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Projektbeskrivning 
 

Som examensarbete har jag spelat trio med min bror, Petter Olofsson på bas och Robert Nordmark på 

saxofon. Jag har under mycket lång tid velat spela tillsammans med dessa två herrar och det kändes 

som ett ypperligt tillfälle att göra det till mitt projektarbete och det känns även extra kul att få höra 

dem spela min musik. 

En av anledningarna till att jag valde just Robert var att jag har haft honom som lärare under 

vårterminen och det kändes som en god idé att kombinera lektioner med en spelning och på så sätt få 

ett tydligt forum där vi kunde spela tillsammans för att få tydligare riktlinjer till våra lektioner. 

En av mina absoluta husgudar när det kommer till komposition är och har alltid varit den amerikanska 

saxofonisten Wayne Shorter och jag har inspirerats otroligt mycket av hans musik för att skriva musik 

för denna trio. Arrangemangsmässigt har jag anpassat musiken till just trio med skrivna delar för alla 

instrument, dels för att fylla ut musiken så gott jag har kunnat men också för att öva mig på att skriva 

mer specifika stämmor. Det har varit en stor utmaning vilket var vad jag ville att det skulle vara och 

som jag kommer att förklara så har jag till stor del försökt arbeta på sätt jag inte tidigare gjort.  

Eftersom alla tre i trion kommer från Piteå valde jag att med en humoristisk ton kalla detta arbete för 

”Pite’-maffian”. 

 

Från att ha sett Joshua Redman trio live första gången, som tonåring, har jag haft en förkärlek för 

saxofontrio. Jag tycker att det är ett mycket spännande forum för musikalisk frihet och 

kommunikation. 

 

 

Medverkande 
 

Långt innan arbetet inför min examenskonsert kom i gång hade jag en klar idé om vilka musiker jag 

skulle kunna tänka mig att ha med i mitt band och att det gick att få till är jag otroligt tacksam över.  

Först hade jag några olika konstellationer i åtanke men det jag var helt säker på var att jag ville ha med 

musiker vars musikaliska nivå överskrider min egen för att pressa mig själv till det yttersta. Till slut 

kom jag fram till vilka jag verkligen ville spela med och det känns fantastiskt roligt att få presentera 

dessa två musiker: 

 

Petter Olofsson – bas 
 

Min kära bror Petter och jag har spelat ihop en hel del under min uppväxt och han har kommit att bli 

en av mina största förebilder inom musik. 

När vi var yngre brukade vi spela jazz, funk och olika groove på duo hemma. Detta är fortfarande 

någonting vi brukar göra ibland.  

Förutom en fantastiskt fin melodisk vokabulär har Petter en otroligt stark och tydlig time, vilket gör 

honom väldigt lätt och rolig att spela med.  

För mig som trummis känns det skönt att inte alltid behöva axla någon sorts ”time keeper-roll” vilket 

jag aldrig känner att jag behöver göra när jag spelar med Petter. 

När vi spelar tillsammans så uppfattar jag att vi ofta har liknande bild över hur vi tycker att musiken 

ska låta vilket i mitt tycke gör att vi spelar väldig bra tillsammans.  

 

Robert Nordmark – saxofon 
 

Robert var extra kul att ha med i bandet då jag har lyssnat till hans musik sedan mitt intresse för 

jazzmusik startade och eftersom han länge har varit en stor inspiratör och förebild. Under mina yngre 

år lyssnade jag mycket till en av hans liveskivor som heter ”Robert Nordmark quartet – Changing 

Lanes”. Den skivan har betytt mycket för mig. 
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I Roberts spel finns ett driv och en säkerhet som jag beundrar, detta i kombination med en lyhördhet 

samt musikalitet som jag uppskattar. Att få chansen att lära mig av honom i en verklig spelsituation 

känns mäktigt. 

Innan denna konsert hade jag spelat med Robert en gång vilket var under en hemvändarkonsert i vår 

hemstad Piteå 2006 och då även Petter var med på bas.  

Jag har under vårterminen haft Robert som lärare och trots att våra lektionstillfällen har varit få har jag 

fått ut väldigt mycket.  

Robert var även min konstnärliga handledare för detta projekt och han har hjälpt mig främst med 

arrangeringen av mina kompositioner.  

 

 

Min musikaliska bakgrund 
 

Jag började spela trummor när jag var tio år och tog initialt lektioner av en lärarstudent på 

Musikhögskolan i min hemstad Piteå. Som jag minns dessa lektioner så var de inte särskilt grundliga 

gällande teknik och dylikt men jag tyckte att det var väldigt kul och det redan starka intresset för 

trummor blev starkare. Något år senare började jag att ta lektioner på kommunala musikskolan där jag 

under samma tid också började spela i diverse olika blåsorkestrar. Det var också under denna tid jag 

fick mitt första trumset. 

Jag gick i Christinaskolans musikklasser på högstadiet vilket var en superbra miljö för mig. Vi spelade 

väldigt mycket musik och gjorde konserter och små turnéer runt om på skolor i Piteå kommun där vi 

alla bytte av varandra att spela olika instrument såsom gitarr, bas, trummor och sång. Det har hjälpt 

mig att förstå vikten av en musikalisk bredd. Det spelade ingen roll ifall man var nybörjare på ett 

instrument eller hade spelat en längre tid, alla fick möjlighet att prova. 

Via kommunala musikskolan fick jag möjlighet att börja spela i en rockgrupp och en s.k. ”GIM-

grupp” (Gehör- och improvisations-grupp), båda två under ledning av musikskolans lärare, som repade 

varje vecka. Rockgruppen fokuserade på rock och pop medan GIM-gruppen fokuserade på jazz och 

improvisations-musik. Med GIM-gruppen gjorde vi en längre turné på två veckor i Norrbotten där vi 

bodde på hotell och spelade varje dag. Det fick mig att vilja ha mer av det turnerande livet som jag 

redan då tyckte om så mycket. Det var perfekt att ha två ensembler som spelade skilda typer av musik 

parallellt med varandra för att redan vid relativt tidig ålder vara tvungen att lära sig ställa om i huvudet 

inför att spela olika musikstilar.  

