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Projektbeskrivning 

Syfte 

I mitt självständiga arbete ville jag utforska hur jag som gitarrist och ensembleledare förhåller mig 

musikaliskt till olika ensemblesammanhang - dels repetitioner av olika slag i olika skeden av 

processen kontra konsertsituation, men också (och kanske framförallt) vilken roll jag som musiker tar, 

och kanske också får, i en ensemble beroende på dess storlek, klangliga möjligheter eller utmaningar 

och sammansättning. Förhoppningen var att under projektets gång bland annat kunna dra slutsatser om 

hur gitarrens olika klangmöjligheter och uttryck passar in i olika sammanhang. 

Det praktiska målet med projektet var att med gitarren i huvudrollen utforma och genomföra en 
examenskonsert med växande ensemble; det vill säga en konsert som inleds med liten sättning såsom 

exempelvis solo eller duo och avslutas med stor sättning, till exempel gitarr, pianotrio, flerstämmig 
blåsensemble samt stråkorkester om cirka 15 personer. Inom ramen för detta ville jag undersöka 

möjliga klangfärger där gitarren kombineras med andra instrument, samt hur arrangemangens 

utformning påverkar musiken, gitarrens roll, mitt uttryck och mina improvisationer. 

Att genomföra ett projekt som, utöver gitarrspelande, bygger på arrangering för större sättning kändes 

i mina ögon mycket naturligt. Jag har dels valt så många arrangeringskurser jag kunnat under mina 

studieår på Kungliga Musikhögskolan, men har också många erfarenheter av det sedan tidigare, bland 

annat genom arrangering och komposition för symfoniorkester. På sätt och vis ser jag också projektet 

som en rolig, spännande men också utmanande möjlighet att presentera mig själv och mitt sätt att 

förhålla mig till gitarren som instrument samtidigt som jag får sätta mina arrangerings- och 

ensembleledningskunskaper på prov.  

Process 

Inom ramen för projektet var tanken att huvudsakligen använda mig av musik komponerad av andra, 

men min förhoppning och ambition var att på något sätt även integrera egna kompositioner. För 

kompositionens och arrangerandets skull ämnade jag utgå från idéer jag samlat på mig under senare år, 

gräva djupt i gamla röstmemon, men också ägna mig åt uppsökande arbete bland kända och mindre 

kända gitarrister för att bredda min uppfattning om gitarren som instrument och dess möjligheter 

och/eller begränsningar. 

Intentionen var att projektet rent genremässigt skulle kretsa kring jazz och annan musik med stor vikt 

på improvisation, men tanken var också att låta det vara ”högt i tak” i det avseendet. Det föreföll 

viktigt att varje komposition och/eller arrangemang skulle få ta plats på de villkor som tjänar det 

specifika stycket eller materialet bäst. Improvisationen var tänkt att få stor plats, såväl individuellt som 

kollektivt, och jag sökte en naturlig balans mellan det improviserade och det förutbestämda. 

Valet av musiker till ensemblen skulle ske med idéer om musiken och arrangemangen i åtanke, vilket 

också skapade en möjlig utmaning i att ensemblesammansättningen skulle kunna komma att se olika 

ut på olika instrumentroller i olika delar av konserten. Det föreföll också viktigt att engagera musiker 

med starka personliga uttryck, i synnerhet i kompsektionen. Jag visste från början att detta i 

kombination med andra praktiska aspekter skulle ställa höga krav på mig som ensembleledare, både i 

och utanför repetitionssalen, vilket också innebär att själva planeringsprocessen och att genomföra 

projektets olika delar med god framförhållning skulle få extra stor vikt.  

Inledningsvis ville jag fokusera på att plocka fram en repertoar som grundmaterial, vilket jag sedan 

skulle applicera på gitarren med fokus på teknisk spelbarhet, tonart och eventuella instrumentspecifika 

möjligheter att använda mig av i mina tolkningar. Efter detta skulle jag sedan gå vidare med själva 

arrangerandet. I detta ingick även att i största möjliga mån tidigt försöka hitta ett sätt att skapa en röd 

tråd i konserten, och på så sätt också bestämma vilken musik som ska arrangeras för vilken sättning. 
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Det praktiska repetitionsarbetet var tänkt att inledas under februari 2018, för att sedan leda till 

konsertens genomförande den 27 mars 2018.  

Inledande planering 

Även om själva embryot till konsert- och projektidén funnits länge kom den rent praktiska 

startpunkten för arbetet i september 2017, då projektet skulle sammanfattas och definieras i en 

projektbeskrivning vilken skulle skickas till och godkännas av handledaren. Efter detta bokades ett 

möte med handledaren Håkan Goohde till den 10 oktober, vilket jag kanske ser som det egentliga 

startskottet för projektet, där jag fick många nyttiga tankar och inputs på vilka potentiella utmaningar 

jag stod inför och förslag på hur jag skulle kunna möta dem på bästa sätt. 

Först och främst fick jag förslag på hur jag kunde revidera och precisera min projektbeskrivning för att 

säkerställa att projektet skulle hamna inom ramarna för kursen. Initialt var projektidén, förutom tanken 

om själva konsertframförandet, av något mer psykologisk karaktär. Jag ville undersöka hur jag som 

konstnär, musiker och ensembleledare (och kanske inte i första hand gitarrist) påverkades av olika 

klangliga såväl som socialstrukturella sammanhang. I samråd med handledaren fick jag hjälp att med 

små korrigeringar i projektbeskrivning och ambition ta arbetet närmre mitt huvudämne gitarren. 

Utifrån diskussionen på mötet skulle projektbeskrivningen revideras och presenteras på nytt under 

nästa handledarträff, vilken skulle genomföras den 2 november. 

Det kanske viktigaste att ta med sig från det inledande mötet var Håkans förslag på att göra en 

detaljerad tidslinje över projektet (se bilaga 1), där alla projektets delar skulle rymmas, specificeras 

och tidsbestämmas. Ett genomgående tema i diskussionen var projektets förhållandevis stora 

omfattning, och i förhållande till detta kändes det mycket naturligt att börja arbetet med en sådan. 

Inledningsvis definierades det huvudsakliga, praktiska arbetsinnehållet i projektet (t.ex. ”arrangering”, 

”musikersammansättning”, ”repertoar”, ”konsertgenomförande”), för att sedan disponeras över 

perioden november-mars. Jag tycker att detta gav mig en bra överblick över arbetet och hjälpte mig 

också, när jag i viss mån kunde se arbetets omfattning på papper, att känna mig trygg i såväl processen 

i stort som i mina beslut om vissa avgränsningar som skulle komma att göras i ett senare skede i 

förhållande till min ursprungliga plan.  
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Genomförande 

Musikersammansättning 

Efter den inledande planeringen och struktureringen av projektet blev det så småningom dags att 

inleda det praktiska arbetet. Enligt tidslinjen skulle arbetet börja i liten skala under november månad, 

med fokus på musikersammansättning, repertoarplanering och utformning av en slags röd tråd, för att 

få ett tillfredsställande linjärt förlopp i konserten. November inleddes med ett handledarmöte där den 

reviderade versionen av projektbeskrivningen presenterades och godkändes av handledaren. Till mötet 

hade jag också färdigställt min tänkta tidslinje, vilken jag presenterade på mötet och fick positiv 

feedback på utformningen.  

