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Projektbeskrivning
Mitt examensarbete har fokuserat på två olika områden, det individuella arbetet som kompositör och
det kollektiva arbetet som är att spela som band och att improvisera i den kontexten. Min tanke har
varit att skriva musik, olika kompositioner, som tillsammans skulle kunna utgöra ett album. Vad jag
menar är att skapa en känsla av att de olika kompositionerna följer varandra och hör ihop på ett
organiskt sett som gör resultatet större än summan av delarna. Detta är fallet med många av de skivor
jag personligen håller allra högst, till exempel Kind of Blue (Miles Davis) och A Love Supreme (John
Coltrane). I båda nämnda exempel tycker jag att skivorna vore inkompletta om en enda komposition
togs bort samtidigt som varenda spår är fantastiskt i sin egen existens. Det är dock följden av spåren
och helheten som för mig gör dessa album sublima. Detta har jag, om än högst ödmjukt, haft som
ambition att försöka närma mig. Jag skulle aldrig påstå att jag har lyckats med detta, men poängen var
snarare att anamma ett nytt tankesätt för mig som kompositör och se vart det skulle leda mig. Jag har
dock inte haft ambitionen att faktiskt spela in en skiva, min förhoppning har snarare varit att kunna
överföra helhetskänslan från ett sånt här album till en konsert.
Jag kommer även att djupt begrunda min process som kompositör och hur den relaterar till
prestationsångest samt hur det påverkar själva materialet.
I den andra delen av mitt examensarbete har jag reflekterat kring och utforskat vad det innebär att vara
ett band eller att spela som grupp i en jazzkontext, specifikt i en kontext där det finns en bandledare,
som i det här fallet har varit jag. Det vill säga vad det innebär att skapa en känsla av samhörighet,
kollektiv frihet, kommunikation och en demokratisk fördelning av ansvar och initiativ.
Jag har reflekterat över min roll som bandledare och hur den kan påverka gruppen på olika sätt. Vidare
har rent praktiska aspekter som att boka rep, konsertdatum och inspelningsdatum ingått i min roll som
bandledare och i mitt arbete som stort. Innan jag går in närmare på själva arbetet så vill jag presentera
mina medmusiker och handledare och förklara valet av just dessa musiker och vilket syfte de har fyllt i
mitt projekt. Därefter kommer jag ge en kort redogörelse av min egen musikaliska bakgrund.

Medverkande
Inför mitt examensarbete lade jag ned mycket tid och tankekraft på att välja ut mina medmusiker och
min handledare. Eftersom musik är en kollektiv process och mitt examensarbete hade nästintill
onåbara ambitioner var det för mig av yttersta vikt att jag valde min grupp med stor noggrannhet. Det
är så mycket som ska stämma för att ett band ska bli bra. Först och främst är det för mig väldigt viktigt
att alla enskilda individer besitter hög yrkesmässig kompetens och tekniska färdigheter. Vidare är det
av yttersta vikt att alla har ett starkt individuellt uttryck. Men det räcker inte alltid med att alla är
professionella och har starka individuella röster, det kan ändå gå fel. De olika rösterna kan fortfarande
skära sig av antingen musikaliska eller sociala skäl även när det på pappret såg fläckfritt ut. Med det
sagt var det alltså otroligt viktigt att med stor omsorg välja mitt band. Jag kommer vidare presentera de
enskilda musikerna och förklara närmare hur jag resonerade när jag valde dessa, utifrån deras roll som
individer och utifrån deras roll som en del av en grupp.
Vid sidan av mig själv på gitarr så består mitt band utav Jesper Hättander, Max Agnas och Hannes
Jonsson.
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Jesper Hättander - trummor
Jag lärde känna Jesper Hättander under mitt första år på musikhögskolan. Vi spelade tillsammans två
gånger under hösten, en gång på ett jam och en gång på en mingelspelning på en företagsfest. Efter de
två speltillfällena överansträngde jag båda händerna vilket resulterade i ett speluppehåll på över ett
halvår. Under den tiden spelade jag och Jesper aldrig tillsammans, men vi umgicks intensivt, lyssnade
på musik, pratade om musik och blev väldigt goda vänner. Efter mitt speluppehåll, på höstterminen
under vårt andra läsår började vi spela väldigt mycket tillsammans. Vi jammade mycket på duo men
spelade även i andra konstellationer och i andra sammanhang. Jag känner och tycker om Jesper väldigt
mycket som både människa och musiker och han känner mig lika väl på samma sätt. Vi har i stor
utsträckning samma referenser och jag tror att vi uppskattar samma kvaliteter i musik och i musiker.
Även om vi på senare håll valt att gå olika vägar musikaliskt så förstår vi varandra väldigt bra. Detta
har gjort att Jesper nästan alltid vet vad jag är ute efter när jag presenterar en ny låt, han förstår min
musik för han förstår var jag kommer ifrån. När han inte vet vad jag är ute efter förstår han alltid vad
jag menar när jag förklarar och när inte jag vet vad jag är ute efter, då har han alltid en bra idé. Att ha
med Jesper i mitt band gav mig därför en stor trygghet vilket gjorde honom till ett i slutändan
självklart val.

Max Agnas - piano
Första gången jag hörde Max spela var på ett youtubeklipp 2011, där han tillsammans med sina bröder
spelar en blues. Jag blev helt förbluffad av all den musikalitet som kom från den här 14-åriga killen.
Inte nog med att han redan var en virtuos på sitt instrument, han hade redan en egen röst och en
kreativitet som gjorde mig paff. Jag har velat spela med Max enda sen jag första gången såg det där
klippet 2011. Hösten 2016 började Max på musikhögskolan och vi bokade in ett jam. Efter jammet
visste jag att han skulle vara med i mitt projekt. Max besitter en otrolig musikalitet och han är en
oerhört generös musiker. Han är alltid lyhörd, öppensinnad, kreativ och aldrig rädd för att ta initiativ.
Han har en förmåga att locka fram det orädda och impulsiva hos de han spelar med och jag ville av
den anledningen inte ha någon annan pianist i mitt band. Sedan dess har vi under rep och bara genom
att umgås lärt känna varandra och vi kommer väldigt bra överens socialt också.