Mitt intresse för jazz kommer från att ha hört mycket jazz spelas i hemmet av mina två äldre bröder 

och till slut började jag själv att upptäcka jazzmusiker och grupper som jag tyckte väldigt mycket om, 

såsom: Art Blakey and the Jazz Messengers, Tony Williams, Brian Blade, Joshua Redman, Wayne 

Shorter, Miles Davis och Charlie Parker. Under samma tid började jag även att spela i ett 

ungdomsstorband – Artic Youth Jazz Orchestra, under ledning av Norrbotten Big Band och den 

amerikanska trumpetaren Tim Hagans vilket för mig var helt fantastiskt. Här fick jag möjlighet att 

träffa och spela med några av Sveriges och Nordens mest framstående jazzmusiker b.la Jonas 

Holgersson, Martin Sjöstedt, Jukkis Uotila och Bengt Stark. Dessa läger var extremt lärorika mycket 

på grund av att jag dels aldrig hade spelat storband tidigare och inte läste noter bra alls vilket jag 
tvingades att göra här.  

Efter gymnasiet flyttade jag till Bollnäs för att studera jazz på Bollnäs folkhögskola vilket jag gjorde i 

två år. Min trumlärare där var Per-Anders Skytt och han var och är fortfarande en otroligt stor 

inspiration för mitt personliga uttryckssätt som trummis. Till största del fick han mig att reflektera 

över mitt eget sound och mitt sätt att ta mig an trummor som ett mer melodiskt instrument genom att 

se på cymbalerna och trummorna som olika lager att portionera ut i musiken.  
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Arbetet 
 

Planeringen inför konserten tog fart i början av hösten 2016 och att den skulle hållas på trioformat 

hade varit klart långt dessförinnan. Min första tanke var att boka en liten turné för trion, på tre-fyra 

spelningar men, som jag förklarar nedan, var det svårt att få tiden att räcka till för alla inblandade så 

jag bestämde mig för att endast ha en konsert på skolan. Till en början kändes detta såklart tråkigt men 

ju längre in i arbetet jag kom desto mer uppskattade jag det faktum att det blev en spelning och inte 

fler. Då kunde jag sikta mot ett mål som kändes mycket mer överkomligt. 

Jag började söka musik jag inte hade hört förut genom att använda mig av musiktjänsten Spotify’s 

funktion ”relaterade artister” för att samla på mig inspiration till mina egna kompositioner. Det är en 

bra funktion och man kan hitta mycket musik genom att bara klicka sig vidare. Det bästa är att man 

kan göra det överallt med endast ett klick på sin mobil. 

Den första frågeställningen som dök upp var såklart: ska det finnas någon röd tråd genom låtarna och 

hur ska jag använda mig av sättningen? Jag beslöt mig för att hålla musiken och triosättningen 

tämligen typisk; klara kompositioner, stort fokus på improvisation och mycket frihet (vilket fick bli 

den röda tråden), vilket jag är nöjd över att jag gjorde.  

Mitt skrivande började växa fram och jag tvingande mig själv att ta vara på idéer som jag till en början 

kanske inte själv trodde på. Av många kompositörer och lärare har jag hört att ”första idéen oftast är 

den bästa” och jag har till viss del utgått från det. Ett exempel på detta är låten ”Pledge Drive”. När 

melodin skrivits klart och när jag skulle komponera ackordstrukturen för låten kände jag mig högst 

osäker på om den överhuvudtaget skulle komma med i repertoaren. Trots veckor av ambivalens inför 

denna komposition skrev jag klart den och tog med den till trion. Resultatet? Jo, ”Pledge Drive” visade 

sig bli en av de låtar jag blev allra mest nöjd med ur ett kompositionsperspektiv. Mer om detta nedan. 

Repetition 

Jag har egentligen aldrig tyckt om att repetera improvisationsmusik. Jag är av uppfattningen att det 

kan vara farligt för musiken i synnerhet när det handlar om kortare kompositioner som egentligen inte 

innehåller särskilt svåra moment att repetera. Om man spelar den för mycket nära inpå konserten 

tenderar i varje fall jag att fastna i mönster och tendenser. Detta kände jag av redan under mina 

tidigare år i GIM-gruppen. När jag spelar saker de första gångerna känns det ofta bättre och mer 

impulsivt och jag tror det beror på att jag inte tänker lika analytiskt över mitt eget spel som jag brukar 

göra efter att ha spelat samma parti eller komposition flera gånger.  

Trots denna uppfattning var det absolut största orosmomentet med projektet att hitta just 

repetitionstillfällen. Med detta i åtanke bokade jag först ett rep med andra musiker endast för att få en 

bild över hur musiken kändes att spela och med ett kritiskt öga se över vad som behövde ändras och 

ifall någon av kompositionerna kändes malplacerad. Det var en väldigt givande genomspelning av 

musiken och jag fick mycket bra tankar. Jag hade exempelvis skrivit en låt som jag initialt ville ha 

med i trion men efter detta tillfälle beslöt jag mig för att ta bort den ur reportoaren. Det kändes synd 

men anledningen till att den inte räckte hela vägen var att den kändes oklar och behövde mycket mer 

arbete. Efter att ha tagit bort den återstod de sex låtarna vi slutligen spelade på konserten. 

Eftersom både Petter och Robert under hösten och våren varit väldigt upptagna lyckades vi bara få 

ihop ett enda rep. Båda två hade fått noterna innan och jag hade gått igenom låtarna tillsammans med 

Robert någon vecka innan men vid detta tillfälle skulle vi vara tvungna att få ihop de sex låtarna under 

relativt kort tid. 

Repet i sig var väldigt smidigt och enkelt. Vi började med att prata igenom formen inför varje låt och 

spelade sedan igenom dem. Allt som allt spelade vi igenom setet två gånger och det räckte. Ingen av 

oss kände att de behövdes mer än så.  

Trots stressen inför detta veckorna innan visade sig även detta bli någonting jag idag känner mig 

väldigt nöjd över. Jag valde att se det som en utmaning i tydlighet och ansvarstagande, en utmaning 

jag själv tycker att jag löste bra. Med så få repetitioner gäller inget annat än att skriva tydliga noter, ha 
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tydliga idéer om former (här fick jag dock stor hjälp utav båda mina medmusikanter) och att vara 

öppen för förändring i musiken. Jag försökte även se det som en övning i mitt lyssnade i en 

ensemblesituation. 

Allt detta visade sig kunna skapa en spänning i musiken vilket jag tycker gynnar den. Detta, såklart, i 

kombination med att både Petter och Robert är fantastiska notläsare, gjorde musiken levande utan att 

för den delen låta krystad vilket jag uppfattar att den kan göra ibland när musiker tvingas ägna stor 

fokus åt att läsa notbilden. 

Ytterligare ett stressmoment var det faktum att det blev klart först en månad innan konsert att Petter 

kunde vara med. Därför såg jag till att en annan basist var vidtalad och kunde hoppa in ifall det 

behövdes.  