Redan i oktober hade den tilltänkta trumslagaren tillfrågats och tackat ja. Under november gjordes 

även överenskommelser med basist och pianist. Det kändes viktigt att i ett tidigt skede bestämma vilka 

musiker som skulle ingå i kompgruppen; dels för att de ofta blir upptagna med många olika projekt 

under perioden för examenskonserter, men också för att de specifika egenskaperna hos de enskilda 

musikerna rent musikaliskt påverkar mina tankar och sättet jag väljer att strukturera repertoaren på. 

Sammansättningen av kompgruppen kändes bra, då jag upplevde att jag fått tag på musiker med såväl 

personliga, musikaliska uttryck som god förmåga att underordna sig det övergripande musikaliska 

resultatet. Vidare var jag glad över att jag kunde få tag på musiker som uppfyllde dessa kriterier och 

dessutom var personer som jag rent socialt kände mig bekväm med, vilket också var viktigt för mig. 

Beträffande de övriga musikerna var intentionen att först och främst förvissa sig om att de mest 

framträdande rollerna skulle tillsättas tidigt. Jag visste till exempel att jag ville använda mig av 

altsaxofon på flera av programpunkterna än bara de som skulle arrangeras för större sättning. Vidare 

tillkom problem under projektets gång med avhopp på vissa platser i ensemblen. Detta gjorde att den 

slutliga sammansättningen inte blev färdig förrän mycket senare än planerat, men på det stora hela 

blev jag mycket nöjd med musikerna jag till slut arbetade med.  

Problematiken med avhopp och tillfrågade musiker som inte hade möjlighet att medverka gjorde att 

ambitionen om ensemblens storlek förändrades. Initialt var tanken att, för blåssektionens räkning, 

skriva för septett då jag sökte en ensemble med stora klangliga och registermässiga möjligheter i sig 

själv. En idé var att till exempel arrangera för blåsensemble och gitarr, utan kompsektion, men att ändå 

försöka skapa en så full ljudbild som möjligt såväl klangligt som rytmiskt. Av praktiska skäl valde jag 

alltså att kompromissa med detta och skala ned ambitionen till en sektion om fem blåsinstrument, för 

att behålla möjligheten att arrangera med hög densitet utan att tvingas kompromissa med 

ackordssound, registerbredd med mera i för stor utsträckning. Detta skulle också senare, av naturliga 

skäl, visa sig underlätta arbetet rent praktiskt i samband med planering av repetitionstillfällen. 

Även i stråksektionen skulle det komma att göras avgränsningar. Den ursprungliga ambitionen med en 

större stråkensemble bottnade i tanken på en varm, orkestral ljudbild, i motsats till tidigare personliga 

upplevelser av till exempel stråkkvartett som något mer kargt. Den större stråkensemblen var tänkt att 
skapa variationsmöjligheter där blåsinstrumentens och gitarrens klangliga roller skulle kunna få 

utforskas med större omväxling. Möjligheten att skapa kontraster i klangkroppen med stora och små 

sättningar inom stråket lockade också.  

Den största problematiken och grunden till att jag senare valde att avgränsa min ambition om stråket 

låg i något jag kanske borde ha kunnat förutse; antalet stråkmusiker jag känner är väldigt begränsat. 

Jag valde att istället försöka sätta ihop en stråkkvartett, vilket kändes mer överkomligt rent praktiskt. 

Även här skapades problem i form av avhopp och praktiska svårigheter i förloppet med 

repetitionsplanering, men situationen räddades till slut av det lyckosamma faktum att Hanna Bylund, 

som jag skulle dela konsertkväll med, också hade skrivit för och engagerat en stråkkvartett, vilken jag 

också kunde använda mig av. Detta underlättade även rent logistiskt i förhållande till ljud, personers 
tillgänglighet den aktuella konsertdagen med mera. Även om vissa av de tänkta 

variationsmöjligheterna med en större stråkorkester försvann i och med avgränsningen upplevde jag 



 5 

ändå att jag med stråkkvartett, femstämmig blåsensemble och kompgrupp hade en tillfredsställande 

klangpalett att arbeta med i arrangeringsprocessen. 

Repertoarplanering och arrangering 

Repertoarplaneringen inleddes också, om än i liten skala, under november månad. Med utgångspunkt i 

idén om att placera gitarren i olika klangliga kontexter var tanken att hitta musik att arbeta med utifrån 

vissa kriterier. Först och främst söktes musik som hade stark karaktär i sig själv som komposition, men 

som samtidigt inte hade en så avancerad kompositorisk struktur att det skulle försvåra processen i att 

sätta en personlig prägel och/eller applicera arrangeringstekniska koncept på den. I detta skede var 

tanken att en större del av konserten skulle genomföras med stor ensemblekropp, men att olika sätt att 

instrumentera skulle skapa variation och det kändes således viktigt att utgå från att musiken skulle 

vara så öppen för arrangering som möjligt. Jag kände mig efter ett tag begränsad av den tanken, och 

valde att utöka avgränsningen med att även söka musik med en mer utpräglad kompositorisk identitet, 

vilken jag tänkte att jag rent arrangeringsmässigt kunde arbeta med att förstärka i de fallen. 

Vidare var kompositionernas registerspann en viktig aspekt; om gitarren i huvudsak skulle fungera 

som melodiförande instrument kändes det viktigt att göra medvetna val om vilket register gitarren 

skulle presentera melodin i. Utifrån detta skulle valet om hur ensemblen skulle instrumenteras ske. 

Min bestämda uppfattning är att valet av tonart i de allra flesta fall är oerhört viktigt; dels för det rent 

klangliga resultatet och hur kompositionernas höjdpunkter och dynamiska register förstärks eller 

försvagas beroende på melodipresentationens registermässiga placering, men också specifikt för detta 

projekt hur de instrument jag valt att instrumentera och arrangera för låter i olika register och i vilken 

grad det rent tekniskt blir lättare eller svårare att spela. Jag ville också förhålla mig till att det allra 

viktigaste för mig inte var gitarrens akustiska genomträngande, utan snarare att undersöka vilka 

känslor som förmedlas starkare och svagare beroende på gitarrens registermässiga placering, samt hur 

den påverkar upplevelsen av ensemblens klangkropp och vilka möjligheter och utmaningar det 

möjligen skulle kunna skapa. 

