lights 

Are Low 

4 Avskalat, arr, subtila små 

prickar. Spegla natten. 

Bb Medium 

Swing, 110 ca 

8. Turn Out The 

Stars 

4 Ballad, tyst, knappnål i 

rummet 

Fm Ballad, 60 i 

halvtempo 

9. Cherokee 6 Högt tempo, sväng, driv, 

sångsolo med bara bas 

Bb Uptempo 270-

280 

10. Prelude To A 

Kiss 

2,5 Sång+pi, formatet kanske 

oväntat som extranummer 

C Ballad 

11. Beautiful Love 4-5 Swing, fri, vad ska hända? Am Swing, 130 ca 
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4.1.3. Inledningen: Olika uttryck av min jazzsång (första 15 minuter) 

 

Jag ville inleda med något som verkligen fångade publikens koncentration. Duetten med pianisten 

Filip, Bill Evans Time Remembered passade utmärkt tyckte jag. Sedan direkt på en svängig basgång 

och ett latingroove som jag tycker låter förväntansfullt och inbjudande. Night and Day av Cole Porter 

är en låt som de flesta jazzlyssnare känner till, vilket gör det nya arrangemanget till en fräsch 

upplevelse, och samtidigt är texten varm och kärleksfull om att ha hittat det enda föremålet för en 

persons kärlek natt och dag. Rakt därefter kom Charlie Parkers Bebop-klassiker Yardbird Suite som 

framförs i en traditionell tappning och visar att den moderna stilen på Night and Day inte kommer på 

bekostnad av jazzhistorien. Jazzsång har sin roll i alla dessa ”stilar”, eftersom jag är av åsikten att jazz 

just inte är en stil utan förhållningsättet som påverkar mig! 

4.1.4. Mitten: min personliga ingång till jazzsång (nästa 15 minuter)  

 
Det första och väl förberedda mellansnacket för kvällen mellan Yardbird Suite till Winter Sweet, var 

en mellanlandning för att kunna ta publiken vidare in i en liten ny atmosfär av att få lära känna 

sångerskan och personen Liselotte. Winter Sweet är som nämnt ovan en ovanlig och avancerad 

jazzballad som troligtvis ytterst få människor har hört förut, men en låt som jag fullkomligt älskar att 

sjunga. Det känns som att jag hittar mig själv när jag sjunger den. Jag får improvisera och ”visa” att 

jag har kapacitet till det även i låtar som går utanför The American Songbook, men får också förmedla 

texten och känslan i låten så att den får beröra på ett känslomässigt plan. Sen kommer kvällens gäst in 

och ger lite nytt inflöde på Very Early av Bill Evans, en välkänd jazzlåt i ¾ takt och dess dansanta 

tempo skapar intensitet. Efter detta skalades ljudbilden av med instrument och jag och Björn hade vår 

totalt-beroende-av-samspels-duo på Boplicity. Ett oväntat inslag på en ovanlig sättning som visar hur 

en jazzsångerska kan använda sin röst som ett instrument likt en instrumentalist använder sitt. Texten 

inleds: ”It began as an experiment…” Jag hade förväntat mig att det också blir kul för publiken att 

hänga med och se vad som händer, vilket jag går in på i 5.1.3. 

1. Koncentrerad 
ballad

2. Modernt arr, 
nytappning som 
har ett dansant 

groove

3. Medium swing, 
enkelt och trevligt

4. Okänd ballad 5. 3/4, dansant och 
högintensivt

6. Lekfull duo, 
oväntad, swing



 23 

4.1.5. Slutet: Inget att bevisa för musik är kul! (resterande 18 minuter) 

 

Tidspressen var ett faktum och jag hade verkligen försökt estimera längden på konserten och hoppats 

på 45 minuter. När en konsert äger rum så brukar en känsla infinna sig när det är dags att avrunda 

konserten, och jag ville hitta en avspändhet och enkelhet i konsertens sista parti som skulle kunna 

förstärka detta. Den lite mer ”krävande” mittendelen följdes upp av mitt nya, men samtidigt mycket 

enkla arrangemang på Benny Carters When Lights Are Low. Det blev en stark kontrast mellan min duo 

med Björn Arkö (som inte alls var arrangerad) och denna låt som var kvällens mest arrangerade. Här 

kunde jag uppleva att bli “buren” av arrangemanget och den enkla melodin utan att behöva 

improvisera eller vara särskilt kreativ. Arrangemangets tanke var att min röst kommer i fokus så att 

texten blir lätt att förstå, med en harmonik som inte är speciellt avancerad och ett härligt medium-

swing. Den här låten var känd under 30- och 40-talets swingera på danspalatsen. Det är helt enkelt 

dags att bara få njuta av musik för att det är gott! Här fick jag uppleva hur jag var min egen 

konsertkritiker och lade in ett sångsolo för det kändes som att det behövdes i relation till det som hänt 

tidigare. Jag ändrade min plan och anpassade det som skulle hända i den här låten on the spot.  