Fördelen med allt detta var att musiken kunde vara spontan och levande och till viss del oberäknelig 

vilket jag älskar. Detta är absolut någonting man kan åstadkomma med fler repetitionstillfällen.  

 

Kompositionerna 

Utan att egentligen ha reflekterat särskilt mycket över det under arbetet att skriva dessa låtar så har jag 

insett att jag inte bad om hjälp en enda gång med att färdigställa kompositionerna. Det hade troligtvis 

lett till ett, mer eller mindre, annorlunda resultat kanske även ett resultat som jag själv hade tyckt 

bättre om men jag har alltid tyckt om att göra saker själv, på mitt sätt. I skrivandeprocessen har jag 

varit den enda kritikern kring musiken och det är klart att detta bidrar till att det ibland blir extra svårt 

att skriva. Hade jag tagit hjälp hade jag troligtvis skrivit klart vissa av låtarna betydligt snabbare men 

jag tycker att en del av tjusningen är just den längre processen; skrivkramp etc. När någonting då 

äntligen blir klart infinner sig en otroligt stor uppskattning från mig själv.  

 

En tanke som slår mig under tiden jag skriver detta är att alla som komponerar eller sysslar med någon 

annan form av estetisk verksamhet har ett personligt uttryck som visar sig i nästan allt man skapar. 

Intressant nog så insåg jag under tiden som dessa kompositioner kom till att fastän jag har testat mig 

fram med olika metoder att skriva och verkligen strävat efter att komma ifrån de tendenser som mer 

ofta än sällan visar sig i min musik så hör jag ändå element av andra kompositioner jag skrivit. Mitt 

egna uttryck finns där och jag behöver inte leta för att hitta det vilket betyder att jag är övertygad om 

att man kan ta ut svängarna hur mycket som helst utan att vara rädd för att tappa sin egen röst längs 

vägen. Länge har jag varit velig och orolig över att det jag skriver inte kommer att låta som mig, att 

det kommer att noteras som en krystad ansträngning att bryta mina egna mönster men jag har nu insett 

hur svårt det är att inte vara sig själv även när man komponerar. Man kan såklart skriva i stil med eller 

inspirerat av men det kommer på något fascinerande sätt att komma ut som en själv. Med detta i 

åtanke har jag inför dessa kompositioner vågat lite mer än tidigare. 

Jag bestämde att jag skulle skriva fem nya låtar inför denna konsert och återanvända en äldre. Relativt 

tidigt i processen var jag igång med skrivandet och skelett för alla fem låtarna visade sig rätt snart 

vilket gjorde att min dåvarande stress kunde släppa något. 

Svårigheten och det som gav mig en klump i magen var dock att faktiskt skriva klart alla låtarna. Min 

tanke var att alla låtarna på något sätt skulle ha sin egen karaktär för att skapa ett intressant och 

innehållsrikt set. För att åstadkomma detta använde jag mig av olika kompositionsmetoder för de olika 

kompositionerna; vissa skrev jag på piano, med vissa utgick jag från en melodi och med vissa utgick 

jag från harmoniken. Jag tycker att jag lyckades hitta skilda personligheter i alla kompositionerna. 

Det var detta som gjorde att vissa låtar blev klara mer eller mindre direkt jag började skriva medan 

andra tog betydligt längre tid på sig. En del av dem behövde mer skrivbordsarbete vilket visade sig 

vara ett mycket intressant och stimulerande sätt att arbeta som passar mig. Att på något sätt våga se på 

komposition som ett ständigt forskande snarare än att alltid se på det som en process som är menad att 

ske i stunden där alla element måste bli klara direkt. Kan det bli så är det självklart helt fantastiskt men 

det måste inte gå till på det sättet. 
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Alla titlarna har jag tagit från en sitcom som heter Seinfeld som jag tittar väldigt mycket på. 

Anledningen till att jag valde att låna titlarna därifrån var att jag inte ville ha försök till episka titlar då 

ingen av kompositionerna var menad att vara episk i något hänseende, inte heller titlar som helt och 

hållet saknar substans, vilket jag kan tycka att man hittar inom mycket musik. Jag kan känna, trots att 

låtnamnen kommer via en enkel ”stöld”, att de stämmer bra överens med musiken i kompositionerna, 

speciellt det målande, återkommande mönstret i ”The Keys”, lugnet och betänksamheten i ”The 

Opposite” samt det dansanta groovet i ”The Stakeout”.  

Detta är den första gången jag uteslutande fokuserat på att skriva för en trio utan ackordinstrument 

(Med undantag för ”The Keys” som skrevs för kvintett ett år tidigare.) Det har varit utmanande och 

någonting som Robert påpekade vid en av våra lektioner var hur viktigt det är att få fram harmoniken 

och alla toners funktioner lika tydligt i en triosättning som i en sättning med ett ackordinstrument. 

Detta med hjälp av basgångar och tydliga sätt att använda sig av eventuella färgningstoner i melodin 

etc. Det är någonting jag har strävat efter att hitta när jag skrev klart låtarna och jag sökte efter en 

tydlighet i harmoniken för att få musiken att låta så bra och tydlig som möjligt för denna sättning. 

Jag har alltid haft svårt för musik som är menad att låta svår som självändamål, så utgångspunkten för 

mitt komponerande har länge varit att skriva relativt enkla låtar som samtidigt kan innehålla något 

eller några utmanande element. Man kanske kan tycka att det låter kontraproduktivt men jag tycker att 

det är en rolig utmaning. Det behöver självklart inte vara långa partier eller stora delar som är 

utmanande utan bara små saker här och där; åtta takter av upprepande ackordmönster eller ett rytmiskt 

upprepande mönster är exempel på någonting som i mitt tycke enkelt skapar dramatik och som 

samtidigt kan leda musiken vidare. Eftersom en stor del av mitt fokus ligger på improvisationsmusik 

tycker jag att utmaningarna dock gärna får visa sig under just solopartier i form av rytmik eller 

harmonik.  

Nedan går jag igenom alla låtar jag skrev för denna konsert. 

 

The Pilot 
 

The Pilot skrev nästan sig själv kan man säga och det är även den enda låten som helt och hållet är 

skriven på piano och i sin helhet vid ett enda tillfälle. Titeln syftar till att jag direkt visste att det skulle 

vara den första låten på konserten vilket den även blev. ”The Pilot” eller ”pilotavsnitt” kallas de första 

avsnitten i serier och med tanke på mitt sitcom-tema runt titlarna tyckte jag att det skulle vara lite 

festligt att inleda med ett musikaliskt pilot-avsnitt. 