Hannes Jonsson - kontrabas
Jag träffade och spelade med Hannes första gången under våren 2016. Jag hade hört honom spela
innan dess och tyckte redan att han var en väldigt bra bassist. Men Hannes bodde i Malmö så vi sågs
bara när han var i Stockholm på besök. Hösten 2016 flyttade han dock upp till Stockholm och sen dess
har vi blivit goda vänner och spelat mycket tillsammans. Hannes är en otroligt svängig basist och en
otroligt musikalisk människa. Han har lyssnat på och tycker om så mycket olika sorters musik och
lyckas verkligen föra samman sina olika influenser från både gospel, jazz och indie-pop på ett
organiskt och spännande sätt. Han är dessutom en ödmjuk människa som visar glädje och tacksamhet
varje gång man spelar med honom. Man får energi av att spela med Hannes och det tycker jag är
oerhört värdefullt.
Utöver de individuella egenskaper jag beskrivit hos ovan nämnda musiker så resonerade jag som så att
de har tillräckligt många gemensamma musikaliska referenser för att det skulle klicka, samtidigt som
det fanns tillräckligt många för varandra främmande referenser för att spänning och nyfikenhet skulle
uppstå. Jag är oerhört glad över hur jag tänkte och över de musiker jag valde för det blev precis det
som hände.
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Fredrik Ljungkvist - handledare
Jag har lyssnat på Fredrik Ljungkvists musik sedan gymnasiet och alltid berörts och imponerats av
honom. Sedan jag började på musikhögskolan har jag även haft ett fåtal lektioner med Fredrik, spelat i
ett storbandsprojekt och stiftat bekantskap med honom. Jag kan inte säga att jag haft överdrivet
mycket kontakt med honom under dessa fyra år, men av det jag har sett har min bild av honom bara
blivit ännu bättre och det har känts som att vi kommer bra överens. När jag skulle välja handledare så
ville jag ha en erfaren och öppensinnad musiker med en tydlig konstnärlig vision, bred kompetens och
stor vana av rollen som bandledare. För mig har Fredrik allt det här och det var inte ett svårt val.

Min musikaliska bakgrund
Jag började spela gitarr när jag var 11 år gammal. Som för så många andra gitarrister började det med
att pappa lärde mig några få enkla ackord på gitarren och sen tog jag över. Jag var tillsammans med
internet min egen lärare och lärde mig snabbt genom att ständigt leta upp nya ackord, låtar och
rocksolon som jag via tabulatur lärde mig att spela. Jag lyssnade nästan uteslutande på rock från 60-,
70- och 80-talet fram till mitten av högstadiet, då jag fick ett växande intresse för indie-musik. Jag
ägnade mestadels av min resterande tid på högstadiet till att lära mig sjunga och spela låtar av olika
band eller artister jag tyckte om.
Det hade dock varit en självklarhet för mig att jag skulle gå musikprogrammet på Södra Latins
Gymnasium ända sedan min lärare i sjätte klass berättat för mig att det var det bästa musikprogrammet
på gymnasienivå i Sverige. Så i nian när det var dags att söka frågade jag min klasskompis Kalle vad
jag borde spela för låtar på antagningsprovet. Han föreslog att jag skulle spela något av den
amerikanska jazzgitarristen Pat Metheny, vilken var den ända han kände till. Vid den här tiden tog jag
även mina första gitarrlektioner av en gammal vän till min pappa och han föreslog låten The Chicken,
en jazzfunkklassiker komponerad av den amerikanske saxofonisten Pee Wee Ellis. Eftersom jag inte
visste någonting om jazz valde jag att lita blint på dessa två personers omdömen. Jag kom in på
yrkesmusikerlinjen på Södra Latins Gymnasiums och påbörjade mina studier där hösten 2010. Det var
under den hösten som jag fick min första riktiga gitarrlärare och förälskade mig i jazz. Under min
gymnasietid lärde jag mig otroligt mycket om gitarr, jazz och musik i allmänhet och min musikaliska
utveckling gick verkligen fort framåt. Våren 2013 sökte jag Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
och påbörjade mina studier där samma höst. Till en början trivdes jag ganska bra men kände stor press
på mig själv då jag hade kommit in som andra reserv och kände att jag inte räckte till. Detta ledde till
att jag överansträngde mig tidigt under hösten och tvingades till ett speluppehåll på drygt ett halvår.
Mitt första år på Musikhögskolan blev inte ett så bra år, men jag fick mycket tid till att fundera över
tillvaron och musik. Sedan mitt andra läsår har jag dock trivts bättre och bättre för varje år även om
jag inte har varit helt nöjd med stora delar av själva utbildningen. Skolan har gett mig stor frihet att
välja mina kurser och sett till att jag fått disponera min tid lite hur jag vill, något som har möjliggjort
mitt egna musikaliska utforskande, vilket jag är tacksam över.

Material
Nu har jag presenterat och motiverat mitt projekt, mitt band, min handledare och mig själv genom min
musikaliska bakgrund. Nu kommer vi till själva projektet, vad det har inneburit och hur jag har gått
tillväga. I det här avsnittet kommer jag främst att behandla komposition, improvisation och
ensemblerepetitioner. Jag kommer att reflektera kring och redogöra för problem som har uppstått,
frågor som ställts och hur jag hanterat dessa. Jag kommer skriva om min process som kompositör och
försöka förstå varför det ibland har gått dåligt eller känts jobbigt och varför det ibland gått bra och
känts enkelt. Jag kommer även att redogöra för de rent praktiska och logistiska aspekterna av ett
sådant här projekt och de problem som uppstod under projektets gång. Det var mycket som inte gick
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som jag hade tänkt mig under projektets gång och även om jag blev nöjd med resultatet så finns det
mycket som hade gjort processen betydligt smidigare och smärtfriare för mig och jag ska i kommande
avsnitt försöka reda ut vilka de sakerna är.

Planering
En viktig förutsättning för att genomföra ett projekt på ett så smidigt och effektivt sätt som möjligt är
tidsplanering, något som jag genom hela livet misslyckats med. Jag har gång på gång, uppsats efter
uppsats och projekt efter projekt sagt till mig själv att den här gången börjar du i tid, den här gången
skjuter du inte upp hela arbetet till sista minuten. Varje gång, nästan utan undantag, har jag skjutit upp
arbetet till sista minuten. Varenda gång låter jag tiden gå, utan att få något gjort. Jag blir stressad, får
ångest och känner mig sämre och sämre för varje improduktiv dag som går. Men i slutändan får jag,
nästan utan undantag, arbetet gjort och jag är dessutom ofta nöjd. Den här processen är långt ifrån
rofylld och självklart inte eftersträvansvärd någonstans. Men jag måste ändå medge att den oftast har
fungerat. Även det här arbetet sitter jag och skriver i sista minuten och det skriver sig självt måste jag
säga. Jag har haft liknande upplevelser vad gäller min kompositionsprocess, att det står still fram till
dagarna innan ett rep och helt plötsligt har jag skrivit tre låtar. Det verkar onekligen som att jag har en
tendens att prestera under press. Jag kommer att utveckla det här senare i arbetet och reflektera vidare
kring vad som gör att jag skjuter upp arbete, vad som gör att jag är som mest produktiv när tiden är
knapp och hur den här processen påverkar resultatet.
Den här typen av planering som gäller innehållet i mitt examensarbete, alltså mina kompositioner, är
ju problematisk eftersom den handlar om en konstnärlig och kreativ produkt. En produkt som jag i
förväg inte vet vad den är eller kommer bli. Jag vet omöjligt i förväg hur mycket tid en sådan produkt
kommer kräva. Den andra typen av planering inför ett projekt som detta är planering av repetitioner
och konsertdatum. I det andra fallet har jag varit bättre. Jag började med att boka in ett jam under
jullovet och efter jammet bokade vi in resterande sex repetitionstillfällen. Även konsertdatum bokades
i god tid.