I arbetet med att bestämma repertoar bestämde jag mig tidigt för att företrädesvis använda mig av 

musik från den så kallade amerikanska jazzstandardrepertoaren och/eller amerikanska sångboken, men 

jag hade också en ambition om att integrera egna kompositioner i konserten. Att göra en musikalisk 

avgränsning på det sättet kändes naturligt, då jag till större del i mitt musicerande rört mig just i den 

repertoaren och tycker att mycket av musiken därifrån stämmer väl in på de kriterier jag hade satt upp 

för valet. Jag tycker också att användandet av standardlåtar i allmänhet i viss mån underlättar 

planeringen av en konsertrepertoar, då det i mitt tycke ofta kan medverka till att bygga broar mellan 

musiker och publik; att en med gemensamma referenser kan komma närmare publiken och dessutom 

understryka det personliga och överraska i sin tolkning av musiken, snarare än till exempel ett 

uruppförande av egna kompositioner, där varje musikaliskt element är en potentiell överraskning 

och/eller ny information för lyssnaren att ta till sig. 

Utifrån mina kriterier gjorde jag en sammanställning av musik jag ansåg passande att använda sig av: 
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Listan över musik av andra kompositörer består nästan uteslutande av låtar som typiskt framförs som 

ballader. Enligt mina erfarenheter har ballader oftare ett mer intrikat harmoniskt innehåll, vilket 

gynnar mig som arrangör och breddar mina möjligheter att forma musiken och få en automatisk, 

naturlig rörelse i musiken vilken jag istället mer kan arbeta med att förstärka.  

Förloppet med utmejslande av repertoar fortlöpte under en stor del av processen, då 

arrangeringsarbetet påbörjades flera gånger på olika låtar, men det kreativa genomförandet om och om 

igen föll platt. Efter reflektion över vad det kunde bero på landade jag så småningom i att det 

förmodligen handlade om att jag, i ett projekt som jag ville investera mycket av mig själv i också på 

ett personligt plan, saknade känslomässig koppling till musiken som valts inledningsvis och därför 

blev ”för teknisk” i mitt förhållningssätt till den. Troligen underlättade den känslomässiga kopplingen 

arbetet på så sätt att jag inte fastnade i kompositions- och arrangeringstekniska detaljer på samma sätt, 

vilket var en aspekt jag inte hade haft i åtanke tidigare. När jag, i ett ganska sent skede, slutligen fann 

musik som i mina ögon passade in i det tänkta konsertförloppet och som jag dessutom hade en stark 

relation till blev den kreativa processen väldigt mycket lättare att handskas med.  

När ett utkast på repertoaren fanns ville jag vara noga med att mentalt försöka placera de olika 

kompositionerna i olika klangliga kontexter, för att kunna skapa förhållningsregler och en 

programordning som gick i linje med konceptet ”växande ensemble” och som något jag kunde förhålla 

mig till i mitt arrangerande. Det slutliga programmet såg ut på följande sätt: 

 

1. ”När det börjar tar det aldrig slut” 

”När det börjar tar det aldrig slut” 1 skulle inleda konserten och således också arrangeras för liten 

sättning. Låten skiljer sig lite från den övriga repertoaren på flera sätt; bland annat är den ensam om att 

vara skriven av en svensk kompositör, den är heller inte i original något jag spontant skulle placera i 

en typisk jazzkontext.  

Initialt var tanken att inleda konserten ensam, men den slutliga sättningen blev altsaxofon och gitarr. I 

valet av gitarr utgick jag från olika idéer om vilken klangbild jag ville skapa och bestämde mig för att i 

första hand förhålla mig till originalversionen och fundera över hur den rent klangligt förhåller sig till 

det textmässiga innehållet. Originalet är instrumenterat för trumset med vispar, bas, akustisk 

nylonsträngad gitarr, hammondorgel och sång, vilket i mitt tycke skapar en huvudsakligen mörk och 

mjuk klangbild sånär som på trummorna som frekvensmässigt snarare bidrar med ett skimmer ovanför 

de andra instrumenten.  

Jag ville i viss mån behålla mjukheten i låtens originalversion och tänkte först framföra den på 

nylonsträngad gitarr, men landade sedan i att kärnan i låtens text kunde förstärkas av klangliga 

kontraster. Utifrån den tanken gjordes valet att framföra låten på ovan nämnda duo-sättning, där 

saxofonen fick i uppgift att bidra med mjuk och varm klang, mot vilken gitarren istället skulle 

kontrastera. Gitarrvalet föll på en Fender Stratocaster med förhållandevis vasst och genomträngande 
ljud. Ett enklare arrangemang utarbetades tillsammans där vi, även om låten skulle framföras 

instrumentalt, rent dynamiskt och klangligt sökte spegla textens innehåll i låtens olika delar. En annan 

avgörande aspekt i valet att låta den här låten inleda konserten var att det kändes viktigt att inleda med 

något jag hade en stark känslomässig koppling till. 

Jag tycker att min tanke om klangliga kontraster för att understryka kärnan i låtens text fick bra effekt; 

i mina öron blev gitarrens ljud vasst nog att skapa viss intensitet, men den något provocerande 

diskanten fick också en motpol i mitt val att spela med en stor mängd reverb. Spelmässigt upplevde 

jag ibland svårigheter att skapa ett stadigt rytmiskt fundament för saxofonens melodipresentation. 

Möjligtvis har det rent teknikmässiga anledningar, på så sätt att jag tidigare inte utforskat liknande 

sammanhang i särskilt stor utsträckning och därför inte utvecklat min teknik för fingerspel i 

högerhanden tillräckligt. En annan tänkbar aspekt är valet av gitarr; jag satte ljudbilden främst och har 

 

1 Bo Kaspers Orkester 
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mycket större vana att spela på andra gitarrer, med annan skallängd, stränghöjd och andra dynamiska 

möjligheter och/eller svårigheter. 

 

2. ”Stars Fell On Alabama” 

Till ”Stars Fell On Alabama”2 adderades kontrabas till sättningen, i vilket en förhållandevis 

traditionell trio-sättning formades. Själva valet av musik var inte lika primärt i det här fallet; gitarren 

var tänkt att användas som enda ackordsbärande instrument och till viss del ta en rytmisk roll 

tillsammans med kontrabasen. Låten var en av flera som kändes naturliga att framföra på det sättet, 

men valet gjordes till slut utifrån en tanke om att det helt enkelt kändes roligare att spela en standardlåt 

som kanske inte är en av de allra mest kända, jämfört med till exempel ”All the Things You Are” 3 och 

”Stardust”4.  