Hela låten bygger på en mer eller mindre statisk rytm som spelas i bas och trummor som skapar en 

känsla av driv och tyngd vilket jag ville att hela konserten skulle börja med. En sådan låt skulle man 

definitivt kunna ha öppnat med ett bombastiskt trumsolo men vid repetitionstillfället bestämde vi att 

Petter i stället skulle spela ett bassolo in till låten. Det resulterade i en väldigt kontrastrik öppning. 

Som man kan se i bilaga 1 nedan har jag endast skrivit grundtoner i harmoniken. Detta eftersom jag 

ville att både Robert och Petter skulle känna sig harmoniskt fria under solopartier för att helt enkelt 
skapa spänning och ett öppet sound. Om man skulle analysera melodin så skulle man dock se att varje 

ackord har en tydlig funktion under temat.  

 

 

The Keys 
 

The Keys är den enda av de låtar vi spelade som först och främst var skriven till en kvintett vid ett 

annat tillfälle men som jag valde att ta med eftersom jag var övertygad om att den skulle funka bra på 

trio, vilket den även gjorde. En av anledningarna till att den fungerade så bra tror jag är att harmoniken 

är väldigt tydlig. 

När jag skrev låten ville jag öva mig på att skriva låtar utifrån ett förutbestämt mönster för att skapa en 

viss stämning och igenkänningsfaktor vilket i det här fallet blev stor ters, liten ters.  
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Genom att använda mig av sådana mönster insåg hur lätt jag tyckte att det blev att skriva.  

Här har jag använt mig av en klassisk s.k. AABA-form och A-delen består endast av mollackord som 

flyttas i terser. B-delen består istället av majackord som flyttas i terser. 

Robert kom med förslaget att under B-delen använda melodin som unisona prickar. 

Under saxofonsolot valde vi att gå över till dubbeltempo eftersom ackordstrukturen passade väldigt 

bra i ett högre tempo. 

 

The Opposite 
 

Konsertens enda ballad. När jag skrev denna låt var tanken att jag skulle försöka skriva någonting i stil 

med Wayne Shorter-låtar á la ”Nefertiti”, ”Pinocchio” eller varför inte ”Infant eyes”. Här utmanade 

jag mig själv med att skriva klart hela melodin först för att sedan harmonisera efteråt.  

På Roberts inrådan valde vi här att hålla ner dynamiken samt tempot och använda oss av mycket luft i 

musiken. Förutom att låten enligt mig kom fram på ett mycket fint sätt visade det sig vara klokt i ett 

setlist-hänseende med tanke på de övriga låtarnas tempon och innehåll av spänningselement.  

Låten börjar med bas och trummor och tanken var att jag skulle utmana mig själv genom att betrakta 

introt som ett trumsolo vilket inte är så vanligt i ballader. Någonting jag till viss del kan sakna. 

När jag dock lyssnar på inspelningen hör jag det nu mer som ett öppet intro snarare än ett trumsolo 

och med det sagt menar jag inte att jag är missnöjd utan det är snarare en glädjande insikt i att jag 

skulle ha kunnat ta ut svängarna ännu mer utan att på något sätt ”skada” låten. Någonting jag tar med 

mig till liknade situationer.  

Här använde jag mig än en gång av en metod för att skapa igenkänningsfaktor denna gång i melodin; 

de åtta sista takternas melodi är samma fras fast på två olika ackord. För att åstadkomma det, ändrade 

vi en ton i de fyra sista takterna. 

 

Pitch 
 

Pitch börjar i 7/4 och går sedan över till 6/4. I notbilden står den första delen noterad som en takt 4/4 

och sen en takt 3/4 och andra delen står skriven i 3/4.   

Jag ville helt enkelt skriva något som skulle vara utmanande för mig och de jag spelade med men 

samtidigt ville jag att vi skulle spela det på ett sätt som inte låter särskilt utmanande för publiken. Här 

har jag använt mig av en harmonisk rörelse där harmoniken, med hjälp av dominantiska rörelser, går 

upp ett halvt tonsteg varannan takt. 

Jag hade definitivt kunnat addera ytterligare en formdel som skulle bryta den ständigt pågående 

rytmiken men valde att inte göra det eftersom jag ville att hela låten skulle bestå av spänning samt att 

jag ville hålla den kort. 

När jag skrev denna låt hade jag en känsla av att den kunde vara svår att få ihop vilket visade sig 

stämma. En av svårigheten låg i bytet mellan 7/4 och 6/4, detta kunde vi lösa genom att helt enkelt 

spela låten flera gånger för att nöta in formen. Bryderiet låg i bytet av karaktär eftersom den pendlar 

mellan en rytmiskt betonad A-del och en mer ”slätstruken” B-del.  
Jag fick ta på mig ansvaret att spela extra tydligt i bytet. 

 

 

Pledge Drive 
 

Som jag talade om tidigare i texten var detta en av de låtar jag kände mig mest ambivalent över. 

Anledningen till detta var att jag inte hade någon aning om var den skulle ta vägen. Denna låt tog 

längst tid av alla att skriva klart för att jag helt enkelt inte kunde sätta ned foten och ta ett beslut. Tre 

frågor som dök upp kring denna låt var: Ska jag överhuvudtaget ha med den? Är den för konstig? 

Sticker den ut för mycket?  
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Pledge Drive börjar med ett riff som spelas unisont i bas och saxofon med en dominantisk rörelse för 

att skapa någon sorts dramatik. Redan detta parti var jag osäker över eftersom det lät olikt andra saker 

jag fram till denna punkt hade skrivit då min musik tidigare sällan innehöll särskilt mycket 

dominantackord.  

Jag bestämde mig senare för att helt enkelt skriva klart den och se var den skulle kunna ta vägen.  

För att liva upp den beslöt jag mig för att den skulle byta mellan en rak underdelning och en 

triolbaserad underdelning s.k. swing, både under temat och under det första solot. Robert kom även 

med idén om att man kunde använda sig av riffet som låten börjar med och skriva en liknande baslinje 

under temat vilket jag gjorde. Det gav låten en helhet eftersom riffet då fyller en större funktion än att 

bara fungera som ett intro. Nu fanns riffet som intro och en variant av riffet fanns i början respektive 

slutet av temat. Det band ihop kompositionen. 

