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Abstract  
In this essay I tell my story on how I created my debut album ”Efterskalv” with my band
Ingo. I describe the entire process, from the first song ideas to the released CD.
The group started as a school project, where I had a vision of creating a group that could
play my music. I wanted a sound that could be described as Swedish popjazz, influenced
by Swedish bands like Klabbes Bank and E.S.T. I wanted the group to be well-rehearsed
and its members to be comfortable with each other to set a good foundation for working
together, in order to lift the energy of the music to the next level. I wanted to write
Swedish lyrics, as opposed to English lyrics, as I felt I could express myself better that
way.
I present my band members, all of whom studied at KMH with me. I chose Tobias
Johansson on the piano, Mauritz Agnas on double-bass, Tobhias Gräns on drums,
Hampus Adami on the trombone and Jonathan Stribrny on the trumpet. The musicians
started out not knowing each other very well but have over time grown into a tight group,
all contributing to the music with their own style and thoughts.
I give an insight in my composing process. The first ideas to a song, being mostly
melodic in the beginning of my songwriting days, have now become more rhythmic and
harmonic. Sometimes starting only with a lyric and creating music from there. I give an
idea of where the inspiration to the songs came from, and how I worked to get to a
finished song with form and arrangements for the horn section.
I then tell a bit about the rehearsal process and how that affected the music, playing live
and getting feedback from more experienced musicians and from the audience, and
finally recording the album over two days. After that I give a description on how the
mixing and the mastering process went as well as the work leading up to the release in
terms of booking and marketing. I finish by reflecting on the result – how it turned out
compared to my expectations and comparing how the songs sound on the recording to
how they sound live. I give examples of what could have been done better, most of which
would have been solved with more time and money. I conclude that the record is a
reflection of myself, vibrant, filled with emotions and straight-forward.
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Projektbeskrivning  
Syfte  
Syftet med mitt projekt var att komponera musik och sedan bilda en grupp som spelade musiken, det
blev bandet Ingo. Musiken blev sedan såpass viktig för mig att jag valde att spela in debutskivan som
fick namnet Efterskalv och hade sedan en releasekonsert för den. Skivan består av nio låtar som jag
komponerat och arrangerat för min grupp som består av nuvarande och examinerade studenter vid
Kungl. Musikhögskolan (KMH). Skivan släpptes för att jag ville knyta ihop säcken med det band som
jag startat här på skolan och som följt mig under hela min studietid, bandet har varit min kreativa
lekplats. Jag ville också släppa skivan eftersom det underlättar för oss att boka fler spelningar i
framtiden, då det är lättare att nå ut till konsertarrangörer och skapa en större publik och musiken finns
inspelad.

Process  
Jag vill beskriva processen med min skivrelease och hur jag drivit projektet från början till slut. Jag
har valt att fokusera på val av bandmedlemmar, hur jag komponerar, arrangerar och skriver texterna i
kombination med musiken, hur jag lett bandet, repen med dess utmaningar och kreativa process,
konserter, input från publik och mentorer, inspelning, produktion, resultat samt releasekonsert. Jag vill
jämföra hur materialet ter sig live jämfört med studio. Jag vill motivera hur jag jobbat genom att börja
med hur materialet kom till genom röstmemon, kladd i anteckningsböcker och notpapper för att sedan
under tidens gång förfinas till arrangemang i Sibelius och idéer som bandet utvecklat ihop. Jag vill
redogöra för de konstnärliga valen jag gjort och problematisera dessa för att se vad som varit bra och
vad som kunde gjorts på ett bättre sätt. Jag vill beskriva hur den färdiga produkten tedde sig jämfört
med mina initiala förväntningar.

Att  starta  ett  band  
Vision  
Jag visste redan när jag började på KMH att jag ville starta en egen grupp som skulle spela min musik.
Andra veckan i studierna frågade jag fem musiker om de ville spela med mig, och samtliga svarade ja
till min stora förvåning. Förvåningen grundar sig i att vi inte kände varandra över huvud taget. Jag
hade varit nervös inför att fråga men det hade jag bevisligen inte haft någon grund för. Mina stora
musikaliska förebilder då var Klabbes Bank, Shai Maestro, Salem al Fakir, Nina Simone, Taylor Eigsti
och Chet Baker. Enligt mig har de en stor mänsklighet i sin musik och ett djup i sitt tonspråk. För mig
är mänsklighet i musik ett sätt att uttrycka sin person med tydlig energi, med tonala melodier som även
den ovane lyssnaren kan relatera till. Musikerna har, enligt mig, en väldigt snäll tonalitet. Det är
tydliga teman med olika delar som utvecklas. Grunden i Ingo är en pianotrio med piano, kontrabas och
sång. Jag föredrar klangen från piano framför gitarr, kontrabas framför elbas och såklart trummor för
att få en större energi och ett driv. Jag ville gärna ha ett mänskligt, akustiskt sound som jag tycker att
pianotrion står för. Jag ville ha med trumpet och trombon för att skapa en pampig ljudbild. Jag ville
arrangera för sång och blås och låta instrumenten interagera som en egen sektion och jag ville skriva
trestämmigt. Jag ville utforska klangen av dessa tre instrument tillsammans, och gärna i förlängningen
att detta skulle låta som en kropp och agera som komplement till varandra. Jag ville utveckla sångens
roll i ett band, då jag ofta upplever att sången läggs på låtarna och inte befinner sig i musiken. Jag ser
mig själv som musiker i första hand och sångare i andra hand, och det var viktigt för mig att gestalta
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detta i min egen musik genom att sången har en aktiv roll som instrument i bandet. Jag ville ha kontakt
med bandet och inte bara med publiken. Det är, enligt mig, inte så många band som jobbar konsekvent
med sång samarrangerat med blås i den genre jag skriver. Du kan finna det i lite mer avantgardistisk
jazzpop, och i enstaka låtar ibland. Det finns ett exempel som blev en tydlig inspiration för mig:
”Dödenlåten” med Klabbes Bank1. Låten har en stark text om livets förgänglighet som bärs upp av
välskriven musik som spelas av ett stort band med en blåssektion. Jag ville skriva musik som var
förankrad i pop- och vistraditionen men ha med improvisation som ett element, både på teman men
också i form av solon över formen. Jag ville att alla musiker i bandet skulle kunna improvisera över
temat, även jag själv, trots att sång som improvisationsinstrument inte är så vanligt i genren. Jag ville
behålla en mer lättillgänglig tonalitet som inte skulle distrahera för mycket från budskapet med
texterna och energin i musiken. Jag ville också kunna tilltala en publik som inte vanligtvis lyssnade på
jazz. Jag skulle beskriva musiken som sångbara melodier i vis- och popanda, kompletterat med
harmonik som ofta håller sig till en tonart, kryddat med mycket färgningstoner från jazzharmoniken.
Jag hade en tydlig vision för hur jag ville att bandet skulle jobba. Jag ville ta med mig material som vi
skulle utveckla tillsammans. Jag ville att vi skulle spela mycket ihop för att få en bra energi och en
gemensam riktning i bandet som vi kunde vila tryggt i. Den idén fick jag från Birka Folkhögskola, där
vi repade med ett turnéprojekt minst en gång i veckan i ett helt år. Att en lägger ner så mycket tid på
samma grupp gör att en skapar ett förtroende för varandra i gruppen, ett lyssnande bortom dagsform
och en svårslagen kraft genom samspelet. Shai Maestro Trio var en ledstjärna där. Hans trio kom till
Birka och spelade en konsert, och för mig var det en musikalisk vändpunkt. De kunde fylla i varandras
fraser, ha exakt timing i rytmiseringarna, helt spontant, och föra musiken framåt i en energi som de
hade full kontroll över och kunde även ibland uppfattas som något större än dem själva. De har spelat
otroligt mycket ihop och övat upp ett gemensamt sound. Allt detta sker med en otrolig lekfullhet och
lätthet.
Jag ville att bandet skulle bli något större än bara ett skolprojekt. Något jag kunde lägga ner min själ i,
en plattform för utveckling och kreativitet. Jag visste inte om de jag frågade skulle vara intresserade av
att spela musiken, det låg utom min kontroll. Jag hade aldrig haft ett eget band förut så jag såg detta
som ett test. Det visade sig att det skulle bli en lyckträff och att en skiva med materialet skulle bli ett
mål att jobba emot.