Även i de små sättningarna var ambitionen redan från början att försöka skapa en så komplett klang- 

och frekvensstruktur som möjligt. I det här fallet skulle kontrabasen få stå för det låga registret, 
gitarren för mellanregistret och den övertonsrika altsaxofonen skulle fylla ut det högre 

frekvensutrymmet. Med det i åtanke gjordes valet att spela på en Gibson ES-175, med en mildare, 

mjukare och mer fyllig ljudbild i det lägre mellanregistret i jämförelse med den gitarr som valts till 

den föregående låten. Vidare var tanken att Gibson-gitarrens mer akustiska karaktär skulle göra det 

lättare att ta en mer rytmisk roll i sättningen och samtidigt komplettera kontrabasen, snarare än att låta 

gitarren få en framträdande roll rent klangligt. 

Valet av gitarr och förhållningssätt till sättningen var här, i mina ögon, ganska konventionellt. Jag 

upplevde en trygghet i idiomet och kunde därför tillåta mig att göra harmoniska utvikningar. Tanken 

om gitarrens roll stötte på vissa motsättningar i saxofonistens sätt att tolka kompositionen, där han 

förhöll sig fritt till melodin och tog större plats det i ljudmässiga utrymmet i det trumlösa 

sammanhanget. Detta ställde högre krav på mig som ackordsinstrumentalist och gjorde mig tidvis lite 

avvaktande, då jag gehörsmässigt ville hinna förutse saxofonistens harmoniska riktning för att undvika 

dissonanser, till exempel till följd av olika användning av färgtoner sinsemellan. Jag ställdes inför 

valet mellan att instruera saxofonisten utifrån min ursprungliga intention med gitarrens roll eller att 

utgå från det rent klangliga resultatet och beslutade utifrån mina preferenser att jag istället borde ta en 

något mer passiv roll harmoniskt, eller åtminstone göra medvetna avvägningar i större utsträckning. 

Beslutet gjordes utan att mina medmusiker uppmärksammades på mina tankar och grundade sig i att 

jag helt enkelt tilltalades mer av det uttryck som saxofonistens förhållningssätt bidrog till än min 

ursprungliga vision. 

Den rytmiska aspekten blev något svårare än förväntat. Jag upplevde att jag och basisten, som 

tillsammans fick bilda det huvudsakliga rytmiska fundamentet, hade något olika referenser om tempo 

och riktning i musiken. Jag valde att ta en drivande roll och vara spelmässigt tydlig med vilken 

rytmisk riktning jag ville ta, i motsats till många andra sammanhang där jag upplever att ackords- och 

melodiinstrumentalister ofta lägger huvuddelen av det rytmiska ansvaret på bas och trummor och 

sedan förhåller sig till dem. 

 

3.  “Darn That Dream” 

”Darn That Dream”5 tillkom i ett sent skede av processen. Det kändes dels lämpligt att presentera 

gitarren i en väldigt typisk klanglig kontext för genren (gitarr, kontrabas, trummor; s.k. ”gitarr-trio”), 

men det kändes också viktigt att få en mjukare överledning i programmet genom att introducera 

 

2 Frank Perkins/Mitchell Parish  

3 Jerome Kern, Oscar Hammerstein II 

4 Hoagy Carmichael, Mitchell Parish 

5 Jimmy Van Heusen, Eddie DeLange 
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trummor i en mindre sättning innan övergången till kvintett, som från början skulle komma som 

programpunkt tre. Själva valet av låt för detta var naturligt; ”Darn That Dream” är en låt jag spelat 

många gånger förut och känner mig trygg i, jag tycker dessutom att den förhållandevis rikliga 

mängden harmonisk information i kompositionen underlättar för mig som melodi- och ackordsbärande 

instrument i framförandet. Även här valdes Gibson-gitarren för att fylla en större del av det klangliga 

utrymmet. 

Även om ensemblen inte i matematisk mening växte till tredje numret var ambitionen att de nya, större 

dynamiska möjligheterna i introducerandet av trummor skulle göra klangbilden större och att 

ensemblen och/eller klangen skulle växa i det avseendet, vilket i mitt tycke uppnåddes. Versionen 

gjordes i ett medium-uptempo med fokus på improvisation och intuition och arrangemanget i sig var 

inte lika definierat som på de andra låtarna i programmet. Precis som i programpunkten innan fick 

gitarren en rätt konventionell roll i förhållande till sättningen; melodiframförandet och det 

huvudsakliga solistansvaret förlades till gitarren. 

Sättningen (gitarr, bas, trummor) skapar i sig själv en hel del utmaningar och möjligheter. Att spela 

just gitarrtrio är en av de svåraste saker jag vet, då det ställer höga krav på min förmåga att i stunden 

göra harmoniska ställningstaganden och hela tiden reducera klangbilden till något som är tekniskt 

genomförbart på gitarren. Jag upplever ofta att jag saknar verktyg för att presentera så mycket 

harmonisk information som jag skulle vilja, så även i det här sammanhanget, men jag valde då istället 

att ta en roll där jag var förhållandevis sparsam med ackordsspel. Det fungerade i mina öron väl, då de 

harmoniska skiften som basen presenterade med sina grundtoner skapade en rörelse som gjorde att 

ljudbilden ändå kunde kännas fullkomlig.  

Jag tänker att problemet delvis kanske ligger i att min musikaliska bakgrund (som bottnar i olika 

instrument, där gitarren kom in i bilden förhållandevis sent) inte exklusivt, eller ens främst, är som 

gitarrist. Mitt underliggande ideal är i många sammanhang hur en ensemble med piano skulle 

presentera ett material. Med det i åtanke upplever jag att jag med facit i hand hade kunnat backa ännu 

mer vid det här specifika tillfället, för att ytterligare utforska eller uppleva möjligheterna i utrymmet 

som finns i det pianolösa sammanhanget. I fortsättningen vill jag arbeta på att försöka bredda mitt 

lyssnande och göra inspelningar av mig själv där jag spelar gitarrtrio, för att försöka höra mitt spel ur 

en lyssnares perspektiv. Jag hoppas där kunna bilda mig en mer objektiv uppfattning om mitt 

musicerande i det stora hela och kanske på ett mer verklighetsförankrat sätt kunna dra slutsatser om 

mängden harmonisk och rytmisk information som behöver presenteras i sammanhanget för att skapa 

en tillfredsställande version av den aktuella musiken. 

 

4. ”Sunday” 

Till den fjärde programpunkten introducerades pianot och saxofonen kom tillbaka. ”Sunday” är en 

egen komposition skriven 2013, vilken från början är tänkt som en fyrstämmig ballad för trummor, 

bas, piano, gitarr, tenorsaxofon och trumpet (se bilaga 2). Eftersom de tre tidigare numren alla på ett 

eller annat sätt byggt på ett fast tempo gjordes valet att bryta ner tempot i arrangemanget och istället 

låta gitarren ta en fraseringsledande roll i ett tempo utan fast puls. 