 

The Stakeout 
 

The Stakeout bygger ett Boogaloo-groove. Jag ville skriva en basgång som gränsar till att bli fånig för 

att helt och hållet bryta av mot de andra låtarna och skriva en gladare och mer dansant låt att ha med i 

repertoaren. Ofta när jag skriver tenderar det att bli låtar i moll så det var en liten utmaning men jag 

tycker att den blev bra. 

I B-delen spelar basen endast punkterade fjärdedelar som absolut skulle kunna ha använts som nya 

fjärdedelar men jag bestämde att strunta i det. Metriska modulationer är kul och är ett tämligen enkelt 

sätt att få musiken att ta oförutsägbara vändningar men jag tyckte inte att det fanns ett behov för denna 

musik att innehålla det och jag tyckte inte heller att det skulle passa ihop med boogaloo-groovet som 

låten bygger på. Över basens statiska rytmik ligger en melodi i saxen som spelas i orginaltempot. För 

att komma tillbaka till boogaloo-groovet in till solot skrev jag in den sista melodislingan att spelas 

unisont mellan bas och saxofon som också passade ypperligt som avslutande fras på hela låten. 

Eftersom hela låten har en sorts ”bluesig” karaktär höll vi oss till en enkel bluesform vid det första 

solot. Det andra solot höll vi modalt.   

 

Marknadsföring 
 

Min första tanke var att trycka upp affischer att sätta upp på anslagstavlor runt om på staden men 

tillslut valde jag att hålla det väldigt enkelt med bilder på skolans montrar och ett facebook-event till 

vilket jag bjöd in närmare 200 personer. En av anledningarna till att jag struntade i affischerna var att 

det, i mitt tycke, skulle ta för lång tid och energi att trycka upp samt gå runt med dessa. Dessutom tror 

jag stark på den digitala marknadsföringen snarare än den fysiska. Folk kan se att jag har konsert i sin 

mobil när de sitter på tåget istället för att gå förbi en av hundratals affischer som är upphänga utanför 

någon matvaruaffär för att kanske lägga märke till just min och ta sig tiden till att faktiskt läsa den 

också. Att konserten var fullsatt kan väl betraktas som ett tecken på jag åstadkom det jag ville 

åstadkomma genom enkla medel – tydlig och koncis marknadsföring. 
Jag ville först ha en cool, storslagen bild på mig men min planering svek när det kom till att boka 

fotograf så jag beslöt mig för att använda en bild på mig själv, där jag spelade trummor, som jag redan 

hade. För att göra den lite mer intressant förvrängde jag den i bildredigeringsprogrammet Photoshop. 

Redan innan själva arbetet med detta hade börjat hade jag en tanke om att jag ville göra det simpelt, 

undvika plotter och göra någonting som ens ögon dras till. Jag valde att göra en bild med vit bakgrund 

och svart text samt bild.  

Jämfört med andra marknadsföringsbilder inför folks examenskonserter tycker jag att min stack ut. 

Den var varken bättre eller sämre utan den stack bara ut eftersom bakgrunden var helt vit med en liten 

bild och lite text och om man inte visste så skulle det inte helt tydligt att det var jag på bilden.  
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Konserten 
 

Till att börja med vill jag understryka hur glad och tacksam jag är över att lokalen var fullsatt när vi 

gick på scenen. Det var någonting jag inte hade vågat hoppats på som stärkte mitt självförtroende inför 

denna konsert.  

När Petter satte ton och inledde hela konserten med ett bassolo som sedan gick in till ”The Pilot” spred 

sig en sanslös glädje i mig. Att faktiskt, äntligen, få spela min musik med två av mina favoritmusiker 

kändes stort.  

Under soundcheck valde vi att undvika monitorer helt och hållet och istället stå så nära varandra vi 

kunde. Genom att göra det kunde vi få fram det kontrastrika och dynamiska soundet vi ville ha. Detta 

eftersom monitorer kan vara förrädiska. Allt för ofta vill man ha mer och mer i monitorn vilket gör att 

man lätt blir lurad över den faktiska dynamiken på scenen. Ofta när det kommer till just jazzmusik får 

man höra att man bara ska spela så starkt att man fortfarande kan hör vad alla på scenen spelar vilket 

är självklart och en väldigt bra utgångspunkt. Problemet blir dock att man med monitorer tenderar att 

höra varandra för mycket vilket betyder att man i princip kan spela hur stark som helst och ändå höra 

varandra och då finns en risk att man spelar mindre dynamiskt. Är det någonting som försvinner i 

ljudbilden så höjer man bara. Enkelt men farligt.  

Jag känner jättestor skillnad mellan spelningar med och utan monitorer. Jag känner att jag spelar 

betydlig bättre utan monitor eftersom att det krävs större ansträngning av mig att lyssna hela tiden. Det 

är dock klart att det beror på sammanhanget och sättningen, storleken på scenen och rummet. Står man 

väldigt långt ifrån varandra så krävs dessa för att man ska kunna höra varandra. Lilla salen som vi 

spelade i tycker jag är ett exempel på en optimal lokal att stå nära varandra och inte ha monitorer till 

en liknande sättning. 

 

De första slagen jag spelade kändes aningen ”sloppy” och osäkra vilket talade om för mig att jag inte 

var tillräckligt fokuserad och lyssnade för mycket på mig själv. Ett självcentrerat spel är aldrig ett bra 

spel och med detta i åtanke fokuserade jag på att verkligen lyssna på de andra och under de följande 

takterna kunde jag tillslut känna mig avslappnad, fokuserad och framförallt trygg. Så länge man 

verkligen lyssnar på sina medmusiker och inte sig själv så löser sig det mesta men det är lätt att 

glömma bort vilket jag tror att de flesta musiker kan hålla med om.  

Trots att jag siktat och sett fram emot mot min examenskonsert under mina tre år på KMH, var jag 

faktiskt inte märkbart nervös vilket för mig är relativt ovanligt. Jag tror att det har att göra med Robert 

och Petters lugna framtoning. 

Under de följande låtarna kunde jag verkligen känna mig fri att uttrycka mig. Vanligtvis när jag efter 

en konsert lägger ner stockarna och reser mig från min trumpall brukar en känsla av att jag inte fick 

fram det jag ville få fram sköljas över mig, men inte nu. Jag kunde resa mig från min pall och ta emot 

applåderna från publiken och känna mig stolt, nöjd och glad. 

 

En sak som kändes väldigt rolig var att jag tycker att jag faktiskt fick till ett bra mellansnack också. 