Medmusiker  
Tobias Johansson, piano:
Tobias och jag träffades första gången som kollegor på Sabis AB – en matbutik i Fältöversten. Vi
började prata och det visade sig att vi båda egentligen var musiker. Vi bestämde att vi skulle spela
ihop. Vi satte oss i ett övningsrum på KMH, jag tog med mig några av mina låtar och efter att vi spelat
dem så minns jag tydligt hur han tittade på mig och sa ”Men det här är ju genialiskt. Det här måste du
göra någonting av.” Jag skulle helt enkelt vilja påstå att det är till stor del Tobias förtjänst att Ingo
bildades. Jag kände mig direkt otroligt bekväm i hans spel. Han har en förmåga att lyfta fram folks
bästa sidor så att en känner att en spelar bättre än vad en gör. Vi klickade också i tonspråket, vi har en
gemensam förebild i Salem al Fakir. Tobias bidrar väldigt mycket till musiken i allt från arr-idéer till
turnéplanering, jag har stort förtroende för hans åsikter och han är en trygghet för mig.

1

Klabbes bank, ”Musik För Sånna Som Mormor Och Morfar” (Hoob jazz), 2015
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Mauritz Agnas, bas:
Mauritz träffade jag på KMH, vi går i samma klass. Jag fattade genast tycke för hans energi, han
utstrålar ett övertygat lugn med ödmjukhet. Vi jammade ihop och klickade. Det märktes snabbt att vi
hade samma inställning till musik; lekfullt, kreativt och prestigelöst. Efter jammet började jag fråga
folk i min omgivning på skolan om vem han var och insåg att det inte var en slump att jag fattat tycke
för hans spel – han hade ett imponerande musikaliskt CV redan då. Jag tog mod till mig och frågade
ändå och han sa ja. Jag uppfattar honom som ett musikaliskt lim i gruppen. Han binder ihop spretiga
idéer med övertygelse och är alltid otroligt stadig. Han har också en större jazzvana än vad jag har och
kan komma med viktig input på arrangemang.
Tobhias Gräns, trummor:
Tobhias och jag träffades första gången på Lunnevads Folkhögskola där vi studerade ett år ihop på
jazzlinjen. När jag började KMH gick han året över mig och det var ett kärt återseende. Han var för
mig det självklara valet när jag skulle rekrytera en trummis till bandet. Han har en enormt bred
kompetens som givit honom en musikalisk fingertoppskänsla. Han kan ta sig an allt ifrån klassiska
stycken till musikal, jazz och metal med stor skicklighet. Jag är dålig på att skriva trumnoter och
försöker alltid förmedla min vision genom diffus beatbox tillsammans med lufttrummor. Han förstår
ändå alltid, det faller på plats så fort vi börjar spela. Han är också navet i dynamiken, han styr soundet
i gruppen med pondus genom sitt val av intensitet och jag tycker oftast att han gör det bra.
Jonathan ”Stribban” Stribrny, trumpet:
Stribban och jag går också i samma klass. Vi kände inte varandra då vi började spela, men han är
väldigt rolig och lätt att ha att göra med. Det värdesätter jag verkligen, det är viktigt att klicka på ett
personligt plan när en ska spela tillsammans i band. Han har varit väldigt peppande i projektet från dag
ett och gillat musiken. Sådana personer är viktiga för att en ska våga tro på att gruppen är något större
än ett skolprojekt. Det har senare visat sig att vi har väldigt mycket gemensamt musikaliskt, vi lyssnar
bägge två på israelisk jazz och har även liknande inställning till musik: vi vill helst skriva modern,
egenkomponerad jazz.
Hampus Adami, trombon:
Hampus och jag började också i samma klass. Jag kände inte honom över huvud taget och frågade
honom eftersom jag ville ha med en trombonist. Det ville jag eftersom jag hade hört trombonspel i
grupper som Neighbourhood och Klabbes bank, med trombonister som Kristian Persson och Mats
Äleklint. Det ger en otroligt fin klangfärg i en grupp, jag upplever den som fyllig, med pondus och
även röstlik i sin förmåga att glida mellan toner. Hampus har under tiden utvecklats väldigt mycket.
Från att ha varit en rätt blyg, ung kille till att ta plats och våga bjuda på sig själv i gruppen. Hans
improvisationer över låtarna är stilsäkra och kreativa. Han är också vår stadigaste bandmedlem och har
varit med på varje spelning.
Max Stark, trumpet:
Max Stark blev tvungen att hoppa in på kort varsel under vårt andra, och huvudsakliga,
inspelningstillfälle då Stribban fick förhinder. Han har också medverkat på flera spelningar. Max är en
otroligt skicklig musiker, hans förmåga att ta till sig vårt material på kort tid och positiva energi är
beundransvärd.
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Material  
Komposition  
Ingo har nu 17 låtar, varav 9 låtar kom med på skivan. Det är låtar jag skrivit sedan 2012. När jag kom
till första repet tog jag med mig några låtar som redan var klara som jag skrivit under mina
folkhögskoleår på Birka och Lunnevad, samt hemma vid pianot året innan jag började på KMH. Jag
har skrivit musik sedan jag var i tonåren. Min pappa är jazzpianist och vi hade alltid ett piano hemma
som jag hade tillgång till. Jag började då ofta med att lägga en klang på pianot och sjunga melodi över.
Ofta en treklang, sus-ackord eller diatoniska klanger i dur och moll i tretakt och fyrtakt. Det var
sångtexter på engelska om kärlek, längtan och sorg. Det språket utvecklades sedan på Birka och
Lunnevad allt eftersom jazzens tonspråk kom in i mitt liv. Det utvecklades även till att inkludera mer
avancerade arrangemang på låtarna i form av rytmiska figurer, basgångar och udda taktarter. Mina
kompositionsinstrument är piano och sång. Sång är mitt huvudinstrument och piano är mitt
bruksinstrument. På senare år har notskrivningsprogrammet Sibelius blivit ett komplement till detta.
En låtskrivarprocess från idé till färdig låt ser oftast väldigt olika ut för mig, vilket har både för- och
nackdelar. Jag önskar ibland att jag hade en mall eller ett färdigt system, men min erfarenhet är att
mina kreativa processer oftast ogillar dessa ramar. Jag inspireras av konserter, då jag ofta får idéer om
hur jag ska integrera musiken jag just hört in i min egen musik. Jag stjäl inte rakt av, men kan ofta
härleda ett tonspråk, en rytmisk figur eller en energi i någon av mina låtar till någon annans. Jag tror
det är ett bra sätt att skriva musik, det handlar om att stjäla det en gillar och lägga i sin egen
musikaliska korg som en sedan plockar från. Att försöka förneka det här sättet att skriva musik på tror
jag bara är kontraproduktivt, jag är ingen virtuos eller ett ensamt geni som skapar helt unika
kompositioner utifrån min egen hjärna. Det är ett faktum av att jag formas och färgas av min
omgivning, konsten ligger i att göra någonting av det. Jag har haft många stunder vid pianot som givit
nya idéer. Jag kan lägga ett ackord, eller oftast en klang utan insikt i vad den innebär rent
funktionsmässigt, och sjunga något över det. Långa, trevande toner som jag sedan utvecklar till
melodier. Det har också kommit många idéer när jag inte suttit vid ett instrument. Ofta när jag ligger i
sängen och inte kan sova, är ute och går, yogar eller gör vardagliga sysslor som att duscha, laga mat
eller städa. Då är appen röstmemon på min telefon väldigt användbar, det går snabbt att ta upp
telefonen och göra en enkel inspelning av idén. Jag kan också forcera fram idéer genom att sätta ramar
för mig själv. Om jag till exempel är ute efter en basgång, en sångmelodi, eller en blåsmelodi så kan
jag skriva något med det i åtanke. Det kan ibland fungera bättre att skapa ramar än att försöka tänka ut
något helt eget som ibland för mig kan kännas som att jag greppar ur luften eller ur tomma intet. Att
skapa ett system fungerar också bra när jag har skrivkramp. Att till exempel utgå från en skala, ett
intervall, en genre, en tonserie baserad på siffror som till exempel ett telefonnummer eller utgå från en
text. Jag skriver mycket text, både poesi och dagbok. Jag har på senare år börjat tonsätta texterna som
sedan blir grunden för en låt. Det har också hänt att jag drömt om en melodi, vaknar och sjunger in den
i röstmemos på telefonen. Efter att en idé kommit till mig brukar jag sätta igång att arbeta med den.
Jag har lite invanda mönster som jag vill beskriva.
Om det är en melodi brukar jag försöka bena ut om den ska vara i sången, kompet eller i blåset. Om
det är en sångmelodi brukar jag jobba utifrån mitt register och lägga den i en tonart som är bekväm för
mig. Sedan börjar jag harmonisera den, och välja ackord utifrån vad jag tycker låter bra. Oftast är
melodin tydlig i harmoniken och är därför enkel att harmonisera, som till exempel i låten ”För lång
tid”2. Mina melodier är ofta diatoniska, jag tycker om när melodin ligger på ackordstoner eller
förhåller sig till kyrkotonarterna, men tycker också om att bryta av med färgningstoner som inte är lika
självklara. Jag kan ha en tydlig fras som jag upprepar med annan harmonik över, så melodins funktion
ändras, som till exempel i A-delen på låten ”Tröst” vilket vi kan se i följande notexempel:

2

Alla egna låtar som nämns i uppsatsen är med på skivan Efterskalv (Armadillo recordings) om inte annat anges.
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Jag kan också transponera frasen för att få en effekt av att någonting sker men att det ändå känns igen.
Jag kan ändra frasen lite för varje gång den upprepas, hur frasen slutar eller börjar till exempel. Jag
tycker också om att repetera samma melodifras fast med en ny text över, som i till exempel ”För lång
tid”. På det sättet hamnar texten i fokus, som vi ser i notexemplet:

En annan sak jag brukar göra är att sjunga frasen om och om igen och se var den för mig, det brukar
finnas en naturlig fortsättning på frasen eftersom melodin har en riktning i sig. Det är ett arbetssätt jag
tycker mycket om, men det är svårt att redogöra för hur det går till eftersom det är starkt grundat i mitt
tonspråk.
Kompbaserade idéer är något som kommit till mig mer och mer först på senare år. Det föll sig i början
mer naturligt att utgå från mitt instrument som är sång, och därför har idéerna oftast varit
melodibaserade. Nu har min musik utvecklats till att innehålla fler idéer baserade på komp. Om idén är
en basgång, eller en komp-idé, är den antingen rytmiskt eller harmoniskt. Om det är det ena fyller jag
på med det andra, för att till sist fylla i en melodi som passar till. Det har hänt att jag fått för mig att
jag vill skriva en låt i femtakt eller sjutakt, eller ha en rytmisk figur i kompet. Det är något jag
inspirerats av jazzgrupper som Shai Maestro Trio, The Bad Plus, Paavo och Esbjörn Svensson Trio att
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utforska mer. Jag har på senare tid kunnat komma med endast en baslinje och en melodi till ett rep, för
att sedan låta bandet fylla ut med harmoniken. Det har tidigare varit främmande för mig att arbeta så,
jag strävar efter att komma väl förberedd till rep och leverera en färdig låt. Det är smidigt eftersom det
då krävs ganska kort tid att utveckla soundet på låten, men jag inser också att det arbetssättet är en
produkt av mitt kontrollbehov, och att det stänger dörren för mina medmusiker att påverka musiken.
Musiken som enbart är sprungen ur min kreativitet kan till slut bli enformig, och särskilt om hela
bandets repertoar består av den musiken. Det är spännande att höra hur min pianist tolkar ekvationen
basgång plus melodi till passande ackord, den kan skilja sig helt från min egen.
Harmoniska idéer handlar ofta om ackordföljder. De kommer till mig vid pianot och är egentligen
mest matematik för mig. Jag hittar en tonart och utgår från tonartens ackord och leker runt med dem,
blandat med inlåningsackord eller sekundärdominanter som öppnar upp tonarten och ger en extra,
oväntad klangfärg.
När jag har kombinerat melodi och komp brukar en tydlig låtidé ha tagit form. Då skriver jag ner den.
Jag har förut varit med om att jag kommit på en hel låt för att sedan glömma bort den eftersom jag inte
skrev ner den. Det är förmodligen för att den är kopplad till stunden då jag skrev den. Om jag inte
orkar skriva ner den så spelar jag in den på telefonen. Jag upplever ändå att jag är bra på att ta tag i
mina låtidéer och slutföra dem till färdiga kompositioner.
Ett annat element jag brukar jobba med för att få idéer till en färdig låt är form. Mina låtar med Ingo
brukar innehålla intro, A-del, B-del, solo-del, C-del och coda, eller så kallat outro. Eventuellt också en
rytmisk figur att spela trumsolo över, och en fri del inspirerad av temat. Om jag har en idé bestämmer
jag mig först för vilken typ av del det ska vara, och sedan utgår jag från den idén för att skapa en ny
del. Då går jag igenom samma händelseförlopp med melodi och harmonik, men med inspiration från
den första delen. Det här är en process som kan ta ganska lång tid eller gå jättefort, eftersom
kreativiteten nu är färgad av den ursprungliga idén. Jag vill att nästa idé ska komplettera och passa
ihop med den första. Kanske vill jag kontrastera mot den första idén för att få en effekt och hittar
därför på något helt nytt som ger energi. Kanske är den första delen väldigt stilla och kräver då av den
nya delen att något ska ta fart. En fälla jag ofta hamnar i är att jag ser den första idén som en A-del,
eftersom den kom först, vilket ställer krav på att B-delen ska kännas starkare enligt den dynamik jag
tycker om med ökad energi in i B-delen. Det kan vara begränsande i låtskrivandet, för det kanske i
själva verket är en B-del som jag har skrivit som första idé. Det är bra att jag blivit medveten om det
mönstret då jag lättare kan bryta det och komma vidare. Det kan också hända att jag får skrivkramp
och lämnar den första idén länge, ibland flera månader, för att sedan komma tillbaks till den med
fräscha öron.
Till låtarnas uppbyggnad hör också den dynamiska uppbyggnaden. Jag har en tendens att skriva låtar
enligt det klassiska gyllene snittet: introduktion, upptrappning, konflikt, upplösning; intensiteten ökar
för nå ett klimax två tredjedelar in i låten för att till sist klinga av. Det är något jag blivit medveten om
det senaste året, då jag insett strukturerna i mitt låtskriveri efter att ha gått kurser i komposition. Jag
har även bett om kritik av mer erfarna musiker som jag ser upp till. Det är alltid intressant att se vad
som händer när jag aktivt bryter de strukturerna.
En sista faktor som påverkar mitt låtskriveri är notskrivningsprogrammet Sibelius. Jag skrev alltid
noterna till musiken för hand tills för två år sedan då jag lärde mig att använda programmet via en kurs
på skolan. Att skriva in låten i Sibelius är sista steget i min process, då behöver jag konkretisera idén
för att kunna formulera den. Programmet har också hjälpt mig väldigt mycket med min notläsning och
notförståelse, då en kan skriva in något för att sedan direkt få det uppspelat. Om det då inte låter som
jag tänkte mig kan jag vrida och vända på det tills det överensstämmer med min tanke. Tack vare
programmet kan jag skriva in melodier, ackord och rytmiska idéer för att sedan få höra hur de låter
ihop. Det är en väldigt stor hjälp då jag inte är tillräckligt bra på piano för att spela och sjunga idéerna
samtidigt. Jag kommer fram till min stämföring baserat på mitt gehör och Sibelius underlättar för mitt
öra att höra materialet, till exempel blåsstämmor tillsammans med sången. Notskrivningsprogrammet
kan hjälpa mig där mina arrangeringskunskaper sviker mig. Jag är trots detta ändå lite ambivalent till
att använda programmet när jag komponerar. Det händer att jag konstruerar material utifrån vad jag
kan skriva i programmet och inte utifrån vad jag faktiskt hör eller har skrivit från början. Det är en
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svår kreativ balansgång, eftersom det dels kan vara roligt att ornamentera på ett sätt jag är oförmögen
till utifrån mitt gehör, men samtidigt vill jag inte göra det för komplicerat.