Nu kom vi till Ove Lundins förväntande ”tappa en knappnål i rummet”-moment och vi gjorde en 

ovanligt ”snabb” och lågmäld framställning av Turn Out The Stars (Bill Evans) som jag sjungit sedan 

andra året i min utbildning. Vi hade ett arrangemang i pianissimo (efter Oves förslag på vårt andra rep) 

som framfördes mycket stillsamt trots att den hade ett väldigt drivande tempo. En utmaning då jag 

alltid har sjungit den mycket mer expressivt och dynamiskt flexibel beroende på textens innebörd och i 

ett markant långsammare tempo. 

På grund av Kungasalens stora storlek och konserthusakustik, hade jag sparat den ultimata snabba 

jam-låten Cherokee av Ray Noble till setets avslutning. Denna låt i uptempo riskerar att bli stark och 

ringa runt i lokalen så för mig fanns det ingen annan given plats än sist i ordningen för energin den 

skulle skapa. Vips så hade alla fått improvisera och spela ut och så var det slut! 

4.1.6. Extranummer: improvisera med melodi och med form 
Det var mycket applåder. Mina extranummer var två väldigt välkända låtar i jazzrepertoaren som var 

helt orepeterade och obestämda i form. Prelude To A Kiss av Duke Ellington inleddes på duo där jag 

och Filip spelade igenom låten från start till slut, utan solo. Då väcks frågan: är det ändå jazz? Ja, det 

är det. Lyssnande och interaktion som jag tycker är karakteriserande för jazz kan ändå finnas där. 

Kompositionen i sig signalerar också förståelse för jazzens språk och vokabulär, och att improvisera är 

också att kunna vara kreativ med melodins framförande.  

7. Swing, enkelt 
men svängigt arr

8. 
Knappnålsballaden 9. RÖJ i 280!
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Sedan räknade jag in bandet på Beautiful Love som vi inte hade planerat någonting alls på. Jag ville få 

med samma parametrar som i låten ovan men denna gång med improvisation, som en motpol till 

numret innan, eller bara ett annat uttryck för samma förhållningsätt. Den polariserande 

gränsdragningen mellan att presentera ett ”tema” och att improvisera som jazzsångerska kom till 

uttryck. Blir publiken ”oroad” över att jag börjar scata (som recensenten Widstrand skrev48) eller får 

jag dem att förstå att båda delarna är lika viktiga för mig som jazzsångare? Eftersom jag kände mig 

trygg med mig själv hoppas jag att publiken också kände så. 

5. Reflektion  

5.1. Repertoarval 
Skiftet i min syn på repertoaren jag skulle presentera fick ju en oväntad vändning under 

inspirationsfasen och i handledningen med Ove. Jag kände att få min legitimitet som jazzsångerska, 

gick över till det jag egentligen verkligen har som mål med musiken; att visa vem jag är. Det finns 

kanske skivrecensenter man måste imponera på eller vara på ett visst sätt för att vara värdig i deras 

ögon att kallas för jazzsångerska, men egentligen så har jag inget att bevisa. De instrumentala låtarna, 

utan text, kastades på hyllan för att underlätta för publiken att kunna förstå och ta till sig musiken. 

Melodiernas känsla var viktigast att lyfta fram. 

Några låtar jag hade på min eventuella konsertlista åkte bort för att melodin var mer beroende av 

harmoniken omkring eller ett visst tempo för att låta bra. Texterna i låtarna påverkar vart jag leder 

musikaliskt, så alla låtar genomgick ett litet eldprov utifrån kriteriet att jag måste kunna beröras av 

den. Är jag berörd så blir publiken det lättare. Om låtarna i sig är en stor utmaning att framföra (t.ex. 

rytmiskt eller harmoniskt) så kontrasterade jag upplevelsen mot någon ”lättare” låt innan eller efter. 

Med lätt menar jag aspekter som att den är välkänd, svängig eller kul att spela utan att behöva tänka på 

att spela ”rätt”. Jag förutspådde att det skulle ge större intryck på publiken och låtarna rättvisa genom 

att de blir tydligare av starka kontraster. Exempel: 

 

      

   

 

 
48 Se tidigare fotnot. 

Night and Day (svår) Yardbird (lätt)

Winter Sweet (ballad) Very Early (intensiv energi) 

Boplicity (humor, kreativt oförutsägbar) When Lights… (förutsägbart arr, lätt) 
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5.1.1. Upplevelsen av konserten ”live” på förhand 
Jag levde mig in i hur varje nummer skulle upplevas och kännas på förhand för att kunna sätta an rätt 

karaktär till låtarna. Känner jag att jag har fått ”sjunga av mig” och verkligen spela ut i en låt, kan jag 

vara mer enkel och återhållsam i nästa insats rent automatiskt. En del element som skrivna basgångar 

eller en viss typ av uppbyggnad av solo valde jag att inkludera för att det skulle vara kul att spela för 

mina musiker. Å andra sidan hade jag vissa saker som var helt exklusiva för mig att kunna visa olika 

kvalitéer. T.ex. i Very Early ville jag åt flöde och enkelheten och intonation och timing. Jag tog inget 

eget solo, men ville vara ledig och lätt över denna ”svåra” låt. Jag improviserade i outrot med Björn 

men annars lät jag musikerna flöda fritt och göra vad de ville. Jag uppfyllde stereotypen av att 

jazzsångerskan bara sjunger refrängen och sen låter musikerna få improvisera. Det kändes som att jag 

manifesterade paradoxen jag inledde min uppsats med; att jag ju vill visa att sångare kan improvisera 

samtidigt som det är rätt så skönt att också säga nej; jag har inget att bevisa. Det är okej att vara 

sångerskan som också får njuta av musiken vid sidan av scenen för i slutändan handlar det inte om 

mig; det handlar om musiken. Bortom allt så är det musiken som är i fokus och eftersom jag inte klarar 

av att ta ett solo på Very Early så var det logiskt att avstå denna gång.  