Jag sa till publiken att de gärna får komma med gissningar på vilken serie jag hade döpt låtarna efter, 

när konserten var slut, vilket de gjorde! Det kändes som att jag lyckades intressera alla i rummet, inte 

bara med musiken utan även pratet mellan låtarna. Några veckor innan konserten var det här någonting 

jag tänkte på. De personer som inte intresserar sig för låtarna eller musiken kan man ändå lyckas 

intressera. På de sättet kan man glädja alla i rummet. 

T.o.m. tre veckor efter min konsert kom det fram en man till mig och ville veta vad det var för serie 

och jag kunde inte låta bli att tänka: Jag lyckades. 

Det har verkligen lärt mig vikten av att kunna uttrycka sig på ett bra sätt som musiker även utanför 

musiken. Vem har inte gått på en konsert med superbra musik som samtidigt innehåller superdåligt 

mellansnack? Många tenderar att glömma bort hur viktigt det är med luft i ett set. Viss musik behöver 

längre tid för att kunna smältas och verkligen tas in. Jag har länge varit emot längre mellansnack på 
konserter jag går på men jag kommer att se det på ett annat sätt nu.  
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Att lyssna på min egen konsert 
 

Att lyssna på sig själv är en stor del av att utvecklas och jag har valt att ta med detta i texten eftersom 

självkritik och prestationsångest länge har varit någonting jag har kämpat med. 

Jag var otroligt spänd på att själv få sätta mig ner och lyssna till konserten. Mina förväntningar var 

otroligt höga. Mycket på grund av alla de fina ord jag fick efter konserten.  

 

Vid den första lyssningen visste jag inte riktigt vad jag skulle känna. Först tog självkritiken över, som 

den allt för ofta gör för mig. Mitt fokus låg till en början inte på musiken i det stora hela utan drogs 

snarare till att analysera mitt egna, tekniska, spel. Det blir väl lätt så när man jobbar med någonting 

under lång tid. Intressant nog koncentrerade jag mycket mer på trumspelet än kompositionerna trots att 

största fokusen har legat på att skriva bra låtar. 

Ett exempel på denna självkritik är att jag under några lyssningar hakade upp mig på mina första slag 

under temat på ”Pitch” som jag spelar på kanten av pukan. Varför jag reagerade på just dessa slag var 

för att det är något av slagen som spelas aningen hastigt och slarvigt vilket låter otight mot resten av 

mitt egna spel samt mot Robert och Petters. Det är en väldigt liten del men ett sådant litet ”misstag” 

räcker för att jag ska bli besviken på mig själv.  

Även mina egna solopartier var någonting jag till en början var till största del missnöjd med, 

antagligen eftersom jag än en gång här tyckte att vissa saker lät slarviga i timen och bitvis inte 

speciellt självsäkra. Om man dock ser till det dynamiska i mitt solospel kunde jag känna mig relativt 

nöjd.  

Vid nästa lyssning kändes det aningen bättre. Jag kunde till viss del släppa på de kritiska tyglarna som 

höll mitt objektiva lyssnande tillbaka och kunde nu börja slås av hur bra jag tyckte att Robert och 

Petter spelade mina låtar. Det finns ofta en rädsla över att inte göra någons musik rättvisa vilket var 

någonting jag uppfattade hos båda två vid repetitionen men jag slås verkligen, vid varje lyssning, av 

hur bra jag tyckte att låtarna kommer fram. ”En bra musiker är en musiker som kan få andra musiker 

att låta bra”, har jag hört någon säga och det bevisar både Petter och Robert här.  

 

När jag lyssnar på inspelningarna nu, några veckor efteråt, tycker jag att det låter bra, på sina ställen 

väldigt bra och jag känner mig nöjd. Självklart hittar jag saker i mitt eget spel som jag skulle vilja ha 

ogjort eller gjort på andra sätt men det är i det stora hela ingenting som stör mig längre.  

Nu kan jag ägna större fokus på att verkligen lyssna på låtarna och inte bara spelet. 

Mina första slag under ”Pitch” är fortfarande någonting jag reagerar på när jag lyssnar nu eftersom jag 

vet att, och hur, jag kunde ha undvikt det men jag har såklart lärt mig leva med det. I det stora hela vet 

jag att det dessutom inte spelar någon roll! 

Mina egna solopartier är fortfarande någonting som under vissa låtar tar emot att lyssna på men jag 

väljer att se det ur ett utvecklingsperspektiv med vilket jag menar att jag nu vet vilka parametrar det är 

som gör att jag uppfattar mitt spel på ett visst sätt och vad jag kan förbättra. Samtidigt som det är 

tråkigt att hitta saker i sitt spela man inte tycker om tycker jag att det är kul att kunna höra konkreta 
saker man vill förbättra.  

 

Någonting jag blev smått förundrad över var hur volymsvagt jag uppfattar mitt eget spel. Även i 

partier där jag själv tyckte att jag vräkte på låter det i mina öron ganska nedtonat. Jag tror att jag 

uppfattar det som så eftersom jag spelar mina cymbaler på ett sätt där jag strävar efter att man ska 

kunna höra varje slag. Det åstadkommer man enkelt genom att spela alla slagen med toppen av 

trumstocken eller druvan som det heter och sällan lägger ned stocken mot cymbalen. 

En cymbal är ett helt eget instrument med ett helt spektrum av frekvenser och allt vad det innebär. 

Med en och samma trumstock och endast en cymbal kan man skapa en massa olika ljudbilder genom 

att slå cymbalen på olika sätt; stark respektive svagt, att skrapa och dra saker över plåten eller varför 

inte lägga någonting på cymbalen som vibrerar mot den. På en av mina cymbaler använder jag mig av 

en s.k. ”Rattler” vilket är en kedja som man lägger över cymbalen för att cymbalen ska låta nitad utan 

att man behöver borra hål i den.  
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Hur jag spelar mina cymbaler är absolut någonting jag tidigare har reflekterat över och då kommit 

fram till det sättet jag spelar på dem idag. Det här är dock någonting jag inser nu att jag vill utveckla 

och då speciellt för att kunna få mitt spel aningen mer aggressivt för att tillsätta ännu mer dynamik. 

Under våra lektioner pratade jag och Robert om det här. Jag påpekade att jag ibland har svårt för att 

verkligen våga spela ut både i rytmik men också i volym. Vi spelade och han frågade efteråt ifall jag 

tyckte att jag spelade starkt och här hade vi skilda uppfattningar. Jag uppfattade mitt spel som starkt 

men det gjorde inte han. 