Även om valet att lägga till ”Darn That Dream” som tredje programpunkt jämnade ut kanterna lite 
upplevde jag en stor klanglig skillnad vid bytet till kvintettsättningen till ”Sunday”. Redan här kändes 

det ofrånkomligt att antingen göra stora skillnader i ljudinställningarna för Gibson-gitarren (vilken jag 

generellt föredrar att spela på av såväl speltekniska skäl som hur gitarren klingar i sig själv) eller göra 

ett gitarrbyte. Eftersom jag valt att ta en ledande roll och för att understryka den klangliga skillnaden 

valde jag till slut att åter gå tillbaka till Fender-gitarren med en vassare, mer genomträngande karaktär. 

Min tanke var att låtens lågmälda, långsamma karaktär ytterligare skulle förstärka skillnaden gentemot 

programpunkten innan. 

Då jag i det här fallet ville placera hela den fyrstämmiga strukturen i gitarren under 

melodipresentationen valde jag att låta pianot fungera som melodiinstrument och enbart spela den 

översta stämman i strukturen, men i två oktaver, vilka brett separerade från varandra skulle klangligt 
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rama in registret där toppstämman i gitarren låg. För att ytterligare betona melodin fick saxofonen 

dubblera denna i samma oktav som gitarren. 

Vidare fortskred arrangemanget med improvisation efter melodipresentationen, där jag skulle 

improvisera över resten av ensemblen som kollektivt, fortsatt rubato, spelade melodin. Melodin fick 

stort fokus genomgående i arrangemanget, då kompositionen i mitt tycke har en så pass tydlig tematik 

att en ständig upprepning skulle skapa ett bordunlikt, mässande uttryck och därigenom ge de 

improvisatoriska, mer gestiska elementen större effekt. 

När ”Sunday” började repeteras var tanken att gitarren och saxofonen skulle spela melodin unisont 

och att pianot skulle få stå för det harmoniska innehållet. Det klingande resultatet var i stort sett bra 

men det kändes på något sätt lite platt, då gitarrens roll egentligen blev klangligt kompletterande till 

saxofonen som kunde förhålla sig som till en typisk jazzkvartett-sättning (saxofon, piano, bas, 

trummor). Ur detta föddes idén till att använda gitarren som ett slags lim i ljudbilden, att låta den stå 

för hela den fyrstämmiga strukturen och som jag nämnt ovan placera melodin runtom den, i piano och 

saxofon. Konceptet i sig liknar sättet jag ofta förhåller mig som gitarrist i pop-sammanhang och jag 

blev glatt överraskad över hur väl det fungerade. Jag tycker att gitarren kommer mer till sin rätt med 

en sådan roll, jämfört med den vanliga klangkompletterande som en som gitarrist kanske normalt tar i 

en sättning som denna.  

 

5. ”Too Far” 

”Too Far” blev konsertens andra och sista egenkomponerade programpunkt, där sättningen förblev 

densamma som på ”Sunday”, men karaktären byggde återigen på fast puls och en kontrasterande 

intensitetsskillnad gentemot den förra. Båda låtarna komponerades vid ungefär samma tillfälle och har 

vissa gemensamma harmoniska element som jag tycker i någon utsträckning binder dem samman på 

ett fint sätt. 

I arrangemanget av ”Too Far” återanvändes konceptet med ett melodiskt oktavramverk i pianot med 

ackordspresentation i gitarren, vilket senare övergick i något mer traditionella roller med 

ackordsackompanjerande piano och gitarr med en mer melodisk roll. Gitarren användes ofta också 

som del av det rytmiska fundamentet i arrangemanget med en synkoperad kompfigur i ett lågt register, 

vilken var tänkt att fungera i symbios med kontrabasens och trummornas något statiska roll. De 

dynamiska skillnaderna i kompositionen skulle understrykas genom att, utöver med volymmässiga 

skillnader, arbeta med densitet. Den tänkta dynamiska höjdpunkten förlades till mitten av den sista 

melodipresentationen, där saxofonisten instruerades att spela den något stillaliggande, bordunliknande 

melodin i en ljusare oktav och pianisten fick använda sig av registermässigt större ackordsläggningar. 

Gitarren fick där en kompletterande, ackordsspelande roll, som var tänkt att skapa en ännu tätare 

klanglig karaktär. 

I likhet med tankegångarna kring gitarrens roll på ”Sunday” försökte jag alltså använda mig av 

gitarren som ett slags lim mellan instrumenten på olika sätt och tyckte även här att det fungerade på ett 
bra sätt. Jag valde att byta till Gibson-gitarren inför ”Too Far” och upplevde att detta gjorde mycket 

gott för klangkroppen i det stora hela i jämförelse med låten innan i programmet. Det hade möjligtvis 

kunnat ha fungerat bättre att spela på Gibson-gitarren även på ”Sunday”, men samtidigt är ”Too Far” 
komponerad med en tanke om en något mörkare klangbild och jag tror på så sätt att jag gjorde rätt val 

av gitarr utifrån respektive komposition. 

 

6. “I’ve Never Been In Love Before” 

Till “I’ve Never Been In Love Before”6 tillkom en blåssektion till den befintliga sättningen, som till 

denna programpunkt då blev trumset, kontrabas, piano, gitarr, baryton-, tenor- och altsaxofon, 

trombon och trumpet. Låten, som ofta framförs som ballad, gavs här en intensiv, högdynamisk 

 

6 Frank Loesser 
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karaktär i högt tempo med fokus på kontrasterna mellan rytmisk instabilitet i form av förskjutningar 

och rytmisk stabilitet. 

Ambitionen var att låta två eller flera sektioner av varierande storlek spela med och mot varandra, 

vilket till en början förkroppsligades i att första halvan av arrangemanget är ett samspel mellan 

blåssektionen och trummorna, utan stöd från piano och bas. Jag valde att göra om originalmelodins 

rytmiska disposition genom att på vissa ställen vända på förhållandet mellan stark och svag taktdel, 

förskjuta delar av fraser med ett taktslag med mera (se bilaga 3). Själva processen för detta ville jag 

hålla så intuitiv som möjligt och jag arbetade därför främst genom att göra inspelningar av 

improviserade melodipresentationer till metronom, med min rytmiska intention i åtanke. Trummorna 

fick en fri, semi-solistisk roll, mot vilken det kändes viktigt att melodistämman hade en riktning i sig 

själv utan att behöva luta sig mot trummorna som rytmiskt fundament. 