5.1.2. Uppstyrt arr: When Lights Are Low 
Jag gjorde ett arr där just mitt uttal och frasering skulle komma i fokus. Det var korta åttondelar i svag 

dynamik med mycket pauser så att min röst skulle förstärkas. Vissa sångerskor öppnar munnen väldigt 

mycket när de sjunger och därmed ger de sin prägel av bara den anledningen eller så försöker man 

göra så lite rörelser i ansiktet som möjligt, som också präglar hur det låter. Temat på den här låten är 

att släcka lyset och ge sig in i kärlekens natt, och den känslan av att viska och tippa fram på detta 

spännande spår förstärktes av arrangemanget. Från att ha gjort utsvävningen med Björn på Boplicity 

(Bebop Lives) var det en speciell känsla i rummet att framföra den här låten. Arrangemangets tanke var 

att gestalta spänningen mellan att vara återhållsam och i ett impulsivt känslorus som det kan vara när 

man är just kär. I låtens B-del lade jag in swing med walking och ”svänger loss” som kommer tillbaka 

till A-delens arrangemang med strikta åttondelsmarkeringar i piano. Det upplevs tassande och min röst 

gjorde inte något extra utöver kompets markering. (Se bilaga på notbild) Det fungerade som förväntat 

mycket effektivt live i kontrast mot låten som var innan! Fler än två personer har nämnt till mig efteråt 

att de brukar nynna på låten för de kommer ihåg melodin så väl, trots att det var en ny låt för dem. 

5.1.3. Boplicity (Bebop Lives): Hitta till låtens essens och förstärka den 

Jag vill reflektera extra grundligt över hur vi spontant lyckades hitta arrangemanget till låten Boplicity 

(Bebop Lives) som reflekterar dess karaktär med text form. Det är en bebopmelodi som snabbt går 

uppåt och nedåt i olika register med en text som måste fraseras snabbt. Har man inte hört den förut kan 

den kanske bli svår att ta in. Görs den med kvartett blir den för lik numret innan (Very Early), vilket 

jag självklart inte ville att det skulle bli. Att fortfarande ha med Björn på scenen men göra den på duo 
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blev en given lösning. Vi testade lite olika beboplåtar men Boplicity kändes som att den hade mest 

flöde i låtens form. Eftersom texten är humoristisk och kan få en motsatt effekt om den framförs för 

seriöst (den handlar om jazzmusikgenren och vissa musikers spel; alltså, inte en djup innebörd) kunde 

de humoristiska elementen förstärkas mellan oss tillsammans. Både sång och sax har möjlighet att 

förställa sina klanger och ljud som mer kan likna en människa av att t.ex. gråta, skratta, nysa.  

Utmaningen med det här numret var att den inte hade några inspelade referenser på den här sättningen 

som jag känner till. Det öppnade upp för att förutsättningslöst följa vår förmåga att interagera som 

musiker emellan. Vi bestämde oss för att ha det fritt i början, sen sätter Björn tempot någon gång och 

jag börjar scata följt av Björn. Sen när vi möts på unison melodi i temat då vet vi att det är slut. För 

publikens del fick de se hur jazz verkligen är; samspel och interaktion mellan två människor som har 

en konversation. Och eftersom vi inte visste vad som skulle hända, fick jag nästan lite smått panik 

under vårt framträdande för jag kände; HUR ska det här sluta? Har vi ens lyckats förmedla något?  

När man spelar på duo krävs det sådan full koncentration att man inte kan värdera sina idéer utan 

måste lita på sin intuition och verkställa den impulsiva vågen av tankar som kommer direkt. Jag 

släppte helt enkelt kontrollen och det är läskigt, men också fantastiskt roligt. Därför visste jag inte hur 

helheten hade uppfattats när vi var klara, men många i publiken har nämnt det som sitt favoritnummer 

på hela kvällen! ”En demonstration av samspel.” ”Att det var så samspelt och enhetligt.” Detta är ju 

roligt att höra, eftersom vi bara kommunicerade med varandra, inför en publik och såg vad det skulle 

bli. En enormt häftig känsla! 