Komposition
Komposition för mig
Mitt individuella arbete som kompositör har som sagt varit ett av två stora fokusområden för det här
arbetet och något jag lagt ner en stor mängd tid på. Komposition är något som på många sätt betytt
mycket för mig ända sedan jag började spela jazz. Jag har sett på mig själv som kompositör och alltid
utgått från att jag i min framtida karriär som bandledare främst kommer spela in och framföra min
egen musik. Som lyssnare har jag alltid värdesatt komposition högt hos de kontemporära jazzmusiker
jag lyssnat på och inspirerats av. Ett album där kompositionerna tjänar improvisationerna kommer i
mina öron aldrig bli lika starkt som ett album som förhåller sig på motsatt sätt. I praktiken förhåller sig
nog sällan ett album enbart på varken det ena eller det andra sättet, men om man ser dem som två
motpoler på en skala så föredrar jag helt klart det andra förhållningssättet.
Jag har av den anledningen alltid haft väldigt höga krav på mig själv när jag komponerat och många
låtar och idéer har kastats i papperskorgen både innan och efter de nått replokalen. Trots detta har jag
nästan aldrig skrivit musik utan att ha en deadline att förhålla mig till. Komposition har med andra ord
aldrig varit en naturligt integrerad del i min musikaliska vardag. Jag tror att en bidragande orsak till
detta har varit att mitt komponerande inte sällan känts krävande, tråkigt och ångestladdat. Att det har
känts så pass kämpigt kan också ha berott på att min ingång till komposition var just genom ett projekt
och att deadlinen satte stor press på mig.
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Process
Inför det här projektet försökte jag påbörja kompositionsprocessen i god tid, eller snarare godare tid,
än vanligtvis. Min förhoppning var att jag skulle hinna skriva tillräckligt mycket musik för att vi på
konserten skulle kunna spela uteslutande nytt material. Jag hade hoppats på kanske sju nya
kompositioner och att jag skulle hinna ge varje låt den tid som krävdes. Så blev helt enkelt inte fallet.
Jag påbörjade en intensiv men fruktlös skrivperiod i mitten av november. Jag satt ett flertal timmar
nästan varje dag fram till mitten av januari utan att skriva en enda låt. Jag använde mig inte av några
särskilda metoder för att komma igång utan satt bara och testade idéer som jag oftast övergav snabbt.
Vissa veckor gav jag mig själv ledigt från komponerandet i några dagar i ett desperat försök att
återuppväcka inspiration. Men varje gång jag återvände till skrivandet infann sig en känsla av kreativ
otillräcklighet. Jag kände att mina idéer inte dög, att mina öron svek mig när det kom till att omvandla
en intern idé till ljudande toner. Ibland tänkte jag till och med tanken att jag förmodligen inte hade
något mer att säga och att de kompositioner jag tidigare lyckats med skulle vara de sista jag någonsin
komponerat. En i efterhand löjlig tanke som stundtals faktiskt kändes verklig för mig.
Varför jag hamnat i dessa identitetskritiska tillstånd av improduktivitet är något jag funderat mycket
på. Jag har även funderat på vad det är som händer när tillståndet släpper och jag lyckas producera
något. Den här processen har jag ju upplevt vid upprepade tillfällen, främst i musikaliska sammanhang
men även när jag har skrivit arbeten i andra skolämnen. Varför? Det enkla svaret är nog
prestationsångest. I början av processen, när jag är improduktiv, tänker jag mer eller mindre
undermedvetet väldigt mycket på hur det färdiga resultatet borde bli. Jag har på något sätt redan
bestämt mig för hur musiken borde låta, utan att ha en faktisk idé. Detta tror jag föranleds av att jag
tänker för mycket på hur framtida lyssnare kommer uppfatta och bedöma min musik. Det är som att
jag i mitt skrivande försöker uppfylla krav som ingen ännu har ställt på mig. Jag kan komma på mig
själv med att tänka på en specifik person och vad den hade sagt om det där ackordet eller den där
melodin, vilket resulterat i att jag skrotat hela idéen. Jag har även krav på mig själv att varje låt eller
idé måste vara det bästa jag skrivit hittills. Det här upplever jag som en slags blandning av
prestationsångest och en slags jagsvaghet.
Vad är det då som händer när det till slut vänder? Blir jag helt plötsligt kvitt min prestationsångest,
eller är det bara att de bra idéerna helt plötsligt kommer till mig? Är det nödvändigt för mig att gå
igenom det första improduktiva stadiet för att sedan nå det produktiva? I det här fallet så släppte det
inte förrän efter första repet då jag tvingats ta med två gamla låtar varav vi spelade en på konserten.
Nu var det plötsligt bara en dryg månad kvar till konserten, vi hade repat en gång och jag hade inte
skrivit en enda ny låt. Till slut blev det som att pressen blev så hög att den nästan avtog. Eller det
kanske inte var pressen som avtog utan snarare att tiden var så knapp att jag inte hade råd att vara
självkritisk längre. Jag insåg att jag nu bara måste producera tillräckligt med material för att konserten
ens skulle vara genomförbar. Nästa gång jag satte mig ned för att skriva tog jag tillvara på den första
idén som kom till mig och skrev klart låten relativt snabbt och helt smärtfritt. Nu var det till och med
roligt att skriva, jag blev nästan chockad. Jag blev dessutom riktigt nöjd med låten. Andra låten jag
skrev färdigt byggde på en gammal idé i form av en basgång på gitarr som jag aldrig gjort något av.
Den fick jag sitta lite längre med, men jag var ändå ljusår ifrån den ångest och improduktivitet jag
tidigare lidit av. Den sista nya låten skrev jag på en timme. Även den skrev jag med glädje. Helt
plötsligt hade jag skrivit tre låtar på två veckor, som jag dessutom kände mig mer än tillfredsställd
med. Trots att jag inte hade uppnått mitt ursprungliga mål att skriva enbart nytt material kände jag mig
riktigt nöjd.
Frågan är då om den här processen för mig är oundviklig, kanske nödvändig, eller om jag på något sätt
kunnat eliminera det första plågsamma stadiet. Följdfrågan är då hur det hade påverkat resultatet. Hade
jag lyckats skriva mer musik? Hade den blivit bättre eller sämre? Min förhoppning är givetvis att det
går att hoppa över inledningen i processen och gå direkt till ett kreativt och lustfyllt produktionsflöde.
Jag tror nog att det i viss utsträckning är möjligt att slippa den stora prestationsångest och
improduktivitet jag upplevt. Samtidigt upplever jag att det finns något renande i min process. Att efter
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månaders slit och skrotande av idéer vara så uttömd att jag är öppen för nästan vilken idé som helst.
Men det hade såklart varit bättre om jag redan från början kände mig öppen och välkomnande inför
mina kreativa impulser. Jag hade dock varit tacksam om den plågsamma processen bara förkortades
något. Jag vill nu återkoppla till det jag tidigare skrev om planering, det vill säga min egen oförmåga
att göra saker i tid.
I det här fallet anser jag i vissa avseenden att jag började i tid. Jag kunde inte veta, i alla fall inte
förutsätta, att jag inte skulle lyckas komponera någonting på två månader trots ständiga försök. Men
säg att jag förutsatte att det skulle ta två månader att komma igång och således påbörjat skrivandet i
september. Inte en orimlig tanke i sig men hade det verkligen varit en garanti för en fortsatt
produktivitet? Vad är det som säger att jag inte tre månader senare återigen hade hamnat i en kreativ
svacka, börjat tvivla på mig själv och slutligen kanske nöjt mig med vad jag redan åstadkommit, säg
tre kompositioner. Låt oss då anta att kvaliteten på låtarna, utan att diskutera huruvida begrepp som
kvalitet kan användas om musik, var densamma som i fallet då jag började i november. Spelar det då
någon roll när jag började?
Något som jag lade märke till i slutskedet av projektet, då låtarna skrevs och repetitionerna hölls, var
att jag på ett intensivt sätt gick in i musiken, både som kompositör, bandledare och som en del av
gruppen. Allt flöt på något sätt ihop och jag levde under några veckor i total samklang med projektet.
Den här intensiteten uppskattar jag så mycket att det under tiden kändes som att det var värt den
långdragna period då det kändes nästintill hopplöst. Om det sedan påverkade min ingång till musiken
under repetitioner och framförandet till det positiva kan jag bara spekulera i, men det känns inte
omöjligt. Om jag hade kunnat påbörja skrivandet i september och lyckats producera sju nya låtar som
jag sedan velat använda hade jag såklart föredragit det. Men jag undrar om jag någonsin kommer att
lyckas förändra min vana av att skjuta upp saker så till den grad att detta påhittade scenario blir
verklighet.
För om det är någonting jag hört av varenda lärare jag haft så är det att jag ska börja i god tid. Se till
att börja med det här i god tid nu. Varenda gång jag inte börjat i god tid har jag fått ångest och blivit
stressad. Så visst låter det som att lösningen bara hade varit att börja i god tid? Men om jag inte kan
börja i god tid då? Eller om jag bara aldrig kommer kunna förmå mig att börja i god tid, finns det då
någon poäng med att känna den här stressrelaterade ångesten över att jag aldrig sätter igång? Jag
menar att min taktik hittills för att börja i god tid har varit att skuldbelägga mig själv för att jag är lat.
Det har uppenbarligen inte fungerat. Jag undrar om vägen till att börja i god tid kanske är att inte
pressa mig själv till att börja i god tid. Jag tror att det finns två sorters press som påverkar mig på olika
sätt. Den ena pressen är den som uppstår i slutskedet av ett arbete, när jag har väldigt lite tid och
väldigt mycket att uträtta. Denna rent tidsrelaterade press sporrar mig och får mig att fokusera på att få
arbetet gjort. Den andra pressen är den prestationsrelaterade pressen jag lägger på mig själv, i början
av ett arbete, när jag formulerar krav för mig själv gällande arbetsprocessen och det slutliga resultatet.
Det är den typen av press som gör mig apatiskt improduktiv och ångestladdad. Jag förknippar och
kanske förväntar mig de här känslorna med det inledande stadiet i ett arbete, oavsett om det är inför en
skoluppgift, en ansökan eller ett examensarbete. Jag tror att jag skulle behöva ombetinga innebörden
av vad något jag måste göra är för att kunna ändra på beteendet av att ständigt uppskjutande. Kanske
först då kommer jag kunna börja i god tid, kanske först då kommer jag kunna skriva sju låtar till mitt
examensarbete.
En annan aspekt av processen är den som gäller var idéer kommer ifrån och hur de tas tillvara. I mitt
fall har jag nog aldrig haft en konkret idé om vad jag vill att en låt ska handla om. Jag har aldrig skrivit
om en specifik händelse eller kopplat en låt till något politiskt. För mig handlar det om att försöka
förmedla ett sinnestillstånd, oftast det jag vid tiden befinner mig i. Detta kan såklart vara summan av
händelser jag nyss upplevt men det är något jag sällan formulerar för mig själv. Jag är säker på att det
finns mycket att hämta i att anamma en annan ingång till komposition och det är något jag i framtiden
vill utforska, men i det här fallet har min ingång varit den jag nyss beskrivit.
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Låtarna
Här kommer jag individuellt presentera de kompositioner som höll hela vägen fram till konserten, hur
de skrevs och om eller vad jag ville förmedla med dem. Låtarna kommer att presenteras i den ordning
de utfördes på konserten.