Text  
Text har alltid varit närvarande i mitt liv. Jag har skrivit dagbok sedan jag var barn, gått på
skrivarkurser, läst fördjupande kurser på gymnasiet, skrivit blogg, spelat teater och läst mycket böcker.
Text är för mig ett sätt att konkretisera och uttrycka mina egna tankar och känslor, ett sätt för mig att ta
till mig eller förmedla en hel värld. Genom text kan jag beskriva omvärlden enligt min uppfattning,
och bearbeta saker som skett i mitt liv för att kunna lämna dessa svårigheter bakom mig. Jag går lätt
och grubblar på saker som skett. Text tillåter mig att få distans till skeendena då jag kan skriva ner
dem och lämna dem där på pappret.
För mig var det ett självklart val att skriva låttexter till Ingo. Som sångare är text och tolkning av
denna ständigt närvarande, och det var också därför jag började skriva låttexter. Det är en möjlighet att
ge åhöraren tillgång till ytterligare en dimension av musiken, då texten ger ytterligare ett lager till
musiken och färgar låtens innebörd. Jag har alltid haft en känsla av att jag har något att förmedla i text.
Jag hade ett tag en tanke om att bli politiker, eftersom jag har ett stort engagemang för klimatfrågor
och kvinnofrågor. På så sätt skulle jag kunna påverka världen till det bättre. Att som musiker ha tid på
en scen med en publik som är där för att ta in det du ska framföra ger mig en liknande möjlighet. Det
har blivit mitt verktyg för att förändra världen. Det ger mig en chans att locka fram känslor hos
människor som annars kanske inte får en självklar plats i deras vardag. Jag skriver texter som angår
mig själv och hittills verkar det som att det angår andra också. Det har alltid varit viktigt för mig att
skriva texter som är tydliga och allmänmänskliga. Jag vill att publiken ska känna sig inbjuden att dra
sin egen slutsats av det jag säger, och att det jag sjunger skulle kunna handla om dem, eller vara
skrivet åt dem. Det är väldigt viktigt för mig, jag använder sällan ord för att de är vackra utan jag har
alltid ett syfte med varje formulering. Jag vill att de som lyssnar ska bli berörda och tänka efter. Jag
vill behandla kraftiga känslotillstånd som alla kan relatera till såsom ångest, kärlek, lycka, frustration,
hjärtekross och sorg. Jag har alltid haft ett rikt känsloliv att tillgå för inspiration till mina texter. Att till
exempel skriva en text i stil med ”Jag gick på stan idag, solen sken och jag var glad.” har därför aldrig
varit ett alternativ för mig. Det är inte mitt syfte med musik att bekräfta en harmonisk värld som redan
finns och som är enkel, utan jag vill öppna upp för att tillvaron har flera lager än så och ofta är
problematisk. Jag väljer mina ord med omsorg och har en poetisk inställning till mina texter, med
platsbeskrivningar, liknelser och ordval som går i linje med att ge bilder till åhörarna. Folk som har
hört mina låttexter har beskrivit dem som jordnära, rakt på sak och känslofyllda. Folk har uttryckt att
de varit nära till tårar, eller så har jag sett dem gråta. Det är stort för mig att kunna öppna upp folk på
det sättet genom min musik och mina texter. Det ger också mening till de svåra upplevelser jag haft
som inspirerat till texterna. Om jag kan få människor att känna med mig så har upplevelsen blivit
något kollektivt, något större än bara mitt och något jag delar med andra. Jag har en stor tro på att det
får oss att känna oss mindre ensamma, och det är positivt i en värld som tycks bli allt mer
individualistisk och där vi blir avskärmade från varandra.
Det som inspirerar mig att skriva text är till exempel saker jag varit med om, en känsla jag vill
beskriva, personer i min omgivning och deras upplevelser eller frustration över tillståndet i världen.
Jag skriver ofta text när jag mår dåligt för att bli av med tankarna i mitt huvud, därför är många texter
sorgliga. Jag har under åren som jag arbetat med Ingo varit med om flera hjärtesorger och dödsfall
som jag har behövt bearbeta i mina texter. Jag har aktivt jobbat med att skriva mer positiva texter, men
det kommer inte lika lätt för mig. Jag har behövt hitta mitt sätt att göra det på, eftersom jag vill att
texterna fortfarande ska kunna väcka tankar. En positiv text kan för mig lätt bli lugn och platt. Jag har
löst det med att mina positivare texter oftast handlar om kraft, naturen eller kärleken. Låtarna som
kommer av de texterna har ofta stor energi för att inte stagnera. Jag skulle vilja bli bra på att drabba
folk lika starkt med glädje som med sorg genom min musik. Det är mer krystat för mig att skriva om
det positiva, men något jag jobbar på eftersom jag är övertygad om att det blir en mer nyanserad
repertoar. Enligt mig blir det negativa oftast starkare och tydligare om det får stå i kontrast till det
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positiva, då jämförelsen tar fram känslouttryckens styrkor. Jag vill inte att folk ska gå ifrån en konsert
med Ingo och känna sig omtumlade och överkörda av sorg.
En textförfattare som tidigt inspirerade mig är Joni Mitchell, för sitt sätt att få sina texter att låta
okonstlade och talade, genom att frångå typiska rytmiska mönster och komplettera med melodier som
springer iväg likt tal. Jag har också blivit inspirerad av poeter som Karin Boye och Tomas
Tranströmer, för deras sätt att skildra det djupt svåra och stora utan att väja för innebörden genom ett
alltför målande språk. En bit in i processen med låtarna valde jag att skriva text på svenska. När jag
började skriva text skrev jag alltid på engelska, för att jag då mest lyssnade på popmusik av artister
som Regina Spektor och Bon Iver. Då kunde jag skriva liknande texter som dem, en enkel form med
vers och refräng, uppbyggd av olika rim. Jag brukade hitta ord jag tyckte om, eller en fras jag var nöjd
med, och sen försöka rimma på dem. Det var ett lätt sätt att komma vidare med texten på. Att skriva
sångtext på engelska är för mig, och även för många andra textförfattare som jag pratat med, ett sätt att
gå in i en roll och distansera sig från innebörden av texten. Det finns många fler ord på engelska,
vilket visserligen är en fördel gentemot det svenska språket, men det var något jag till slut blev
frustrerad över: hur lätt det var att brodera med vackra ord. Därför började jag skriva på svenska, dels
med en förhoppning om att kunna komma närmare kärnan i mina texter men också för att jag var
nyfiken på hur det skulle låta. Det är inte så många som skriver jazzlåtar med svensk text idag. Jag tror
att det är för att jazzen är så djupt rotad i en amerikansk tradition, samt att Sverige är ett land som idag
är väldigt influerat av amerikansk musik. Förr i tiden kunde vi höra till exempel Tage Danielssons och
Beppe Wolgers texter i svensk jazz. Några förebilder jag har som skriver svensk text idag är Klabbes
Bank, Kapla och Mimi Terris. Jag tycker att de lyckas kombinera tonspråket från jazzen med svensk
text på ett naturligt sätt.
Jag använder mycket rim i mina texter. För mig är det ett roligt pussel att lägga, och jag tycker om att
använda mig av ord som inte är självklara. Ibland bearbetar jag texter väldigt länge för att komma
fram till det ultimata sättet att uttrycka det jag vill ha sagt. Det är oftast när jag har en idé om hur
melodin ska låta som det tar längre tid, för då blir det svårt att få text och melodi att passa ihop. Det
minns jag till exempel med låten ”Oändlig”, jag bytte ut många fraser från originalversionen tills jag
kände mig nöjd. Låten ”En Dröm” är dock från början en text som jag sedan tonsatte, alltså ett annat
sätt att arbeta på. A-delen på ”En dröm” är friare i både sin frasering och sin melodi än de flesta andra
låtarna jag skrivit, med många taktartsbyten för att anpassa musiken till rytmen i texten. Jag försökte
hitta melodin som texten ville ha, istället för att tvinga in den i en mall. Den börjar i 4/4-takt, för att
genom olika tvåtakter gå över i 3/4, för att till sist landa i en B-del som går i 7/4, enligt 3+4.
Den versform jag använder mig mest av i mina låttexter är rimmad vers. Raderna innehåller då en
grupp av två sammanhörande ljud. Till exempel i låten ”Tröst”, som också är väldigt tydlig då varje
fras följer samma melodi i versen:
”Kom lägg dig här hos mig,
jag lämnar inte dig.
Jag torkar bort din tår,
och tro mig jag förstår.”
Jag kan även behålla samma ljud i slutet av meningarna att rimma på i en vers, till exempel i B-delen
på ”En Dröm”:
”Först var det så stort, vad skulle hända sen?
Nu hörs bara tystnad när jag kommer hem,
men jag släpper taget sista gången.
Min längtan – ge tillbaks den.”
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Jag tycker också om att rimma på två sammanhörande ljud i slutet av meningarna på varannan fras, för
att förlänga upplösningen, som till exempel i låten ”Kvar”:
”Tidsperspektiv finns utav alla gånger som du har lämnat.
Frid, finns inre frid, uti resterna av världar du har rämnat?”
I bilagorna finns sex stycken låttexter från skivan. Fyra låtar består av notexempel med text. De andra
två låtarna har notexempel som saknar text, dessa kompletteras med låttexter som är bifogade separat.