5.1.4. Extranummer 2: Beautiful Love ”In the zone” 

Min starkaste koppling till skivan ”My Funny Valentine: Miles Davis in Concert” (Columbia, CL 

2306, 1965) som jag nämnt tidigare, var extranumret Beautiful love (Victor Young). Kopplingen var 

att demonstrera en känsla av upptäckande. Vi hade inte bestämt någonting. Musikerna visste knappt 

vilket tempo jag skulle räkna in låten i. Jag vet inte hur jag tycker att detta blev i efterhand. Fick den 

bli ”kronan på verket” och representera projektet i sin helhet? Å andra sidan, så var det ett äkta 

risktagande och jag kan inte klandra mig för att ha modet att göra ett försök. Detta antecknade jag helt 

ocensurerat dagen efter konserten: 

 

En blandning av att vara inne i sin egen värld och samtidigt vara på väg ut. Jag 
ville ju nå känslan av att allting skulle lösa sig och vara beroende av 
”liveaspekten”, där lyssning på varandra och att vara närvarande krävs. Där jag 
vet att jag inte kliver in i en förutbestämd ram. Jag vet att jag söker efter 
kontraster och olika sektioner och passager. Att våga släppa groovet, att lämna det 
till något jag hör. Den ljuva balansen mellan att antyda swing till att vara på väg i 
tydlig riktning och känna friheten att helt kunna släppa det också på samma gång. 
Att driva på, göra fills som skapar, droppar, lämnar mellanrum och låter det leva. 
Och att inte heller tappa koncentrationen.  
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Jag antar att det blev som det blev helt enkelt. Min förväntning var att det skulle bli någonting 

oplanerat. Beautiful love är nog mitt svagaste minne av konserten som ett resultat av det. Det jag 

minns är den speciella känslan och att jag var koncentrerad. 

5.1.5. Betydelsen av ljudet i lokalen 

Jag kände att ljudet bar mig så att jag kunde flöda och att det framställde min röst så vackert och fint. 

Det upplevdes krispigt och bärande i rummet, vilket är en stor skillnad från de torra replokalerna (som 

inte alls förgyllde till min röst). Det var ett stort lyft till konserten rent upplevelsemässigt att spela 

musik tillsammans i en sådan lokal som vi var i. Jag hade önskat att spela ännu mer med rummets 

akustik i medhörningen men vi stod långt ifrån varandra så det var omöjligt att spela utan monitorljud. 

Trots ljudet så hade det skapats en samvaro mellan oss som fanns på scen likt en bubbla. 

5.1.6. Sammanfattning 
Det kändes som att jag och mitt band visste vilken bubbla vi befann oss i, trots att det var på en 

betydligt större scen inför 300 personer. Det var bara en förmån att det satt folk som ville ta del av det 

vi skapade. Äntligen kunde jag vila i tanken och lita på att musiken bar genom konserten. Trots att jag 

presenterade tre helt nya arr och låtar sex dagar innan konsert hade allt landat hos bandmedlemmarna 

och de spelade med rummet. Det mest fantastiska var att jag kände mig avslappnad och närvarande 

och att det blev det bästa det kunde bli. Jag var totalt trygg med de valen som musikerna gjorde för 

musikens bästa. Jag tog vissa djärva val som att avbryta Björns solo och klippte bort Filips solo på 

Beautiful Love för att styra in honom på att istället improvisera över slutet- och han fattade det! Det är 

jag otroligt nöjd med att ha lyckats kommunicera utan att vi bestämt det innan. 

Jag kommer ihåg stunder under mina solon då jag t.ex. kollade ut på publiken och var visuellt 

fokuserad på att förmedla musiken till dem men att jag ändå samtidigt kunde reagera på något som 

musikerna gjorde. Det demonstrerar att jag intuitivt lyssnade. Som att surfa på vågen och dras med 

vågorna. Och att jag bara kunde flyta och följa med, alltså inte aktivt försöka simma i någon riktning. 

Det fanns en risk för att mitt val av sista låt på konsertordningen skulle bli ett anti-klimax. Cherokee är 

en låt som framförs på många jamsessions, vilket gör att den potentiellt skulle kunna upplevas som ett 

omedvetet val men det blev ett enormt härligt avslut! Det var också musikaliskt bra att Emil tog sin tid 

att spela ett långt solo på trumsetet och kommunikationen var på plats.  

5.2. Relationen mellan förberedelsefasen och konserten 
Vad blev relationen mellan det jag förväntade mig kunna prestera (efter att under hösten ha utvecklat 

de områden som jag betraktade som mina svagheter) och det jag verkligen presterade på konserten?  
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5.2.1. Resultat av att öva rytmik och soloplanking 

Det hjälpte mig enormt mycket att studera in solon och frasering hos Chet Baker och Ella Fitzgerald 

och den researchen jag gjorde i inspirationsfasen för att göra en bättre konsert. Det som hjälpt mig i att 

utveckla ett tryggare sväng kan jag direkt se som en konsekvens av de solon som jag plankade. Jag 

skulle behöva planka ännu mer solon av t.ex. Chet Baker för han är både instrumentalist och sångare. 

Det är fantastiskt bra och det får mig att lyfta i mitt eget musicerande. Chet har kunskapen från 

trumpetspel av skalor, fraser och rytmik som han överför på sin sång; en bakgrund som inte alla 

sångare har (inklusive mig själv). Vi måste lära oss metoder där vi får tänka som instrumentalister så 

vi kommer utanför vår rolls naturliga perspektiv. 

Jag har samtidigt insett att det också är viktigt att acceptera begränsningen i den roll som jag måste 

förlika mig med. Jag kan inte forma harmoniken eller ge den rytmiska responsen omkring min melodi 

som en pianist kan med ackord och vänsterhandens percussiva roll. Det har varit en insikt att acceptera 

att den rollen jag vill eftersträva inte går rent fysiskt. Jag är enormt självkritisk och tycker ofta att mina 

solon inte håller måttet, men jag inser nu att jag måste sänka garden och inte vara så hård mot mig 

själv för att jag inte klarar mer. Det är en begränsning som jag måste acceptera som förhoppningsvis 

kommer att göra det lättare för mig att kunna uppskatta det jag själv sjunger. Vad jag däremot kan 

göra där jag får utnyttja min rolls fulla potential är att kontrollera rytmisk precision i stavelser och ord. 