Detta är en insikt som verkligen fått mig att öppna ögonen för vissa aspekter i mitt egna spel och det är 

någonting jag kommer att jobba med. Som trummis har jag sett mig själv som dynamisk men jag vill 

nu verkligen stärka kontrollen över mitt dynamiska omfång. 

 

En annan sak jag kommer att bära med mig är hur viktigt det är att tycka att det är kul att spela och hur 

viktigt det är att det känns bra. Det spelar inte lika stor roll att sätta alla prickar eller spela det bästa 

solot. Känns det inte bra kommer det att visa sig, dels för publiken men även för en själv, om inte 
under tiden man spelar, så i varje fall när man lyssnar på inspelningen. Detta har jag lärt mig inse efter 

fem år av musikstudier. 

Jag kan säga, trots att jag vet att jag hade kul, att jag även kan höra hur kul jag hade på min 
examenskonsert. Det hörs att det känns bra att spela. 

Att spela med en bror 

 

Att ha någon man står väldigt nära, i detta fall en bror, som medmusiker tycker jag kan skapa en 

särskild tillit och ett gensvar vilket visar sig i musiken och det var en av anledningarna till varför jag 

valde just Petter som basist. När jag spelar tillsammans med Petter kan jag känna mig trygg men 

samtidigt ständigt utmanad, detta, såklart, i en positiv mening.  

Då vi har växt upp med att höra varandra öva, spela och utvecklas finns en ständig vilja att bevisa sin 

utveckling och musikaliska mognad för varandra, i varje fall för mig. Detta tillför den extra starka 

viljan av att pressa sig själv och få musiken att låta så bra som möjligt.  

En av de viktigaste faktorerna för att musiken, oavsett still eller genre, ska kännas bra, svänga och 

drivas framåt ligger i hur bra trummisen och basisten spelar tillsammans och hur de båda musikerna 

förhåller sig till varandras time. När det klickar mellan en basist och en trummis känner man det direkt 

och det lägger mattan för resten av ensemblen. 

Det finns många basister jag känner mig trygg att spela med men med det sagt vill jag understryka, om 

det har att göra med att vi är bröder vet jag inte, att Petter är den basist jag tycker är allra enklast att 

spela med av dem jag brukar spela med. Definitivt en av de roligaste. Vi lyckas hitta jargonger och sätt 

att skämta med varandra i musiken på ett liknande sätt som vi kan skämta med varandra när vi inte står 

på scen och jag tror att det visar sig i musiken när vi spelar tillsammans. 

Att spela med en stor inspiratör 

 
Roberts medverkan i detta projekt har varit otroligt inspirerande. Jag tror bestämt att jag har lärt mig 

mer under de tillfällen vi har spelat ihop än jag har på länge. En av de saker som gör Robert till en 

väldigt inspirerande och motiverande person för mig är hans ärlighet och det faktum att han är helt rak 

med vad han tycker. Tycker han t.ex. att det saknas någonting i ens spel så säger han det. Det är en 

egenskap som jag tycker att många lärare inte riktigt har. Jag tycker det är skönt och bra att få så ärlig 

kritik som möjligt eftersom jag går på KMH för att bli bättre musiker. En skola där man lär sig saker 

av folk som är experter inom vissa ämnen. Kan man då inte ta rak kritik av personer som i slutändan 

kommer att hjälpa en att ta sig dit man vill så tycker jag att det är någonting man bör ta itu med. Det är 

en av de viktigaste faktorerna för att man ska kunna utvecklas.  

Bland de saker Robert har hjälpt mig hitta är självsäkerhet det som för mig väger tyngst. På en av våra 
lektioner pratade vi om att spela som man vill spela och inte låta någon man spelar med försöka styra 

över ens spel. Under detta tillfälle gav han mig rådet att ”sluta vara student”. Redan när han sa det 
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förstod jag vad han menade och ju mer jag tänker på det desto mer resonerar det med mig. Jag 

kommer att spela på det sätt jag vill att mina trummor ska låta. Vill man ha mig som trummis så 

kommer man att få mitt spel.  

Ända sedan jag började spela har jag velat vara en musikalisk kameleont vilket jag absolut fortfarande 

vill men skillnaden nu jämfört med då är att jag kommer att sträva efter att, vilken musikstil jag än 

råkar spela, fortfarande spela som mig.  

Jag som bandledare 

 

Att vara ledare för två musiker på deras nivå har varit spännande. Det är lätt att börja tvivla på sig själv 

i liknande situationer och jag kan väl inte sticka under stolen med att jag bitvis har gjort det inför detta 

projekt.  

Jag har varit ledare för diverse band och ensembler förut och även ifall oron över om låtarna kommer 

att duga ofta finns med så har jag alltid sett mig själv som en bra ledare. Jag har utgått ifrån andra 

konstellationer jag inte varit ledare för där jag har saknat en viss tydlighet eller för den delen, en viss 

öppenhet och har med denna insikt försökt att vara den ledaren jag själv skulle vilja ha. 

Till största delen är jag tillfreds över min egen arbetsinsats under detta arbete och mina noter och idéer 

har varit tydliga och man skulle väl kunna se på det faktum att vi fick ihop allt under en repetition som 

ägde rum dagen innan konserten som ett bevis på att arbetet har fungerat bra. 

Min egen öppenhet för förändringar och förslag om hur vi kunde förhålla oss till musiken är även det 

någonting jag kan glädjas över. Jag har aldrig sett mig själv som ett facit när det kommer till hur 

musiken ska bli även om jag själv har skrivit den och jag tycker om att höra mina medmusikers intryck 

och åsikter för att kunna fylla i de eventuella luckor som jag kan ha missat. Under detta arbete bad jag 

båda två av mina medmusiker att säga vad de tyckte för att musiken skulle komma fram på rätt sätt 

och båda kom med mycket bra synpunkter.  

Visst finns det saker jag kunde ha gjort bättre för att underlätta för mig själv och mina medmusiker; 

långt tidigare forskat mer i vilka oktaver jag ville att melodierna skulle spelas i, varit mer rak och 

tydlig om soloformer men i det stora hela är jag nöjd. Även om det var min examenskonsert så ville 

jag ändå ha kvar känslan av att musiken var kollektiv och inte var ledd av en enskild person i bandet 

vilket jag tyckte att vi lyckades med.  