Arrangering  
Jag började arrangera blås till mina låtar utan att ha den blekaste aning om vad jag höll på med. Jag
hade väldigt dålig koll på instrumentens register och möjligheter, på jazzarrangering ur ett historiskt
och teoretiskt perspektiv eller hur jag ville att det skulle låta. Det enda jag visste var att jag ville ha
trumpet och trombon på låtarna för att fylla ut och komplettera musikens kropp. Instrumentens klang
bidrar till ett pampigt sound som jag var ute efter. Det finns möjlighet att få ett sound från brass som
för tankarna till militärmusik, klassiska stycken och visa. Jag har som grundidé att rösten är lika
mycket ett instrument som de andra, och var inne på att arrangera röst och blås tillsammans som skulle
bilda en egen sektion. Jag hade fått inspiration till detta av till exempel Laura Mvulas musik, till
exempel introt på låten ”Make me lovely” från albumet ”Sing to the moon”3. Gruppen Klabbes Bank
var också alltid en inspiration, till exempel hur instrumenteringen av blåset förhöjde olika dimensioner
i musiken med dissonanta stämmor och betoningar i låtens rytm.
Jag satte mig först med mina låtar och hittade på blåsstämmorna till musiken samtidigt som jag
spelade och sjöng. Jag utgick från mitt gehör och min musikalitet för att få ner några idéer på papper.
Sibelius var sedan till stor hjälp, när jag tog med mina idéer dit. Det blir rödmarkerat när tonerna går
för högt eller lågt för instrumentens register, och programmet transponerar instrumenten till rätt klav.
Jag skrev ett första utkast och visade sedan det för mina medmusiker som gav feedback och justerade
därefter, till exempel oktavera eller förenkla snabba partier.
När jag började skriva blåsstämmor var det mest ledtonslinjer som tedde sig som ledstänger genom
ackorden. Stämmorna kunde också betona vissa färgningstoner i ackorden eller skrivas som stämmor
på sångmelodin. Min förmåga att skriva blåsstämmor har, likt mitt låtskriveri, utvecklats och fått en
mer avancerad form. För mig innebär det att blåsinstrumenten numera står för fler rytmiska figurer,
fyller ut melodins luckor med egna melodiska linjer, betonar kompfigurer i bas, piano och trummor
eller står för egna blåspartier. Jag har också börjat be Hampus och Stribban fylla i med egna
ledtonslinjer eller stämmor på låtar där det fungerar, jag tycker oftast att de löser den biten bättre än
jag eftersom de har en bra harmonisk kännedom och att det blir olika stämmor varje gång gör låtarna
mer organiska. Jag strävar fortfarande efter att utveckla instrumentens roller i bandet för att utveckla
soundet. En kan vrida och vända mycket på materialet, låta blåset spela en basgång och basen spela
melodi till exempel. Jag kommer fortsätta utmana musiken genom att variera instrumentens roller i
låtarna.
Exempel på hur blåsarna har en egen roll kan en höra i låten ”För lång tid”, där de spelar ett eget
interlud. Ett exempel på när blåsarna fyller ut klangfärgen på en låt kan en höra i ”Anna-Sara”, när
blåset kommer in efter solodelen och sedan är med när det spårar ur över B-delen i slutet. Exempel på
när blås och sång är arrangerade för att verka som en egen sektion finns i introt på ”Tröst” och även i
”My Sea”. Ett exempel på blåssolo finns i ”Kvar”, där Hampus spelar ett fint trombonsolo.
På låten ”En Dröm” har jag även arrangerat för stråkkvartett. Det är den enda låten på hela skivan som
har stråkpålägg. Jag väldigt nöjd med resultatet och tycker att det passar fint till resten av gruppens
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Laura Mvula, “Sing to the moon” (Sony Music Entertainment UK), 2013
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sound och skulle gärna göra det mer i framtiden. Det kräver mer rep och också mer pengar för att
betala ytterligare fyra musikers gage.
För att få en tydligare bild av hur jag valt att arrangera musiken tillsammans med blåsstämmor
hänvisar jag till bilagorna, där det finns notexempel på sex utav de nio låtar som är på skivan. Exempel
finns på låtarna ”Tröst”, ”Oändlig”, ”En Dröm”, ”Kvar”, ”Anna-Sara” och ”My Sea”. Bilagorna är
ordnade efter när låtarna nämns i min uppsats. Notexemplen innehåller inga anvisningar gällande form
eller dynamik, så jag rekommenderar att lyssna på skivan samtidigt som en ser på noterna för att få en
så fullgod bild av musiken som möjligt.