Barytonsaxofonen fick i den inledande melodipresentationen en kompletterande roll i ett lågt register. 

Tanken med detta var att komplettera ljudbilden rent harmoniskt (då resterande instrument spelade 

melodin unisont och/eller i oktaver), men också rent rytmiskt genom att spela ut underdelningar som 

skulle hjälpa resten av sektionen att hitta rätt i den hårt synkoperade och förskjutna versionen av 

melodin. Jag valde dock att göra denna kompletterande stämma förhållandevis avancerad för att 

ytterligare bidra till det något vingliga, rytmiskt ostadiga uttrycket. 

Arrangemanget fortskred med en formgenomspelning av skrivet solo vilket spelades av saxofonerna 

mot trummorna, som fortsatt hade en friare roll. I slutet av solot tillkom trumpeten och trombonen och 

arrangemanget fortsatte med en del där sektionen främst spelade flerstämmiga ackord med vissa 

unisona insatser emellan. Intensiteten stegrades och kulmen kom i form av pianots och basens entré, 

som ledde in i en del för improviserat gitarrsolo.  

Instabiliteten i arrangemanget var tänkt att skapa en spänning vilken jag ville vänta så länge som 

möjligt med att lösa upp. Kompsektionen instruerades därför att använda sig av rytmiska 

förskjutningar även här, för att vidare förstärka spänningen och göra den tänkta, förlösande effekten av 

”walking bass” med fast, stadig rytm ännu starkare när den väl skulle få komma. Solodelen avslutades 

med högre densitet, där blåsbakgrunder fick understödja gitarrsolot och leta ut i en avslutande 

melodipresentation. Slutet bestod av en öppen, rytmiskt statisk vamp, över vilken trummorna hade en 

solistisk roll. Jag ville att låten skulle avslutas så högintensivt som möjligt och valde därför en 

förhållandevis komplex ackordsstruktur i höga sonora lägen för respektive instrument som slutackord. 

Med detta var tanken att ytterligare förstärka kontrasten mot karaktären i det kommande, avslutande 

numret. 

Gitarrens roll i arrangemanget blev utöver den solistiska delen i mitten något anonym, där tanken var 

att inkludera den i melodipresentationen och där placera den i den nedre delen av klangstrukturen. 

Detta för att komplettera och stadga upp klangbilden, där jag tänkte mig att framför allt saxofonerna 

skulle bidra med ett ljust övertonsspektrum och jag ville med gitarren kontrastera mot detta. Med 

bakgrund i detta valdes jag att Gibson-gitarren även här, då det var den mörkare klangkaraktären jag 

var ute efter. Intentionen var att gitarren inte på något sätt skulle vara extra framträdande, snarare att 

det skulle bli en effekt där jag valde att inte ha med den, till exempel efter slutet av första 
melodipresentationen. I det avseendet tyckte jag att jag lyckades väl; gitarren blev i mina öron en 

naturlig del av klangkroppen.  

 

7. ”I Loves You, Porgy” 

Som avslutande programpunkt och som underlag för konsertens ensemblemässigt största arrangemang 

valdes ”I Loves You, Porgy”7. Idén till arrangemanget kom ursprungligen från en kort inspelning från 

2016 på min mobiltelefon, där jag på piano spelar det som senare kom att bli introduktionen i 

arrangemanget. Eftersom det var just en inledning jag hade med mig sedan tidigare valde jag att lägga 

upp processen på ett sådant sätt att arrangemanget skrevs kronologiskt, det vill säga från första till 

 

7 George Gershwin, Ira Gershwin 
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sista takten. Detta i motsats till ”I’ve Never Been In Love Before” där idéer om specifika sektioner i 

den övergripande formen tidigt i processen portionerades ut. 

Då ambitionen ursprungligen var att ha fler arrangemang för större sättning på konserten skrevs 

arrangemanget på ”I Loves You, Porgy” först för samma sättning som den föregående låten i 

programmet, men i den slutgiltiga versionen kompletterades kompet och blåssektionen med en 

stråkkvartett (violin 1, violin 2, viola, cello). Gitarren var tänkt att, i motsats till i låten innan, ha en 

framträdande roll i klangbilden och valet av instrument föll slutligen på Fender-gitarren med ljusare 

klang. 

I introduktionen skulle de nya klangliga möjligheterna i ensemblen understrykas genom att rent 

instrumentationstekniskt söka en mer orkestral ljudbild. Blås- och stråksektionen fick stå i centrum, 

sånär som på den absoluta starten, där vi under repetitionerna adderade en dramatisk tremolosväll i 

trummorna och en låg ton i piano och kontrabas. Detta för att skapa lite dramatik redan från början och 

för att ge blås- och stråksektionen en skjuts in i deras insatser (se bilaga 4). Tanken var också att 

förstärka effekten av den mycket låga dynamiken som arrangemanget skulle fortsätta i efter 

introduktionen.  

Den ursprungliga formen på kompositionen är AABA, där den första A-delen fick spelas av gitarren 

ackompanjerad av kompsektionen. För att kontrastera mot den låga dynamiken fick pianot spela 

upptakten till andra A-delen i oktaver med ett crescendo, vilket ledde in till att stråk- och 

blåssektionen återkom med en insats i något högre dynamik. Insatsen var också reharmoniserad för att 

ge intensiteten en skjuts vidare i versionen. Gitarren tog återigen över melodirollen, nu med något mer 

stadigt komp samt bakgrundsinsatser i blåssektionen. Stråket uteslöts från den första delen, då jag 

ansåg blåsets klangbild vara mindre genomträngande än stråkets och ville undvika att konkurrera med 

gitarrens ljusare klang för att låta fokus ligga tydligt på melodin. 

Till B-delen lämnades den ackompanjerande rollen inledningsvis helt över till stråk- och blåssektionen 

för några takter, för att sedan bygga upp till kompets återintåg. Höjdpunkten i första 

melodipresentationen var tänkt att komma strax innan slutet av B-delen, där jag ville ha hög densitet 

och dynamik med harmoniska innerrörelser. I det syftet gjordes en transkription av utvalda delar av 

Keith Jarretts solopiano-version av samma låt8, vilket sedan applicerades förhållandevis direkt på den 

aktuella sättningen. Genom att låta hela ensemblen spela samtidigt och hålla registret någorlunda brett 

var tanken att skapa en stor klangbild. Jag ville dock undvika att sprida ut klangen alltför stort rent 

registermässigt, för att kunna spara den effekten till en eventuell senare höjdpunkt. 