Att fortsätta utveckla den harmoniska medvetenheten blir en ytterligare motivation och en styrka jag 

måste luta mig tillbaka mot som sångare. 

5.2.2. Resultat av att sjunga skalor och harmoniska sekvenser 
When Lights Are Low-bryggan har ett svårt parti där II-V: or49 avlöser varandra. Yardbird Suite och 

Cherokee bygger också på modulerande II-V-I sekvenser. Det blir verkligen lättare ju mer man övar 

detta! Det behövs en vana av att ha sjungit över de ackorden så att hjärnan vet var den ska utan att 

behöva aktivt tänka. Hjärnan kan känna igen vad det är som ska presteras för att det ska stämma (att 

omsätta kunskap i det vi kallar intuition helt enkelt). Muskelminnet hjälper också till om man har 

sjungit just dessa toner i den ordningen tidigare. Intressant nog kände jag att min hjärna hade vant in 

sig vid en viss tonart i vissa av låtarna så när vi bytte tonarter under repen blev det verkligen 

hjärngympa att improvisera. Det kan först bli en hel del fel för att min ”förprogrammerade” hjärna 

sjunger efter muskelminnets intuition fast tonaliteten är en annan. Night and Day och Cherokee var 

båda i den riskzonen, då vi bytte till andra tonarter än vad jag är van vid för att variera konsertens 

ordning. Jag fick öva på dem på ett nytt sätt vilket gav nytt färskt liv också till improvisationen. 

 
49 En musikteoretisk term för ett visst harmoniskt flöde inom en skala. II-V-I. 
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Jag tror att den här aspekten av att nöta att öva II-V-sekvenser eller andra ackordsekvenser i olika 

tonarter verkligen underlättar för att kunna bli mer fri och snabbare i att kunna hitta frihet i 

improvisationen. Det är generellt en utbredd praxis hos instrumentalister i deras övning, men jag har 

inte hört någon lärare förklara att nyckeln för en sångare blir muskelminnet- den stora hjälpen! Det är 

en upptäckt från detta projekt som ju troligtvis inte är nytt för en instrumentalist. Det har blivit en 

märkbar förändring att tänka utifrån muskelminnets perspektiv och jag känner en acceleration i att 

kunna tillämpa kunskapen i praktiken. 

Ett exempel från konserten som demonstrerade min upplevelse av denna acceleration och att indirekt 

kunna lita på mig själv var i Very Early. Introt ändrade vi på soundcheck till att det skulle spelas en 

halvton upp från original (vilket jag hade glömt bort på konserten) men jag kände att något var fel när 

introt spelades. Jag väntade på min start av versen och då var det bara en halvton ned och jag tog den 

direkt från minnet och kände att jag gjorde min bästa temapresentation någonsin av alla gånger jag 

repat låten. Vilket lyft från övning till konsert. 

5.3. Vad är en jazzsångerska?  

Under projektets gång har jag ställt mig den här frågan och försökt utforska detta genom att observera 

andra och mig själv. Om man kan dela upp sin funktion som jazzsångerska så kan jag identifiera att 

det handlar om att gå emellan olika roller, som är mer eller mindre tydliga. Sammanfattningsvis för 

hela projektet så är det jag kommit fram till: 

5.3.1. Ansvarstagande för det kollektiva 

Rollen som är kopplad till att vara jazzmusiker som jazzsångerska är en blandning av konstnärligt 

ansvarstagande att ta bandet i den önskade riktningen med sitt spel utan att vara uttalad bandledare. 

Det är alltså att se är övergripande utanför sig själv och har helhetspresentationen kritiskt närvarande. 

Jag anser att detta har mer med jazz att göra än någon annan genre; det är hela förhållningssättet som 

är essensen av jazz och gör att alla som spelar blir ansvariga för att hålla musiken organisk. 

Improvisationens närvaro skapar denna nyfikenhet och intuitiva framställning som är beroende av allt 

som händer där och då, oavsett hur mycket man har övat på en viss sak. 

5.3.2. Bandledare 
Den aspekten jag inte hade räknat med var just hela skapandet av ett band, som ger förutsättning för att 

kunna spela jazz med medlemmar som inte har spelat tillsammans tidigare, från olika sociala och 

musikaliska sammanhang. I rollen som en uttalad bandledare, och denna gång i jazz, var min utmaning 

att pedagogiskt få bandet och de andra musikerna att spela så bra de bara kan i den här atmosfären av 

frihet. Att skapa en viss atmosfär i bandet var inget jag hade tänkt på innan jag startade projektet, men 

det musikaliska resultatet blev helt beroende av detta mycket tack vare Oves handledning. 
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Det är väldigt ofta det nämns av kända musiker att nyckeln för att få musiken att lyfta till den här 

nivån handlar om att spela med personer man känner och tycker om att umgås med. Den mänskliga 

faktorn för spelets nivå är alltså avgörande. Hur skulle jag kunna uppnå detta på så kort tid? Ja, det var 

ju en omöjlig uppgift om man anser att förutsättningen skulle kräva år av att spela tillsammans. Vi 

hade fyra tillfällen innan konserten skulle äga rum. Tack vare alla frågor som Ove lyft under 

handledningsträffarna fick han mig att tänka i dessa banor så jag kunde hitta ett motsvarande upplägg. 