Arbetet  med  musiken  
Repetitioner  
Första gången jag bokade in ett rep med gruppen var jag väldigt nervös. Det berodde på att jag inte
visste vad jag kunde vänta mig, och därför inte visste hur jag skulle bädda för det på bästa sätt. Jag
hade inte spelat min musik i en egen grupp förut, vår konstellation hade aldrig spelat ihop innan, jag
hade höga förväntningar på mig i och med att jag skulle vara konstnärlig ledare, jag var rädd för att de
inte skulle gilla musiken och jag var nervös över min egen prestation som sångare. Det visade sig
snabbt att jag inte hade behövt oroa mig. Jag möttes av en otroligt lugn och trygg grupp, som alla
aktivt jobbade för att få det att funka och lösa problem som uppstod. Alla ville att det skulle låta bra
och att vi skulle ha kul ihop. Det har hållit i sig till idag. Det som har hänt över tid är att vi är tryggare
tillsammans nu och vet vad vi kan förvänta oss av varandra. För mig innebär det att jag vet hur mycket
tid som saker kommer ta så att jag kan disponera tiden bättre. Jag kan släppa på mitt kontrollbehov
och komma med en låt som inte är helt klar eftersom det öppnar upp för att istället skapa något
tillsammans. Jag behöver inte känna att jag ska ha med mig frukt till bandet om vi har ett rep som är
på en obekväm tid för att blidka dem att vilja fortsätta spela med mig – jag vet att de kommer vara
kvar.
Jag är dock fortfarande den enda som skriver för gruppen, så inför ett reptillfälle tar jag med mig en
eller två nya låtar att repa in. Det tar ungefär en timme att få styr på en ny låt. Ibland kommer jag med
noter på en komposition som är helt färdig, med basstämma, blåsarrangemang och en färdig form.
Ibland kommer jag enbart med ackord och melodi som vi sedan arbetar fram en form och en passande
känsla för, och så skriver jag blåsstämmorna till sist för att fylla ut och förtydliga form. Låtarna
innehåller alltid improvisationer, och jag kan ha en idé om vem som skulle sola fint på låten men
ibland kanske någon annan uttrycker en önskan om att få improvisera eftersom personen fattat tycke
för materialet och då blir det så. Jag har sällan någon aning om vad jag vill att trummorna ska spela, så
Tobhias tar sig friheten att pröva olika typer av komp med lite ledord från mig. Jag har i slutändan
alltid ett veto att lägga in i låtarnas utmejslande. Om låten är på väg i en riktning jag inte hade tänkt
mig så försöker jag ofta pausa och prata om min ursprungsidé för att få in bandet på det spåret igen.
Jag upplever att vi har högt i tak i gruppen, och att alla vet att jag respekterar deras åsikter. Jag brukar
väldigt uppriktigt fråga dem vad de tycker och förväntar mig ett uppriktigt svar. Jag tycker att alla är
väldigt lyhörda inför vad som pågår och att alla kommer med viktig input på vad som fungerar och
vad som inte fungerar, både i relation till deras instrument men också till helheten. Det har alltså varit
väldigt tacksamt för mig som bandledare att arbeta med den här gruppen och det tror jag är en stor
anledning till att vi fortsatt att spela så länge. I jämförelse med andra grupper som bildats under min
tid på skolan så är vi en av få grupper som hållit ihop under hela studietiden. En annan stor anledning
är att vi har otroligt roligt ihop som gäng, och att alla bjuder på sig själva och lättar upp stämningen
med skratt och skämt under repen som annars präglas av ett stort konstnärligt fokus.
Det har funnits några utmaningar för mig som bandledare i repsituation. Jag har haft svårt att inte ta
kritik personligt, när något inte fungerar så säger de inte det för att sätta mig på plats utan för att de vill
att det vi spelar ska bli bra. Ibland blir det också för kul på repen, vilket innebär att folk pratar mellan
låtar eller skojar för mycket. Då har jag behövt be dem vara tysta och då känner jag mig osympatisk.
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Det har dock aldrig tagits emot på ett dåligt sätt, jag tror det är värst för mig eftersom jag alltid vill att
folk ska tycka om mig. Det har också varit svårt att få ihop gruppen inför rep. Vi har skött det via
appen Facebook Messengers chattfunktion vilket får konsekvensen att det blir dålig överblick, med
många meddelanden i en lång konversation med olika bud om när folk kan och även att folk inte ser
och inte svarar i tid. Det har vi löst genom att ta det muntligt i så hög grad som möjligt, och att jag bett
dem att skärpa sig. Det har varit en stor källa till irritation hos mig då jag upplever det som respektlöst
att i sista stund säga att en inte kan vara med på repet eller inte svara när jag frågar om rep. Det
förstärktes när jag flyttade till Trondheim för mina utbytesstudier, då blev det uppenbart att vi behövde
kommunicera tydligare med varandra eftersom distansen blev en utmaning.

Bearbetning  
  
Att  ge  musiken  tid  
Nu har vi spelat i snart tre år tillsammans och materialet har utvecklats. Med tiden har vi tagit oss
större frihet att improvisera med materialet. Låtarna låter aldrig likadant. Det finns få saker jag blir så
lycklig av som detta, att efter mycket tid och arbete med ett band och dess musik känna att vi kan
utmana musiken och våga ta chanser med materialet, varpå det faktiskt bär. Vi utvecklar och varierar
musikens dynamik, melodipresentationerna, känsla och improvisationerna. Vi har behållit en nerv,
respekt och nyfikenhet inför varandra. Det är något vi alla är väldigt nöjda med och det har gjort att vi
fortsätter att spela med varandra. Vi har alla utvecklats som musiker under våra studier på skolan och
det märks tydligt i hur materialet lyfts för varje spelning.