Sista A-delen arrangerades med högre dynamik än de tidigare två, med både blås- och 

stråkbakgrunder. Som överledning till kommande pianosolo lades en sekvens om fyra takter till, 

vilken inte återfinns i kompositionens originalform men var tänkt att ge solisten en stadig plattform att 

ta solot vidare från. Bakgrunderna till solot bestod främst av återanvändning av idéer från 

bakgrunderna under melodipresentationen. Jag ville skapa en naturlig linje i bakgrundernas densitet 

och intensitet, där de inledningsvis fick bestå av unisona linjer som på starka taktdelar kunde bli 

ackord, för att understödja en tänkt dynamisk stegring under solot. Höjdpunkten hade precis som i 

första melodipresentationen kunnat komma i slutet av B-delen, men när jag hade skrivit bakgrunderna 
på det stället ville jag spontant istället leda det vidare över gränsen mellan B- och A-del och den 

förlades istället till andra takten av solots sista A-del. Vi kom under repetitionerna överens om att låta 

solot gå ned i dynamik under sista A-delen för att ordentligt kunna bygga upp mot 

melodipresentationen efter solot, vilken var den tänkta höjdpunkten. 

Med låtens längd i åtanke gjordes valet att bryta formen efter solot och gå direkt in på melodins B-del. 

Initialt var tanken att låta gitarren återkomma direkt och spela melodin tillsammans med violin 1 och 

trumpet, men senare togs beslutet att vänta med att återintroducera gitarren till modulationen mitt i B-

delen. Blås- och stråksektionen fick istället stå för melodipresentationen, här med hög dynamik, där 

melodin instrumenterades med ett brett register (spelad i tre separata oktaver) vilket övergick i 

ackordstrukturer med hög densitet. Gitarren kom tillbaka i mitten av B-delen, först med högdynamiskt 

 

8 Keith Jarrett. (1999). The Melody At Night, With You. [CD]. ECM. (Inspelat år 1997). 
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understöd av kompet, senare kompletterad med blås och stråk i den dynamiska kulmen av 

arrangemanget. Arrangemanget avslutades med en fri tolkning av melodin, spelad enbart av gitarren i 

ett fritt tempo, vilken slutade i två slutackord spelade i låg dynamik. 

Valet av Fender-gitarren skedde under repetitionsförloppet, då jag upplevde att jag rent akustiskt hade 

svårt att tränga igenom ljudbilden med den klang jag optimalt hade velat att Gibson-gitarren skulle ha i 

sig själv. I beslutet tog jag inte hänsyn till att gitarren skulle vara mikrofonförstärkt i 

konsertsammanhanget, vilket jag i efterhand kan känna att jag borde ha gjort. Jag upplevde att mitt 

spel blev lidande, på så sätt att gitarrens roll i arrangemanget i mina öron egentligen krävde en 

frekvensmässigt mer fullödig klang (där klangen nu blev något tunn och penetrerande), för vilket jag 

försökte kompensera genom ett hårdare anslag. Resultatet blev i mina öron ett gitarrljud som blev 

onödigt utstickande i sammanhanget, vilket tyvärr motarbetade själva kompositionens och 

arrangemangets tänkta uttryck i viss mån. 

Repetitionsarbetet 

För att skapa förutsättningar för bästa möjliga upplevelse av konserttillfället var ambitionen att 

genomföra förhållandevis många repetitioner. Det kändes viktigt att få tid och utrymme att sätta mina 

föreställningar om vilken klanglig roll gitarren skulle få på prov, samt att hinna fokusera på 

samspelsaspekten utöver själva inlärningen och genomförandet av arrangemangen. Vi lyckades 

schemalägga totalt fem repetitionstillfällen, varav blåssektionen kunde medverka på två. 

Stråkkvartetten kunde av praktiska skäl endast medverka på generalrepetitionen, vilken jag inledde 

med att spendera en timme bara med dem. 

Merparten av repetitionerna genomfördes bara med kompgruppen. Det blev tydligt för mig att jag inte 

normalt driver och genomför projekt med mig själv som huvudperson; trots att jag är van 

repetitionsledare och hade bästa möjliga sociala förutsättningar i gruppens sammansättning hade jag 

ändå svårt att sortera mina tankar om musiken och att på ett effektivt sätt förmedla dessa med pondus 

och självförtroende. Detta kunde till exempel yttra sig i att jag ibland valde att inte kommentera saker 

jag spontant ville ändra eller arbeta med i så stor utsträckning jag hade velat, av rädsla för att vilja 

något annat i ett senare skede och därmed skapa förvirring och potentiella problem vid 

konsertframförandet. Den aspekten gjorde antalet repetitioner ännu mer viktigt, då jag faktiskt fick en 

chans att växa in i rollen. 

Inledningsvis agerade jag i huvudsak musikalisk ledare under repetitionerna, snarare än gitarrist. Med 

detta var tanken att säkerställa möjligheten till ett så brett lyssnande som möjligt, för att skapa goda 

förutsättningar för att kunna forma musiken på ett tillfredsställande sätt. Under repeterandet var 

ambitionen ändå att vara noga med att mentalt försöka placera gitarren i de klangliga sammanhang 

som skapades på repetitionerna, för att kunna göra medvetna val och slutsatser kring gitarrens roll.  

Baksidan av detta, vilken skulle göra sig till känna senare, var att mitt gitarrspel blev lidande på grund 

av avsaknaden av praktiskt deltagande. Jag anser att detta visar på att jag prioriterade detaljer i 

arrangemangen för högt och samspelsaspekten något för lågt. Inte ens på generalrepetitionen kände jag 
att jag hade landat i rollen som gitarrist, utan fokuserade i för stor utsträckning på själva ledandet. I 

efterhand kan jag önska att jag tidigt hade gjort en mer medveten prioritering i det avseendet. Jag ser 

det också i förlängningen som att det fick mig att misslyckas med undersökandet av mina 

förhållningssätt till olika ensemblesammanhang som gitarrist på ett så djupt plan som jag hade önskat. 

Till framtida projekt av liknande karaktär är mitt behov av medveten reflektion och prioritering under 

processens gång en av de viktigaste lärdomarna jag bär med mig om mig själv som ensembleledare. 

I det stora hela upplever jag att själva ensembleledandet blev lättare för mig ju större ensemblen var. 

Det mindre sammanhanget, till exempel vid repetitionerna med kompsektionen, blir i mina ögon mer 

socialt krävande medan det större sammanhanget kräver och tillåter en något mer saklig och rättfram 

framtoning.  
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Konsertframförandet 

 

Till genomförandet av konserten fanns en del tekniska och logistiska utmaningar att förhålla sig till. 