En grå vecka
Första låten på konserten och tillika den första nya låten jag skrev till det här projektet är En grå
vecka, vilken finns med som bilaga under dess arbetstitel Bra Titel. Låten går i 3/4-delstakt i ett
långsamt tempo och är 36 takter lång. Första delen är 16 takter lång och andra delen är en fyra takter
längre variation på den första. Jag skrev hela låten på piano. Låten börjar med ett ackord bestående av
två rena kvinter staplade på varandra från Gb. Detta bilder en sus-klang som inte avslöjar låtens
tonalitet. När jag skrev låten började jag med det här ackordet och flyttade ner samma struktur en liten
ters, till Eb. I mitt huvud hörde jag av någon anledning Kurt Cobains röst sjunga de översta tonerna i
ackordet och hörde dessutom en enklare utsmyckning av de två toner som dittills utgjorde melodin.
Jag insåg att melodin som från början fått mig att tänka på Cobains röst kom från en kort sekvens i
låten In Bloom från Nevermind av Nirvana. När jag skulle fortsätta skriva föreställda jag mig till en
början Kurt Cobains röst sjunga melodin jag spelade. Efter att ha skrivit de fyra första takterna av låten
blev jag osäker på hur jag ville fortsätta. Jag hörde något i mitt huvud som jag hade svårt att formulera
i toner, men jag visste ungefär vilken ackordföljd det handlade om. Det var något som kändes bekant
och jag insåg att jag tänkte på den Radioheadsångaren Thom Yorkes röst. Med hjälp av denna
internaliserade röst skrev jag klart första delen av låten. I slutet av den delen kommer en enligt mig lite
bluesig melodisk fras bestående av punkterade åttondelar som jag ser som ett häftigt utrop med en
vemodig underton. Därefter saktar den harmoniska rytmen ner och stannar på ett dimackord i en hel
takt, där ett försiktigt vemodigt svar formuleras med samma rytm och en snarlik men förändrad
melodi. Jag ser inte på de två fraserna som en fråga som följs av ett svar, utan snarare som en fråga
som följs av samma fråga i ett annat tonläge. I andra delen av låten upprepas de två fraserna, men
harmoniken som föranleder fraserna är förändrad, intensiteten ökad och melodin oktaverad. Om låten
vore ett sinnestillstånd vore det kanske vemod blandat med hopp. Som jag ser det växlas bara
intensiteten av den här känslan och du kastas mellan ett lugnt vemod och en svåråtkomlig oro. I de två
sista takterna avtar intensiteten och ett slags lugn uppstår.