Bakom en bra genomförd konsert eller framträdande, finns det ett bandledarskap. Först och främst så 

är jag en jazzsångare, men mitt bandledarskap är den största faktorn till hur jazzsångaren uppfattas av 

publiken. Det jag ville visa upp, nås inte per automatik. Därför var jag lika mycket bandledare som 

jazzsångare och jag upplever att resultatet reflekterar det. 

5.3.3. Att förbättra sin sång som en instrumentalist 
Att vara sångare innebär att ens instrument sitter i kroppen; med all sångteknik och aspekter kring 

hantverket. Hjärnan och kroppens fysiska förutsättningar som samverkar med varandra och på ett 

komplext vis går att förädla. Förmåga till sväng och timing och ens vokabulär är inte diffusa medfödda 

välsignelser utan de går verkligen att utveckla, men det krävs övning och hårt jobb. Under denna tid 

har jag önskat att dygnet hade fler timmar. Andra mer diffusa aspekter som inte kanske riktigt går att 

öva upp på ett lika metodiskt vis är det jag hittat som ’kreativ inställning’ och den egna viljan till att 

förmedla musik. Eftersom att en röst är högst personlig och även bärare av text, blir det ännu tydligare 

med sång vilken karaktär som musiken förmedlar. Alla ljud formar den karaktären. 

Jag hade planerat att göra nummer på konserten som var instrumentala, alltså utan text och inte 

skriven för sång till en början. Det blev inte så på konserten, för att det som jag ville visa var att jag 

kan tänka som en instrumentalist i min sång oavsett repertoar. 

5.3.4. Improvisatör 
Hela aspekten av att vara improvisatör är en helt egen roll som förtjänar sin egen uppsats och är inte 

speciellt kopplat till ett instrument. Jag älskar att improvisera med melodin över harmonik som inte är 

given och att interagera med bandet. För mig är det onekligen bland det roligaste med att vara 

jazzsångare! Det kan diskuteras på samma sätt på sång som för en annan instrumentalist, men 

tillvägagångssättet för att improvisera skiljer sig åt. Jag har aktivt övat för att förbättra 

improvisationen sedan jag var 15 år, och jag tror att det är allmänna saker som går att tillämpa på 

vilket instrument som helst. Jag ville visa på min konsert dessa olika aspekter antingen integrerat i 

solo, i temapresentation men också i hur musikerna behandlar mig musikaliskt och relaterat till min 

röst. Under konserten så fick jag bli utmanad, hjälpt och interagerad med, vilket kändes fantastiskt. 

Irene Sjögren har utmanat mig under våra lektioner i sång och improvisation så att jag kunnat öva upp 

dessa färdigheter. Hon släpper ackorden och låter mig improvisera till baslinjen eller helt À Capella. 

Hennes perspektiv som jag övat på känner jag har fått stark implementering i mig och varit avgörande 
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för att kunna genomföra konserten på det sättet som jag gjorde. Hennes övningar kommer jag att 

fortsätta jobba med hela mitt liv för att förbättra:  

• intonation 

• pitch 

• behärskning av olika tempon 

• dynamik och röstkontroll 

• register 

• utmanande låtval som i början tycks omöjliga att sjunga och sedan improvisera över (t.ex. 

Turn Out The Stars, Time Remembered, Winter Sweet) 

• vara medveten om tonnamn och dess funktion i harmoniken samtidigt som jag improviserar 

• avslut på toner och rytmisk frasering 

 
Rent konkret har jag förbättrat dessa under projektets gång eftersom jag vet hur låtarna lät i starten då 

jag lärde mig dem, och hur jag gjort min utveckling i övningsrummet. Jag ser att jag har utvecklats 

otroligt mycket men det finns fortfarande så mycket djup och möjlig progression inom dessa fält att 

jag känner mig som en nybörjare på samma gång! 

5.3.5. Sång som instrument 

Det är en komplicerad uppgift att förklara rösten och hur det fungerar som ett instrument. Det finns så 

många aspekter som är naturliga och fysiska förutsättningar. Sedan är det utvecklingen av dessa, som 

liknas med att styrketräna så att oanvända muskler kan bli starkare, växa och få uthållighet. De fysiska 

förutsättningarna utvecklas till nya förutsättningar som inte var naturliga från början, t.ex. att utvidga 

sin förmåga att sjunga i högre och lägre register, hitta nya klanger och experimentera med sounds. Den 

konstnärliga mognaden att använda dynamiken som ett uttryck är väldigt fysiskt krävande och svårt att 

balansera så att jag får den klang jag vill åt. Jag hade lagt in element av krävande sångteknik i 

konserten på t.ex. Turn Out The Stars, Winter Sweet och Cherokee, och det gör nästan att det blir svårt 

att samtidigt vara närvarande att förmedla texten och dess känsla. Jag både lyckades bra och mindre 

bra med det. 