 

Slutreflektion 

För mig har detta varit ett spännande arbete, bitvis ångestfyllt, bitvis kul. Vad har jag då lärt mig av 

detta? Jo, jag har lärt mig väldigt mycket och bland det viktigaste är att jag har lärt mig tackla min 

egen prestationsångest kring komposition men jag har även lärt mig att ta snabbare beslut, att göra 

klart en idé och på ett eller annat sätt få det att fungera. En sak jag verkligen vill påpeka är att jag har 

överraskat mig själv med de låtar jag har lycktas skramla fram. Efter oron och all tveksamhet över om 
mitt personliga uttryck kommer att visa sig eller inte har jag lyckats vidga min vokabulär och erkänna 

för mig själv att jag kan skriva bra musik. I mina kompositioner vågar jag nu ta ut svängarna på ett sätt 

jag inte hade gjort för t.ex. ett år sedan och det har jag nått fram till genom att jobba med olika 

kompositionsmetoder i kombination med att våga tro på ett första infall.  

Att nu såhär i efterhand faktiskt kunna lyssna på en färdig produkt av allt nedlagt arbete, som 

dessutom låter väldigt bra, känns otroligt värdefullt och framförallt eggande inför framtida projekt. 

Det finns många andra lärdomar jag kan dra från detta arbete; planering, tydlighet, och att stå fast för 

vad jag vill göra är några av dem. Exempelvis kunde jag ha gått igenom låtarna med båda två betydligt 

tidigare för att göra helheten än mer tydlig. Jag har även uppfattat att många tycker om att ha allting 

klart med soloformer, dynamik, tempi och dylikt ifall repen, som här, är få. Det är definitivt ett sätt att 
arbeta som, till viss del, fungerar effektivt för att snabbt och enkelt kunna spela igenom musiken. 

Effektivt eftersom man då får en not och slipper undra, bara spela allt vad som står så kommer det att 

låta bra. Om man dock pratar om aspekten att verkligen få ut musiken är det här inte ett sätt som jag 
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uppskattar. Här vill jag då hellre höra alla musikers personliga uttryck snarare än mina egna 

förbestämda riktlinjer för musiken. Betyder det då att rytmen i melodin inte spelas exakt som det står 

skrivet så är det oftast bara bra. Har man många reptillfällen fungerar det såklart mycket bättre då man 

kan ägna tid åt att få det skrivna att låta naturligt och mänskligt.  

Jag har lärt känna mig själv ur ett kompositionshänseende och under vilka förutsättningar jag arbetar 

som mest effektivt och produktivt – mot ett tydligt mål och deadline. 

Arbetet har även flutit på mycket smidigt tack vare Petter och Roberts öppna sinne för musiken och 

min vision. 

 

 

 

Framtida planer för denna trion 

 

Jag kommer absolut att skriva mer musik för denna trio och verkligen pressa mig själv till att utveckla 

mina kompositioner och mitt musikaliska uttryck. Det skulle självklart också vara väldigt roligt att 

kombinera detta med att spela både Petter och Roberts musik. 

I spelhänseende är den närmsta planen och målet såklart att fixa spelningar runt om i Sverige men för 

tillfället har jag valt att lägga störst fokus på att dra ihop en Norrlands-turné. Eftersom vi alla kommer 

norrifrån skulle det kännas nära hjärtat att göra några spelningar på hemmaplan. Jag tänker mig fyra-

fem spelningar för att starta på en rimlig nivå. Ännu har jag inte satt en deadline för mig själv för när 

spelningarna ska vara bokade och dylikt men det finns definitivt planer för framtiden. 

Det skulle också vara kul att experimentera med att, vid någon eller några spelningar, ha ytterligare en 

eller flera musiker som man skulle kunna betrakta som en feature. Helst då en till blåsare; trumpetare 

eller varför inte en altsaxofonist. Anledningen till att jag är intresserad av just dessa sättningar är att 

jag verkligen tycker om ljudbilden av flera blåsinstrument utan ackordsinstrument. Jag gillar 

öppenheten i det, en öppenhet som jag inte tycker att man kan komma åt på samma sätt när man har 

ackordinstrument med. Det finns några musiker som jag har i åtanke och det skulle vara kul att någon 

gång få ihop en sådan ensemble.  

Jag vill fortsätta att utmana mig själv med det jag och Robert pratade om, att kunna skriva lika tydligt 

utan, som med, ackordsinstrument och då skulle en sådan lite större sättning vara kul att sätta sig in i. 

Längre fram i tiden ser jag även en studioinspelning. Jag har alltid haft en dröm om att ge ut någonting 

i eget namn eller bara någonting jag haft stort deltagande i och vem vet, detta kanske blir det första. 

Då skulle jag vilja spela in några av de låtarna vi spelade på konserten men målet är att till dess ha 

utökat repertoaren med minst lika många låtar till. 

Tack till inspirerande lärare 

Slutligen skulle jag vilja tacka de lärare jag har haft under mina år på KMH och då speciellt min 

trumlärare Bengt Stark vars trumspel jag har beundrat sen mina unga år och som jag har lyssnat till 

väldigt mycket och fortfarande gör. Anledningen till att jag tar upp detta i denna slutreflektion är för 
att jag tycker det otroligt viktigt för en lärare att faktiskt få höra uppskattning från sina elever för ett 

jobb de gör bra.  

Bengt har hjälpt mig otroligt mycket och i likhet med Robert Nordmark så har Bengt ett pedagogiskt 

sätt som resonerar med mig; rakt och tydligt. Våra lektioner har bestått av en blandning av en 

humoristisk jargong med bestämd kritik där mina brister har framhållits på ett väldigt utmanande men 

uppmuntrande sätt. 

Förutom Bengts fantastiska spel har jag har haft uppfattningen av att han alltid har trott på mig vilket 

har gett mig motivation till att vilja utvecklas. Känslan av att ens huvudlärare ständigt ser och påpekar 

ens potential, vilket Bengt har gjort, har en väldigt drivande kraft för ens självförtroende. 

Jag har återkommande perioder där jag tycker att allt jag spelar känns dåligt och där jag inte orkar ta 
tag i saker jag kanske borde, som övning av teknik och notläsning. Med Bengt har jag kunnat prata om 

dessa saker och fått respons och förståelse. Varje gång jag har haft denna period och tagit mig till 
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trumlektionerna med Bengt har jag alltid gått ut därifrån inspirerad och motiverad med en vilja att lära 

mig mer och det känns superviktigt att berätta och att poängtera. 

Denna inspiration och drivkraft har definitivt hjälpt mig att kunna slutföra detta examensarbete. 

 

Jag vill också tacka Sven Berggren för superbra riktlinjer och guidning kring detta arbete. 
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Bilagor 
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