Genomskinlig
Konsertens andra låt skrev jag på vårterminen 2015 till ett annat projekt. Jag skrev låten på gitarr och
för en helt annan sättning med två elgitarrer, elbas och trummor. När vi skulle spela Genomskinlig
med min examensgrupp var vi därför tvungna att tänka om vad gällde arrangemang och
instrumentering. Låten går i 4/4-delstakt och börjar i rubato med en enkel melodi till psalmliknande
harmonik som jag tidigare spelat ensam på gitarr. När jag nu hade en pianist till mitt förfogande tyckte
jag att den inledande delen av låten passade bättre på piano. Max fick alltså spela den första delen
ensam. I den sista takten av den första delen sätts tempot för låtens andra del med hjälp av Jesper. I
den andra delen av låten rör vi oss i ett diatoniskt universum som pendlar mellan en känsla i dur och
en i moll. Nu spelar samtliga bandmedlemmar och melodin framförs på gitarr. Den åttonde takten
utgör den sista i andra delen och samtidigt den första i en ny del. Den nya delen består av en sex takter
lång transportsträcka som raskt går igenom tre olika tonarter för att sedan landa på tonikan i låtens
originaltonart. Tanken med de första tonartsbytena är att abrupt överraska lyssnaren medan den sista
modulationen tillbaka till originaltonarten ska gå nästintill obemärkt förbi. Solon spelas på låtens
andra del och går slutligen in i ett outro som består av ett durackord med två alternerande bastoner.
Efter en obestämd tid slås durackordet av och den sista frasen i låtens inledande del upprepas på piano.
Titeln syftar till att ha känslorna utanpå kroppen. Att känna saker starkt och inte kunna dölja de ens
när du verkligen vill.
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Ökänd känsla
Den tredje låten vi framförde på konserten var den andra nya låten jag skrev till projektet. Låten
bygger på ett riff som jag hittade på för något år sedan under ett duo-jam tillsammans med Jesper.
Riffet har en konstant ton på topp medan bastonerna varierar och ändrar funktionen av den konstanta
tonen. Den här basgången var bara fyra takter lång och saknade tillhörande melodi när jag återupptog
idén för projektet. Jag visste redan vilket stuk jag ville ge låten eftersom jag kom ihåg och gillade hur
det lät när jag och Jesper hade jammat på idén. Jesper hade spelat ett minimalistiskt komp baserat på
bastrumma och virvel. Tillsammans med min basgång skapade detta ett lite mörkt och postrockigt
sound som jag gillade. Jag lät hela första delen av låten ha kvar basgången men la till en liten
variation. Till basgången skrev jag en enkel och lyrisk melodi för piano som efter 16 takter upprepades
i oktaver. Efter 32 takter går låten in i en ny del som består av en liknande basgång med lika enkel
melodi men i en ny tonart. Delen avslutas med en ackordsatt synkop som går till ett nytt ackord på
första slaget i takt 37, detta upprepas tre gånger. För mig har låten en mörk och nedstämd känsla som
liknar den jag upplevt i olika tillstånd av svartsjuka, vilket är känslan titeln syftar på.

Krom
Av de låtar vi framförde under konserten är Krom den äldsta, jag skrev den under jullovet år 2015.
Krom skrevs till samma projekt som Genomskinlig och därmed till samma sättning och även denna är
skriven på gitarr. Jag skrev ackorden till hela A-delen på Krom innan jag gav den en melodi.
Egentligen är det bara två ackord med växlande bastoner. Jag hade formulerat ackorden på noter på ett
sådant sätt att det för en gitarrist skulle antyda en viss typ av ackordsläggningar. När jag nu istället
hade ett piano som ackordsinstrument fick jag omformulera ackorden för att fånga essensen i
klangerna. A-delen skiftar mellan en mixolydisk klangfärg och en i melodisk moll. Melodin består mer
eller mindre av en enkel fras vars struktur upprepas på olika sätt. Tillsammans med den skiftande
klangvärlden kastar melodin lyssnaren mellan ett klart hoppfullt rum och ett annat dunklare. Man kan
se på de två olika rummen som den ljusa och den mörka sidan av samma sak, vad det än är. B-delen
förhåller sig inte på samma sätt, den är hela tiden tvetydig och rör sig konstant mitt emellan de båda
rummen. Efter en till A-del följer en C-del som förflyttar oss in i ett nytt, tredje rum. Det tredje
rummet upplever jag som förlösande samtidigt som det inte är särskilt muntert. Det kanske kan liknas
vid den förlösande känsla som uppstår när du ger efter för din sorg eller ilska och tillåter dig själv att
släppa ut allt. Solon spelas på hela formen och efter sista solisten tas formen vidare ut i ett outro som
börjar i moll för att senare skifta till dur där temats första fras upprepas ett obestämt antal gånger.
Låten slutar i det ljusa rummet.