Reaktioner  från  erfarna  musiker  
Jag har presenterat materialet för musiker och lärare jag respekterar. Den första personen som fick
höra låtarna var Joakim Milder. Vi hade två timmar handledning med honom då han var min
handledare i kursen ”Eget projekt” under första året på KMH. Han gav fin respons, fick oss att tänka
på vad meningen var med varje del samt att arbeta på dynamik. Då jag haft honom i andra kurser
under mina studier på KMH har jag även vid andra tillfällen fått bolla tankar och idéer med honom, till
exempel i kurserna ”Stråkarrangering” och ”Jazzkomposition”. Han har lärt mig vikten av att lyssna
ordentligt och fokuserat på musik, att aldrig upprepa något i ett stycke utan att ha ett syfte med det, att
det kraftfulla blir vackert i kontrast till det finstämda, hur en tar sig ur en kreativ torka med hjälp av
olika metoder som till exempel att ge sig själv en kreativ begränsning, att försöka se på sitt material
med en icke-dömande blick och att försöka tänka på vad musiken kräver när en arbetar vidare med en
idé, snarare än vad en själv förväntar sig ska hända. Utan honom hade min tid på KMH inte blivit lika
lärorik.
Jag har också presenterat mina låtar för Taylor Eigsti, en amerikansk pianist. Hans musik har varit
väldigt viktig för mig. Jag kontaktade honom då jag skulle till New York och bad om en lektion. Vi
sågs i hans lägenhet på Upper West Side. Jag visste inte vad jag ville ha ut av timmen, bara att träffa
honom var glädjande nog. Det slutade med att vi spelade mina låtar. Jag hade tagit med mig ”AnnaSara” och ”My Sea”. Han tyckte verkligen om dem, och kom med harmonisk och melodisk feedback.
Han fick mig att tänka mer analytiskt på mina låtar, och på hur jag kan utveckla mitt komponerande.
Han gav mig också tips på musiker han trodde att jag skulle tycka om. När jag gick därifrån var jag
stolt över mig själv som vågade visa mina låtar för en idol. Det var ett otroligt viktigt möte för mig,
där jag bekräftade för mig själv att jag faktiskt kan det här och är på rätt spår. Jag lärde mig att det är
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viktigt att våga visa musiken för mer erfarna musiker, mitt i ens egna process, även om det är läskigt.
Det ger väldigt mycket energi tillbaka, och det är värdefullt att utbyta erfarenheter. Noten som han
antecknat på har jag kvar som minne. Vi har fortfarande kontakt, och jag skickade en skiva till honom
som tack för allt.

Spelningar  
Nu har Ingo gjort totalt 13 spelningar, plus att jag och Tobias haft en duospelning med låtarna på
Stockholm Pride. Det har varit lärorikt och kul. Musiken växer och får liv i mötet med publiken. Vi
har blivit så pass trygga att vi kan gå på känsla och till exempel ändra om i eller lämna formen live om
det känns som att musiken behöver det. Vi har också kunnat ha ett öppet samtal efter varje spelning
om våra upplevelser, vad som funkade och inte. Jag har aldrig varit med om att någon låt har gått helt
åt skogen, vi löser problemen med improvisation live. Låtarna bygger mycket på form och
uppbyggnad, och det som kan ske är att någon missar en cue in till en del men med blickar och kort
kommunikation brukar personen ofta snabbt hänga på. Vi kan också göra om låtarna live, jag kan få
för mig att ändra i formen eller markera en annan dynamik om jag känner att situationen kräver det.
Lyhördheten i bandet gör att det funkar. Det kollektiva solot mellan mig, Mauritz och Tobias på ”För
lång tid” kan låta allt ifrån fuga-inspirerat till rytmiskt, fritt eller klusterbaserat. Intro och outro blir en
lekplats. Jag har frihet att utveckla sångmelodierna som jag vill med annat tonmaterial, förskjutningar
och annorlunda frasering utan att oroa mig för att bandet tappar bort sig. De behöver inte mig som en
ledstång genom låtarna längre.
Publikens respons har varit avgörande för att fortsätta spela. Alla applåder, visslingar och samtal före
och efter spelningarna har gett viktig energi. Jag upplever att vi varje spelning lyckas skapa en speciell
och minnesvärd stund med lyssnarna. Det är många som hört oss spela som reagerat på min närvaro.
Det är vanligt att jag får höra att min förmåga att stå på scen och möta en publik är ovanlig för att jag
är så avslappnad och personlig, vilket gör att texterna blir ändå mer fängslande. Jag får ofta
komplimanger för att jag har mellansnack mellan låtarna, roliga anekdoter blandat med allvar. Jag har
på ”För lång tid” fått publiken att nynna med i melodin som avslut på låten, och även fått publiken att
sjunga med i den sista delen på ”En dröm”. Allsång är ett fint sätt att bryta gränsen mellan scen och
publik. Jag är övertygad om att det är viktigt att få publiken att känna sig inkluderad och betydelsefull
i musiken för att på så sätt skapa en trygg miljö som underlättar att musiken får möjlighet att landa hos
folk. Det kommer inte utan ansträngning för mig. Som ledare för bandet och den främsta kontakten
med publiken blir jag ofta helt slut efter avslutad spelning. Jag har ett enormt fokus. Ibland har jag
tänkt att jag tar ett för stort ansvar, att det blir en för stor anspänning på mig. Jag väljer dock att
fortsätta göra det för jag märker att det skiljer vårt band från andra band då publiken uppskattar den
här typen av scennärvaro.
Vi har varit ordinarie besättning på fem av de spelningar vi haft. Jag har därmed behövt ordna med
vikarierande musiker (härefter kallat ”vick”) en hel del. Det är bara jag och Hampus som varit med på
samtliga spelningar. Det blir tydligt att det är mitt band i dessa lägen, då det inte går att sätta vick för
mig. Det har gjort att jag behövt ha ordning på mina noter, skaffat mig en bra överblick på vårt
material och lärt mig att presentera musiken muntligt på ett effektivt sätt. Vi har haft turen att ha med
Max Stark på trumpet flertalet gånger, vilket har varit en fröjd då han är bra på att läsa noter,
engagerad och musikalisk. Han fick även hoppa in då vi spelade in skivan eftersom Stribban fick
förhinder. Musikerna som varit med har tagit till sig musiken på ett fint och engagerande sätt, vilket
har underlättat då det varit en stor stress för mig att ordna dessa vick. Jag har vid flera tillfällen blivit
ledsen och känt att allt arbete jag lagt ner på att få ett lyhört samspel i gruppen gått förlorat på grund
av detta. Det jag har märkt är att det snarare är tvärtom. Vi har, med tanke på vick, fått definiera ett
tydligt sound och därmed underlättat för de nya musikerna att haka på. Det är också en realitet att mina
musiker är uppskattade och upptagna, och att jag förmodligen kommer att få sätta vick igen. Det är
vanligt i jazzvärlden, även om jag såklart strävar efter att ha ordinarie band i största möjliga mån.
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Två andra utmaningar med att spela live har varit att lyckas boka bandet samt att få ekonomin att gå
ihop. Musiken är i gränslandet mellan jazz och pop, och därmed passar vi inte in på renodlade
jazzscener och inte heller på popscener. Ett typiskt svar jag fått från arrangörer när jag försökte boka
bandet till en jazzklubb är ”Tack, men vår publik gillar bara The American Song Book”. Min
upplevelse är att vi går hem hos sådan publik, då texterna engagerar och musiken har influenser av
skandinavisk jazz såsom Jan Johansson och Monica Zetterlund, men arrangörerna ger inte publiken
chansen att få bilda sin egen uppfattning. Nu när vi spelat på Stockholm Jazz Festival, Glenn Miller
Café samt släppt skivan upplever jag att det är lättare att boka spelningar. Vi har behövt få
erfarenheten av att vara ute och spela. Det kan också ses som en styrka att vi inte riktigt passar in på
renodlade pop- eller jazzscener. Genom att anpassa repertoaren kan vi spela på bägge.
Rent ekonomiskt har vi hittills fått vara glada om det gått runt. Vår bäst betalda spelning var på
Mornington Live i Stockholm, då fick vi totalt 7000 kr. Det är få saker som gör mig så upprörd som att
det finns en etablerad kultur i Sverige av att en inte betalar musiker. Speciellt unga, oetablerade
jazzgrupper får nöja sig med att spela gratis. Det är bra PR, sägs det. Vi har spelat på Stockholm Jazz
Festival helt gratis, på en scen för oetablerade band som heter C.A.O.S. Det retar mig otroligt mycket
att en så stor och etablerad festival går ut med så dåligt exempel att de inte betalar de musiker som
kanske behöver det allra mest. En symbolisk summa på 1000 kr per person hade varit bättre än inget
alls. Jag har lovat mig själv att inte boka fler gratisgig för Ingo, vi är utbildade och vi är bra. Efter att
jag haft en lång utläggning om min frustration över detta så frågade Mauritz mig ”Men varför tar du de
spelningarna ändå om du blir så irriterad?”. Jo, för jag spelar ju hellre än att inte spela. Jag tycker
också att det är pinsamt för bandet att jag inte lyckas boka spelningar där de får betalt, vilket har lett
till att jag betalat dem ur egen ficka. Det är inte heller hållbart för min ekonomi. Jag hoppas att vi
framöver kommer att kunna få bättre betalda spelningar i takt med att bandet blir mer etablerat. Mitt
mål är att Ingo ska bli ett av de svenska jazzband som spelar återkommande konserter på jazzscener
och jazzfestivaler runt om i Skandinavien och bygger en publik, likt till exempel Klabbes Bank,
Paavo, Fire!, Goran Kajfes Subtropic Arkestra m.fl. med kanske tio spelningar per år där vi alltid går
plus när vi spelar.