5.3.6. Tonen 

En ton kan säga så mycket. Med en gedigen teknik och flexibilitet kan man röra sig mellan olika 

register och skifta klanger på tonen. Är man ledsen, arg, eller glad? Jag ville ha med låtar på konserten 

som krävde att jag kunde intonera och kontrollera en obekvämt låg eller hög ton. Låten Time 

Remembered är nästan helt fokuserad på detta. Jag tror att min långa bakgrund inom körsång har hjälpt 

mig att utveckla gehöret och vara medveten om min röst i förhållande till de klanger som kombineras 

med mig i rummet. Kanske mer viktigt än vad jag tänkt tidigare, men blivit tydligt när jag lyssnat 

igenom en massa jazzsångare och deras musik och vilka egenskaper de har och kan använda sig av. 
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5.3.7. Berättare av text och uttal 

Det som gör sången unik är berättandet och förmedlingen av sångtexter som onekligen lyfter musiken 

in i en dimension för sig. Jag menar inte att instrumentalmusik inte kan beröra på ett djupt sätt, för det 

kan den verkligen, men ord och text har andra uttrycksmöjligheter. Det kan bli konkret vad en låt 

handlar om med texten som får tala för innebörden i sig själv, utan att behöva förklara låten på förhand 

i ett mellansnack. Sångtexters betydelse och förmedling av dessa hänger också ihop med kroppens 

språk och vad jag signalerar utåt med den. Jag vill nämna en del viktiga lärdomar som Gun-Britt 

Gustafsson lärt mig gällande hur jag står på scen, hur kroppen rör sig (och hur mycket beroende på 

vad jag vill förmedla) och skala av mitt ansiktsuttryck så att jag är avslappnad i ögonbryn och käkben. 

Irene har konstruktivt kritiserat mig för mina intentioner med ord och meningar som jag sjunger och 

likväl berättar. Vad är det som gör att man förmedlar texten på ett effektivt sätt? Texten och dess uttal 

hänger ihop. Det är både känslan, kroppen, röstens klanger och toner som talar om hur man känner. 

Kan man träna upp att beröra? Ja, det kan man absolut. Ett av de sätt jag använde mig inför konserten 

för att känna att jag hittar flyt och medvetet kan välja min frasering utan ansträngning, är genom 

”taltekniker”. Man talar sig igenom texten i time otaliga gånger tills man känner att man talar med flyt 

och avslappnad frasering. Textens uttal eller rytmiska form kan faktiskt hindra ens önskade gestaltning 

att förmedla för att man måste fokusera på tekniken. 

Ett exempel på detta är When Lights Are Low där jag prövade att prata låten, alltså inte sjunga 

melodin. När man pratar den i olika tempon hittar man effektivt vilka ord som är svåra att reglera 

tempo och ton på, och vilken skillnad det blir med olika typer av textning. Den övningen fick direkta 

praktiska konsekvenser. Jag sjöng igenom en låt med vibrato på varje stavelse, och en version utan 

något vibrato alls på helt raka toner. Sedan gjorde jag en version där man smakar på stavelserna i 

orden och använder sig av diftonger. ”Sweet” går att betona på flera olika sätt. Är det ett kort sweet? 

Är t:et betonat eller låter mer som ett d? Kommer Sw-ljudet snabbt över till e eller är det ett långsamt 

som får en rytmisk betydelse av ”sa-wee-t”? 

Det handlar också om hur man avslutar ett ord. ”When” kan sägas på många olika sätt. Först fokus på 

”wh”-ljudets uttal och precision i start så att stavelsen hamnar på mitt önskade slag i takten. Ett 

exempel på ett ljuds diversitet och avvägning av uttal är på ”E” i When. Det kan göras kort, stumt, 

långt, vibrato(och dess olika hastigheter), luftigt/läck och densitet, tonprecision eller slira med tonens 

intonation, diftongens sound och sen då till övergången av ”N” som helt kan påverka ljudet. 

Andra övningar som Irene gav till mig inför konserten för att förstärka beröringen med texten på 

beboplåten Boplicity och When Lights Are Low, var att texta längre bak i munnen för att få ett mer 

naturligt flöde i engelskan och i munnen och att ”snacka fram det”. Det har verkligen gjort sitt och det 

blev en konkret förbättring på bara några dagars övning. Det är viktigt att veta hur orden känns och 

smakar och hur man kan uttala dem på olika sätt som jag demonstrerat ovan. 
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I låtar som jag verkligen kan behöver jag inte lägga tankeverksamhet på att fundera över registret eller 

tekniken, har jag alla förutsättningar att kunna frasera ett ord som jag vill och som överensstämmer 

med texten.  