Ballad
Konsertens sista låt, Ballad, var den sista jag skrev inför konserten. Precis som titeln antyder går låten
i ett långsamt tempo. Det har nog aldrig gått lika snabbt för mig att skriva en låt som det gjorde med
Ballad. Jag satte mig vid pianot och tog ett ackord som jag hade tänkt på tidigare under dagen, ett
maj7ackord med två spänningstoner, en höjd kvart och en sänkt ters. Den höjda kvarten tillsammans
med den sänkta tersen ger ackordet en mörk och mystisk karaktär, samtidigt som ackordets
grundklang på något vis är dur. För att förstärka de olika sidorna av denna klang började jag låten med
att spela ackordet som ett arpeggio i sextondelar utan dess grundton. Ackordets dissonans och mystik
låg i hur de övriga ackordstonerna och spänningstonerna förhöll sig till grundtonen, så utan den
förändrades klangen radikalt och blev ett mycket ”snällare” ackord utan dissonans. När den hemliga
bastonen väl lades till på första slaget i en takt fungerade det desillusionerande på ett högst effektfullt
sätt. Du trodde att det du just hört betydde en sak, men det visar sig att det betydde något helt annat.
Eller att det ändrade betydelse utan förvarning. Jag tyckte det fanns mycket spänning i det här ackordet
och ville skriva låten utefter det. Jag ville också fortsätta anspela på den här osäkerheten, att något
plötsligt kunde visa sig vara något annat än du först trott. Temat på låten är skrivet helt i halvnoter
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utan pauser och jag lät melodin vara väldigt enkel. Från det första ackordet skrev jag låten genom att
spela fyra skalenligt uppåtgående halvnoter på klangen, och lät den sista tonen vara samma som första
i nästa takt. I den takten ändrade jag ackordet så att meloditonen skulle få en ny funktion, en ny
innebörd. Jag lät melodin fortsätta skalenligt över det nya ackordet i ytterligare fyra halvnoter för att
vid takt 6 ge den sista meloditonen en ny innebörd. Nästa gång innebörden skiftar är i takt 7, men nu
är det melodin som genom taktens andra halvnot avslöjar det nya ackordets natur. Genom låten växlar
jag mellan att låta ackorden eller melodin ändra innebörden av klangen och jag frångår även den här
strukturen helt ibland. Förutom på två ställen över den 27 takter långa formen låter jag varje ackord
klinga stillastående i två takter. Trots att allt i låten rör sig långsamt, tempot, melodin och harmoniken,
upplever jag den som intensiv. Jag kanske inte borde säga trots att låten rör sig långsamt, för jag tror
att det är i precis det som spänningen ligger. Där temat slutar tar en ny del vid, ämnad för solon, som
består av två ackord i samma tonalitet som spelas en takt var. Efter det långsamt intensiva temat ville
jag ha en öppnare del för improvisation där det var möjligt att gå in och ut ur spänningen. Jag ser
denna del som en öppen B-del där improvisationen blir en del av kompositionen för att senare mynna
ut i en sista A-del där det skrivna temat spelas igen. I temats slutfras flyttar jag i halvnoter ett
maj7ackord nedåt i sekunder från Dbmaj7 till Amaj7 samtidigt som melodin med samma notvärde går
upp i kvarter från F till D#. På det sättet får låten landa i en klang som jag tycker upplöser spänningen
något och förhoppningsvis förlöser lyssnaren. Titeln är deskriptiv men kan tyckas lika bedräglig som
låtens första ackord då den kanske inte motsvarar de emotionella förväntningar du kan få av att höra
ordet Ballad.

Att vara ett Band
Det andra fokusområdet i mitt arbete har, som tidigare nämnt, varit att utforska vad det innebär att vara
ett band, eller vad det innebär att spela musik i en grupp. Så vad är det egentligen som utgör ett band?
Det kan ju tyckas så enkelt som att ett antal individer bestämmer sig för att spela musik tillsammans
och antar ett gemensamt namn. Men det är knappast bandnamnet som utgör de värden jag lägger i
ordet, band. Det rör sig snarare om känslan av samhörighet och ett slags kollektivt uttryck. I ett band
står i min mening inte en person i fokus. Inte heller läggs allt ansvar på en individ. I ett perfekt band
delas ansvar och initiativ lika mellan samtliga bandmedlemmar. Fördelningen behöver inte alltid se ut
såhär men slår man ut det på det stora hela ska den vara helt jämställd. Jag är väl medveten om att i
många av mina favoritband, både i jazzgrupper och popband, ser fördelningen inte ut såhär. Inte heller
i min grupp såg fördelningen ut såhär. Det är ingen fara för det behöver inte heller se ut så, det är
snarare en utopisk idé om vad ett band ska vara. Till att börja med kallade jag det precis för min grupp
och det var jag som skrev musiken, till min examenskonsert. Jag tror däremot att det fortfarande går att
närma sig en bandkänsla starkare än ”nu ska vi kompa Morgan på hans konsert”. Den amerikanske
saxofonisten Wayne Shorter och hans nuvarande kvartett är för mig ett lysande exempel på det här.
Gruppen spelar mestadels Wayne Shorters musik och de går som sagt under namnet Wayne Shorter
Quartet, vilket indikerar att det är saxofonistens eget band. Men det är inte det som är det viktiga, för
när gruppen spelar tillsammans gör den det med en, i mitt tycke, nästintill telepatisk förmåga att ta in
och ta vara på varandras kreativitet. Wayne Shorter Quartets bandkänsla är för mig total.
I en kontext av improvisationsmusik har vi i och för sig redan närmat oss den här känslan något då alla
tvingas ta ansvar för vad de spelar när de antar rollen som solist och när de antar rollen som
ackompanjatör. Detta är såklart ingen garant för att ett organiskt samspel och en jämn fördelning av
initiativ, likt den i Shorters band, ska uppstå. Hur går gruppen då vidare för att djupare utveckla sitt
samspel och uppmuntra varandras initiativtagande? En självklar väg att gå är att spela mycket och
under en längre period med varandra, för att på det sättet lära känna varandra musikaliskt såväl som
socialt. Som sagt, en självklar väg att gå. Men om tiden är knapp och ni som grupp endast har ett fåtal
repetitioner på er att lära känna varandra? Jag tror givetvis inte att en lika stark bandkänsla kan uppstå
efter 6 repetitioner som efter 6 år, men det kanske går att effektivisera processen. Här tror jag att
bandledaren, jag i det här fallet, har ett stort ansvar. Ett ansvar för att skapa en miljö som känns
tillåtande och avslappnad. En miljö där ingen känner sig rädd för att begå misstag eller krav på att
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prestera. Det finns nog flera sätt att uppnå en sådan miljö, men jag tror att en förutsättning är att jag
som bandledare agerar på det sättet jag vill att mina bandmedlemmar ska känna sig fria att göra. Det
vill säga, om jag vill skapa en tillåtande miljö där alla vågar testa idéer och utmana varandra så måste
jag föregå med gott exempel och själv ta sådana initiativ.
Som bandledare, eller initiativtagare till gruppen, blir det ditt ansvar att föra samman ett antal
individer som ska komma överens musikaliskt och socialt. Dessutom räcker det kanske inte med att de
bara ”kommer överens” för att en verkligt intressant kemi ska uppstå. Allt det här behövde jag tänka
på när jag valde ut mina bandmedlemmar och jag har i avsnittet Medverkande beskrivit hur jag fattade
de här besluten. Jag har känt Jesper i social och musikalisk bemärkelse i flera år, Hannes har jag känt
ett kortare tag och Max är för mig en nyfunnen vän. Jesper och Hannes kände varandra något sedan
innan och vi hade jammat ihop en gång, men utöver det var det inga av mina bandmedlemmar som
hade spelat ihop före projektet. I och med det tog jag en risk när jag sammanförde dessa musiker till
mitt projekt, det var jag medveten om. Av den anledningen valde jag att boka in ett jam med mitt band
innan vi höll vår första repetition. På jammet spelade vi jazzstandards och syftet var att alla skulle få
en chans att bekanta sig med varandra. Efteråt tyckte jag att det hade varit väldigt kul och det kändes
definitivt som att en häftig kemi hade uppstått. Jag kände att jag hade valt helt rätt musiker och
människor för mitt projekt. Det här var en god förutsättning för att skapa bandkänslan jag ville åt. En
mindre god var att jag ännu inte hade skrivit en endaste ny låt. Vi bokade hursomhelst in samtliga 6
repetitioner efter jammet.