Dels berodde dessa på storleken på sättningen, men också på omfattningen av de tekniska 

specifikationerna för båda konserterna som skulle äga rum i samma sal under kvällen. I förväg hade en 

gemensam stageplot9 utarbetats tillsammans med huvudansvarig för den andra konserten, vilken var 

tänkt att möjliggöra ett soundcheck och en övergång mellan konserterna med så små tekniska 

förflyttningar och förändringar som möjligt (se bilaga 5). Resultatet av denna kändes tillfredsställande, 

dessutom var jag glad över att få göra kvällens första konsert då det skulle säkerställa att 

ljudförhållanden inte förändrades mellan soundcheck (som då låg sist av de två) och konsert. Detta 

skulle dock visa sig problematiskt, då soundcheck efter förseningar var färdigt bara en knapp 

halvtimme före konsertstart.  

Det korta tidsmellanrummet mellan soundcheck och konsert påverkade mitt musicerande och min 
upplevelse av konserten i mycket större utsträckning än förväntat. Då de 30 minuterna främst bestod 

av praktiska saker och nödvändig logistik försvann dels möjligheten att värma upp, men framför allt 
möjligheten att förbereda sig mentalt för konserten. Detta gjorde att stressen följde med in på scenen, 

vilket hanterades genom att rent psykologiskt distansera sig.  

Under konserten yttrade sig detta i att jag upplevde svårigheter i att upprätthålla fokus på själva 

framförandet. Jag upplever i efterhand, när jag lyssnar på inspelningar från konsertframförandet, att 

mitt musicerande saknar nerv och små detaljer som jag tycker mig kunna höra på inspelningar från 

andra sammanhang. Återigen kan jag dra slutsatsen att mina prioriteringar i den pressade situationen 

borde ha gjorts mer medvetet, vilket jag också bär med mig in i kommande, liknande sammanhang. 

En annan oförutsedd utmaning var konsertlokalens akustiska förhållanden. Då konserten genomfördes 

i Kungasalen, Kungliga Musikhögskolans största konsertsal, fanns en hel del efterklang att förhålla sig 

till. En annan reflektion som gjordes under soundcheck var hur ljudet på något sätt försvann uppåt 

(kanske på grund av den höga takhöjden), i motsats till de torra, mindre lokalerna som alla repetitioner 

genomförts i. Rent spelmässigt upplevde jag en viss osäkerhet till följd av detta; närheten i ljudet och 

till viss del även dess intensitet försvann, vilket dels påverkade mig i mitt anslag på gitarren, men 

också i mängden självförtroende jag kunde och/eller vågade närma mig musiken med. Lokalens 

storlek skapade också fysiska förflyttningar mellan olika platser på scenen för olika programpunkter, 

vilka förvisso hade tagits med i beräkningen men tog avsevärt mycket längre tid än planerat. 

Rent musikaliskt förflöt framförandet i stort sett enligt plan, om än med längre pauser mellan 

programpunkterna än tänkt. Den tänkta linjen i konserten med växande ensemble gav önskad effekt, 

där också programordning och valda sättningar för respektive komposition i mina öron var väl 

avvägda och passade fint in i sammanhanget. Överraskande var i min mening också hur stråksektionen 

klingade och hur nära min ursprungliga ambition ljudbilden kom trots reducerad besättning och 

mikrofonplacering nära instrumenten. Med valen och placeringen av mikrofoner var tanken att det för 

stråksektionens del skulle skapa en något karg, genomträngande ljudbild men resultatet var en 

förvånande varm, mjuk och stor klangbild. 

 

 

 

  

 

9 Skiss på musikerns önskade scenmöblering där placering av instrument och teknik specificeras 
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Slutreflektion 

I genomförandet av arbetet har stor vikt lagts på arrangeringen, vilket med facit i hand gjorde att 

projektet tog en lite annan riktning än väntat. Emellertid anser jag mig ha kommit till insikter om mina 

egenskaper som ensemble- och projektledare; vilka egenskaper som är goda och vilka som skulle 

kunna förbättras. I synnerhet upplevde jag att prioriteringar genom hela processens gång gjorts något 

slumpmässigt, jag hade där kunnat vara mer medveten och insiktsfull i det stora hela. Projektet lämnar 

efter sig kunskaper om vilka strategier som fungerar bra och mindre bra för mig som ledare för 

ensembler av olika storlekar, där jag till exempel upplevde det som mycket effektivt att vara personlig 

i mindre sammanhang och skapa sociala broar vilka också verkade påverka det klingande resultatet i 

repetitionsprocessen. I motsats till detta var det under projektets repetitioner av yttersta vikt att i den 

större ensemblekontexten vara lugn, saklig och något ”fyrkantig” som ledare och metodiskt arbeta 

fram bästa möjliga resultat. 

Projektet har också givit mig visst självförtroende när det gäller att visualisera olika klangbilder och 
välja rätt instrument till rätt sammanhang. Jag upplever att mina gitarrval fungerade helt enligt plan i 

det stora hela; sånär som på konsertens sista programpunkt där jag inte tagit möjligheten att förstärka 

gitarrförstärkaren med mikrofon i beaktande. Förhållningssättet till materialet som musiker blev även 

beroende av just de olika gitarrernas olika egenskaper, vilket jag inte hade förväntat mig i förväg.  

I motsats till ensembleledandets förhållande till gruppens storlek upplevde jag att mitt sätt att musicera 

led mer i de stora ensemblepartierna än i de små. Möjligtvis berodde det helt enkelt på att jag själv 

skrivit arrangemangen och mentalt hade en ingång i materialet som arrangör, snarare än som gitarrist 

och musiker. Jag upplever att samma sak gäller mitt uttryck och mina improvisationer, där fokus i mitt 

lyssnande snarare hamnade på huruvida mina musikaliska ambitioner beträffande arrangemangen 

uppfylldes än på att våga ge mig hän, vara uttrycksfull i mitt spel och hålla en linje genom mina 

improvisationer. 

Programmet saknade i mina öron en dimension i gitarrens klangvärld: den akustiska gitarren. Även om 

jag främst spelar elförstärkt kan jag i efterhand tycka att något så fundamentalt som den akustiska 

gitarren borde ha representerats på något sätt, precis som jag i ett sent skede valde att ge den mycket 

vanliga sättningen gitarr, bas, trummor utrymme i programmet. Även om jag i viss mån arbetade aktivt 

med att hitta olika klanger i de gitarrer jag använde mig av kände jag mig något begränsad av de ramar 

jag gav mig själv i och med de valen. I någon mån handlar det såklart också om det faktum att jag äger 

ett begränsat antal gitarrer och att jag i princip använde mig av alla instrument jag äger i projektet. 

Om ett liknande projekt skulle genomföras i framtiden hade jag till exempel gärna undersökt det 

klangliga förhållandet mellan nylonsträngad gitarr och stråkkvartett, när jag nu genom detta projekt 

fått möjlighet att uppleva olika instrumentkombinationers klangliga möjligheter på nära håll. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 
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Bilaga 6 
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