6. Avslutning 

Alla dessa aspekter av vad en jazzsångare är och kan vara hjälper mig att kunna vara ”i zonen” och 

förmedla musiken på mitt sätt. Det här projektet har varit enormt givande för min konstnärliga 

utveckling och en glädje att genomföra examenskonserten. Det var en fantastisk känsla att vi som band 

kommunicerade och kunde vara spontana i stunden. Sådant är säkert självklart för andra musiker, men 

att som sångerska få känna sig som en i bandet på detta sätt var en otrolig känsla. Känslan av att vara 

uppbackad och att få backa upp varandra och att tjäna musikens bästa tillsammans är en förmån och ett 

privilegium. Målet med min konsert uppnådde sitt syfte! 
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7. Litteraturlista 

7.1. Transkriberade solon 
Ella Fitzgerald – Billie’s Bounce (Montreux ’77, Pablo Live – 2308-206) 

Chet Baker – But Not For Me (The Touch Of Your Lips, SteepleChase – SCCD 31122 
 1979) 

Chet Baker – There Will Never Be Another You (Isn’t it romantic, Jazz Hour – JHR 73573, 1993) 

Charlie Parker – Moose the mooche (Moose the Mooche, Dial Records, November 28, 1946)  

Charlie Parker – Yardbird Suite (Dial Records, Mars, 1946.) 
 

7.2. Jazzsångskanning i fas 2: 

7.2.1. Sångare 
Under min inspirationsfas genomförde jag en ”skanning” av dessa jazzsångare genom att se 

livekonserter, lyssna på deras musik och läsa intervjuer med dem. Jag listar dem i alfabetisk ordning:

1. Amy Winehouse 

2. Betty Carter 

3. Billie Holiday 

4. Cassandra Wilson 

5. Carmen McRae 

6. Cecile Mclorin Salvant 

7. Chet Baker 

8. Darmon Meader 

9. Dee Dee Bridgewater 

10. Ella Fitzgerald 

11. Frank Sinatra 

12. Gregory Porter 

13. Gretchen Parlato 

14. Jane Monheit 

15. Kurt Elling + (feat. Branford Marsalis Quartet) 

16. Monika Zetterlund 

17. Nina Simone 

18. Rachel Ferrell 

19. Rosana Eckert 

20. Sarah Vaughan 
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21. Sheila Jordan 

 

Övriga sångerskor: 

Cyrille Aime 

Diana Krall 

Dianne Reeves 

Dina Washington 

Luciana Souza 

Melody Gardot 

Norah Jones 

Patti Austin 

Tierny Sutton 

Tony Bennet 

 

7.3. Låtar under förberedelsefasen 
Yardbird Suite (Charlie Parker) 

Tenderly (Walter Gross, Jack Lawrence) 

Detour Ahead (Herb Ellis, John Frigo, Lou Carter) 

Chelsea Bridge (Billy Strayhorn) 

Old Devil Moon (Burton Lane, E.Y. Harburg) 

Pennis from Heaven (John Burke, Arthus Johnston) 

Inner Urge (Joe Henderson) 

Along Came Betty (Benny Golson) 

Yes or No (Wayne Shorter) 

7.4. Skivor 
Ahmad Jamal Chamber Music of the new jazz (Argo Records, LP-602, 1956) 

Ahmad Jamal Poinciana (CBS Records – RK44394, 1989) 

Art Blakey Moanin’ (Blue Note, Blue Note, 4003, BLP 4003, 1958) 

Art Tatum Piano Starts Here (Columbia, CS 9655, 1968) 

Ben Webster King of the Tenors (Verve Records, MGV-8020, 1957) 

Betty Carter Inside Betty Carter (United Artists Records – UAS 6379, 1964) 

Betty Carter Round Midnight (Atco Records – 33-152, 1963) 

Betty Carter and Ray Bryant Meet Betty Carter and Ray Bryant (Epic, ECPZ 7, 1973) 

Betty Carter Finally (Bush Records, FR-907, 1969) 

Carmen McRae The Great American Songbook (Atlantic, SD 2-904) 
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Cyrus Chestnut Midnight Melodies (Smoke Sessions Records, SSR-1408, 2014) 

Dee Dee Bridgewater, Hollywood Bowl Orchestr, John Mauceri – Prelude To A Kiss. The Duke 
Ellington Album. (Philips, 446 717-2, 1996) 

Kurt Elling Dedicated to you (Concord Jazz, 0888072313149, 2009) 

Kurt Elling Flirting with twilight (Blue Note Records, 72435 31113 2 8, 2001) 

Kurt Elling Nightmoves (Concord Jazz, CCD-30138-2, 2007) 

Kurt Elling och Branford Marsalis Quartet Upward Spiral (Marsalis Music, 88985306882, 2016) 

Miles Davis Kind of Blue (Columbia, CL 1355, 1959) 

7.5. Olika intron att använda på en konsert: 
• Piano-improvisation (fri) 
• Piano ensamt, som kort sätter an låten i en liten vamp eller 4-takters figur. 
• Bassolo-improvisation som sedan sätter en rytmisk vamp 
• Vamp på pedal i tonarten 
• Vamp på sista två ackorden med break 
• Sång och bas direkt på tema 
• Skrivet intro, 2 takter med repris 
• Skrivet intro, 4 takter 
• Skrivet intro unison melodi på två instrument, över pedal 

https://open.spotify.com/track/11JV0mCmGnO7UsiEFU3Ghp 
• Rundgång sista 4/8 
• Rubato tema (mastodont) 
• Rubato med drivande puls 
• Ett helt tema à tempo 
• En del av temat, med solo piano tex. 
• Breaks med sång 
• Trummor själv à tempo på vispar, eller cymbaler 
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7.6. Noter 
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