Repetitionerna
Förutom att vi ännu inte hade något material att jobba med såg jag som sagt förutsättningarna som
goda inför våra 6 repetitioner. Men första repet närmade sig och jag lyckades inte skriva någonting.
Någon dag innan första repetitionen beslutade jag mig för att ta med två av mina gamla kompositioner,
så att vi i alla fall skulle ha något att göra på repet. Dessutom, tänkte jag, så kanske det kommer låta så
pass bra att jag vill spela någon av dem på konserten. Låtarna jag tog med var Genomskinlig och en
annan låt, Gränsfall, som aldrig tog sig vidare från första repet.
Första repetitionen gick inte som jag önskat och även om Genomskinlig kändes lovande så var jag
missnöjd och modfälld efter vi gått ut från ensemblesalen. Jag kände att jag svikit mitt ansvar som
bandledare. Jag hade varken tillräckligt eller lika starkt material som jag hoppats på från början. Jag
kände det här redan innan repetitionen, jag hade inget självförtroende och jag tror att det gjorde mig
till en sämre bandledare. Min egen självömkan och besvikelse tog fokus från själva musiken och från
min bandledarroll. Jag insåg att om det skulle fortsätta på det här viset skulle vi aldrig lyckas skapa
den tillåtande och kreativa miljö jag ansåg nödvändig för att komma åt bandkänslan jag var ute efter.
Det var ungefär två veckor till nästa repetition och jag lovade mig själv att det skulle bli annorlunda.
Några dagar innan vårat andra rep skrev jag färdigt En grå vecka och kände att mitt självförtroende
steg. Jag återupptog även idén som skulle komma att bli Ökänd känsla och till repet hade jag med mig
en färdig låt och en skiss. Andra repetitionen gick mycket bättre. Dels för att låtarna jag tagit med
fungerade bättre för vår sättning, dels för att det nu var tredje gången vi spelade ihop och dels för att
jag genom mitt ökade självförtroende lyckades vara en bättre bandledare. Jag kände vid den här tiden
ingen starkare bandkänsla, men vad kunde jag egentligen förvänta mig. Vi hade fyra
repetitionstillfällen kvar och jag visste att jag ville ha allt material färdigt till nästa rep. Jag såg till att
skriva klart Ökänd känsla och skrev även Ballad innan det var dags för fjärde repetitionen. Jag
beslutade mig för att ta med och testa ännu en gammal låt, Krom. Jag lyckades alltså ta med mig allt
material vi i slutändan uppförde på konserten. Ballad visade sig spela sig själv och Ökänd känsla var
även den väldigt lättrepeterad, så på fjärde repet ägnade vi större delen av tiden åt Krom. Vi hade i
början svårt att få till ett stuk som kändes naturligt och gynnsamt för låten och för gruppen. Jag tror att
repetitionsprocessen med Krom stärkte oss som grupp. Vi var tvungna att få låten att fungera så jag
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uppmuntrade alla att ta initiativ och komma med idéer samtidigt som jag själv föreslog nya sätt att
närma oss låten på.
Till slut hittade vi ett stuk som vi verkligen gillade och låten gick från att kännas svår till självklar.
Efter arbetet med Krom gick resten av repet och de följande tre repetitionerna bara bättre och bättre.
Vi hade tre hela rep kvar till att slipa på låtarna, bekanta oss med dem och lära känna oss själva som
band. Ju mer jag trodde på materialet desto mer självförtroende fick jag i min roll som bandledare. Ju
mer självförtroende jag fick i min roll som bandledare desto mer kunde jag fokusera på musiken. Jag
tycker att vi verkligen lyckade uppnå en känsla av samhörighet och att vi hittade ett kollektivt uttryck
som grupp, samtidigt som allas individuella röster kom fram på ett fint sätt. Jag är säker på att vi
kommer att kunna utvecklas ännu mycket mer som band om vi fortsätter spela, men i förhållande till
hur mycket tid vi hade på oss måste jag säga att vi lyckades bli väldigt samspelta och att vi närmade
oss en gemensam identitet som grupp. Jag vill påpeka att min roll som bandledare endast var att göra
det möjligt, vägen dit var kollektiv och demokratisk. Inte minst Max hade en stor roll i det för mig.
Dels för att jag inte kände honom som musiker sen innan vilket gav honom möjligheten att ständigt
överraska mig. Men också för att han under repetitionerna vågade ta initiativ och ständigt föra
musiken i nya riktningar. Jag tror att en förutsättning för att ett band ska bli ett band är att alla har
samma inställning och ingång som Max visade på.

Ett Album
En tanke jag med projektet var att skriva låtar som tillsammans skulle kunna bilda ett album. Ett
album i den meningen jag i inledningen beskrev. Ett riktigt album för mig är en skiva där sublimiteten
uppstår med helheten. Det kan inte vara några på måfå valda snygga låtar som hamnar på samma skiva
för att du tyckte att ”det väl var snygga låtar allihopa”. Det kan bli en bra skiva, en riktigt bra till och
med, men det kan enligt mig aldrig bli ett album på samma sätt som Kind of Blue. Nu menar jag inte
heller att alla album måste vara ett sådant album. Det finns massvis av skivor jag lyssnat mer och
oftare på än vissa album. Men det var inte en sådan jag ville försöka mig på. Jag skulle inte heller
spela in en skiva, jag skulle spela en konsert. Men min tanke var att försöka skapa den här känslan på
scen.
Min tanke från början var även att enbart framföra nyskriven musik. Jag tänkte att det på det sättet
skulle gå att skriva varje ny låt med den förra i åtanke och att det här skulle kunna bidra till en känsla
av att de olika kompositionerna hörde ihop på något vis. Nu blev det inte som jag tänkte, jag skrev
endast tre nya kompositioner varav en byggde på en gammal låtidé. Det är svårt för mig att avgöra om
de nya låtarna hänger ihop, men jag försökte i alla fall att på något sätt ha den tidigare i åtanke när jag
skrev en ny. Bara det att jag skrev dessa tre låtar under loppet av två veckor bör ha påverkat hur de
hängde ihop, det är i alla fall inte otroligt. Men jag hade fortfarande två sedan länge färdigskrivna
kompositioner med i repertoaren, hur skulle de hänga ihop med de tre nya? Återigen, det är svårt för
mig att avgöra om de kanske redan hade en organisk samhörighet med de tre nya låtarna eller inte, det
är ju trots allt samma kompositör som ligger bakom alla fem. Jag vet dock att jag inte skrev Krom eller
Genomskinlig med de nya låtarna i åtanke. Jag vet även att jag inte skrev de nya låtarna med de gamla
i åtanke eftersom jag vid den tiden inte var säker på att jag ens skulle använda dem. Men vi hade en
konsert att genomföra och jag ville fortfarande försöka få materialet att hänga ihop på ett så organiskt
sätt som möjligt. Det är trots allt inte bara kompositionerna som utgör ett album, speciellt inte ett
jazzalbum. Det är fullt av improvisation och varje individuell gruppmedlems röst kommer ofrivilligt
att göra ett stort avtryck på musiken, vilket givetvis är en bra sak då dessa röster tillsammans bildar
hela bandets sound och uttryck.

En konsert
De verktyg vi hade att jobba med för att knyta samman musiken var således improvisation, låtordning
arrangemang, och gruppsound. På de sista tre repen testade vi därför olika låtordningar och olika
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arrangemang på låtarna. Vi testade att på olika sätt väva ihop de olika låtarna med intron och outron
och utforskade hur vi genom dessa kunde variera känslan av låten vi spelade. Jag kan inte svara på om
vi lyckades, det kan bara varje enskild lyssnare göra. Men, jag tycker att vi lyckades få musiken att
kännas som ett album för oss när vi framförde den. Det kändes inte som att vi bara spelade ”lite låtar”,
det kändes som att vi alltid spelade med en uppfattning om helheten. Jag har i alla fall aldrig upplevt
den känslan så starkt när jag tidigare spelat en konsert bestående av vare sig egenskriven musik eller
någon annans musik.
När jag i efterhand har lyssnat på inspelningen av konserten tycker jag mig uppleva någon sorts
helhetskänsla, även om det är svårt att svara på vari den ligger. Det känns svårt för mig att lyssna på
inspelningen med ett fågelperspektiv såhär kort tid efter konserten, och att jag upplever den här
helhetskänslan kanske endast beror på att jag vet att det var meningen att den skulle upplevas. Med det
sagt så tycker jag att vi lyckades väva samman låtarna bra med de intron och outron som konserten
innehöll. Detta kanske gav konserten en helhetskänsla där och då, men frågan är om det på en
studioinspelning hade upplevts likadant. Det är en fråga jag inte kan svara på än, men som jag kommer
att ge mycket betänketid framöver.

Slutreflektion
Mitt projekt skulle handla om komposition och samspel, vad det innebär att vara ett band och vad som
utgör ett riktigt album. Det har också i mångt och mycket handlat om det, men det dök upp något på
vägen som tog mer fokus än jag tidigare trott, min egen prestationsångest. Jag har under det här
projektet tvingats reflektera över vad som föranleder min ångest och hur den i sin tur påverkar mig,
som kompositör, som musiker och som människa. Jag har blivit övertygad om att den påverkar min
musik och att jag därför måste formulera för mig själv, eller snarare påminna mig själv om varför jag
faktiskt skriver och spelar musik. Det är inte för att imponera på någon eller för att prestera och ju förr
jag på riktigt inser det desto bättre. Jag har insett att den prestationsrelaterade pressen förlamar mig,
gör mig inkapabel att skriva musik, medan den tidsrelaterade pressen sporrar mig. Jag tror att KMH
skulle hjälpa många av sina elever genom att i fler kurser prata om och reflektera kring de olika typer
av inre och yttre press de upplever. Jag tror i slutändan att jag paradoxalt nog kommer att bli en bättre
musiker och en bättre kompositör om jag släpper tanken på att ur ett prestationsrelaterat perspektiv bli
just dessa saker.
Jag har i och med det här projektet insett vikten av att med noggrannhet välja sina medmusiker till ett
band. Med noggrannhet menar jag alltså att det inte räcker med att varje enskild musiker är duktig, det
är ingen förutsättning för en magisk kemi. Jag hade tur eftersom jag anser att vi inom projektgruppen
hade en sådan kemi, men jag har varit med om situationer där förutsättningarna på pappret varit
lysande, men när vi väl spelat har det varit platt och tråkigt.
Min roll som bandledare har blivit tydligare för mig och jag har insett hur viktig den är när det gäller
att skapa goda förutsättningar för ett bands eller projekts kreativa process. Vidare har jag lärt mig
använda andra verktyg än ren komposition, som till exempel improviserade intron/outron, för att knyta
ihop mina låtar, något som jag kommer i framtiden kommer fortsätta utforska och använda mig av.
Min plan är att fortsätta skriva musik med allt det här i åtanke, försöka att inte sätta för stor press på
mig själv och inte tänka på vad andra skulle tycka om den. Jag vill även fortsätta spela med projektets
musiker för att vidare utforska och utveckla min roll som bandledare, varandras kreativitet och vårt
gruppsound.
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Källor
Miles Davis – Kind of Blue (Colombia Records 1959)
John Coltrane – A Love Supreme (Impulse! 1965)
Nirvana – Nevermind (DGC, 1991)
Radiohead – OK Computer (Parlophone, Capitol 1997)
Wayne Shorter – Without a Net (Blue Note 2013)

Bilagor
Bilaga ett: Bra Titel (En grå vecka) – partitur
Bilaga två: Genomskinlig – partitur
Bilaga tre: Ökänd känsla – gitarrstämma
Bilaga fyra: Ökänd känsla – pianostämma
Bilaga fem: Krom – partitur
Bilaga sex: Ballad – partitur
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