Produktion  och  skivsläpp  
Inspelning  
Vi planerade att spela in skivan i den stora studion i KMH:s gamla lokaler redan våren 2016. På grund
av att den gamla studion stängdes för flytt redan i april det året och att den nya studion sedan inte
kunde öppna förrän i januari 2017 blev skivinspelningen flyttad till april 2017. Den färdiga skivan
levererades till min port i december 2017, och släpptes den 25e februari 2018. Det blev alltså en
process på nästan två år. Vi valde att spela in i studion på KMH eftersom vi inte hade någon budget att
hyra studio för, och eftersom Ingo var mitt skolprojekt fick jag möjlighet att använda nio studiotimmar
till att spela in musiken. Själva inspelningen skedde under två tillfällen. De första två låtarna vi
spelade in var ”En Dröm” och ”Anna-Sara”, vilket gjordes i samband med Pål Svenres kurs i
musikproduktion. Vi hade då några timmar till vårt förfogande. Studion är uppbyggd så att en kan
separera musikerna, vilket jag ville. Då vi spelade in singeln ”Kära Mamma”4 år 2016 stod vi alla i
samma studiorum, vilket gjorde det svårt att mixa låten då det blev mycket läck på alla spår. När vi nu
spelade in i studion på nya KMH stod jag i kontrollrummet och sjöng, Mauritz och Tobias stod ute i
stora rummet, Tobhias satt i ett av båsen och blåsarna stod i det andra. Jag var orolig för att vi inte
skulle få samma energi för att vi stod separerade. Vi hade förstås medhörning och ögonkontakt, vilket
var bra då vi i alla låtar är beroende av visuella cues från den som har solo så att vi vet när vi ska gå
vidare in till nästa del. Vi tog några tagningar på ”En Dröm”, och ställde sedan upp en mikrofon i
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Ingo, ”Kära Mamma”, egen utgivning via Spinnup på streamingtjänster, 2016.
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kontrollrummet och spelade in kören som hörs i slutet av låten. Alla i bandet sjöng, och även Pål
Svenre fick vara med och sjunga där. När det var klart hade vi tid över, och passade på att ta en
tagning av ”Anna-Sara”, som vi nöjde oss med. En så kallad ”one-take”. Dag två som jag hade bokat
för inspelning med Ingo i stora studion ställde vi upp allting på samma sätt, och nöjde oss för det
mesta med ”one-takes”. En klar fördel med att inspelningen blev uppskjuten ett år var att vi under det
året spelade en hel del konserter. Trots att vi bara hade en dryg dag på oss att spela in skivan gick det
ändå bra, vid det laget var vi samspelta och materialet var väl inövat. Låtarna är också organiska live
som jag tidigare beskrivit, de skiftar i dynamik och känsla och har inget tydligt idealsound. Det gjorde
det enklare att nöja sig när vi spelade in, för den genomgående känslan var alltid ”Okej, såhär lät den
här låten idag”. Det jobbigaste med inspelningen för mig var att Stribban inte kunde vara med, så vi
fick be Max Stark hoppa in med kort varsel. Han gjorde en strålande insats men jag är ändå lite ledsen
över att vi inte är originalbesättning på merparten av låtarna på den här skivan som ska representera
vårt sound tills nästa skiva blir inspelad. En annan utmaning för mig med inspelningen var att leverera
texterna med känsla. I mötet med publiken blir texterna något jag berättar, som de inte har hört förut. I
en studio måste jag visualisera berättandet, gå in i känslan som fanns när jag skrev låten och göra
texterna aktuella för mig själv igen.
När vi gick in i studion hade vi en nyfikenhet med oss. Vi visste inte hur det skulle bli, och vi visste
inte hur många låtar vi skulle hinna spela in med så begränsad tid som vi hade. Vi gjorde en
prioritetslista på de låtarna som kändes mest relevanta och följde den. Det slutade med att vi spelade in
sju låtar, som med de andra två blev totalt nio låtar på skivan.

  
Mixning  och  mastring  
Pål Svenre skötte mixningen av skivan och Stockholm Mastering Studios mastrade den. Pål mixade
under en vecka i september, och mastringen tog bara några dagar när de mixade låtarna skickades in.
Jag är väldigt tacksam över Pål Svenres arbete och generositet. Jag fick tillgång till hans studio där jag
kunde redigera mina sångspår, vilket innebar att jag justerade några dåligt pitchade toner som jag inte
kunde leva med. Jag kunde även spela in kören i slutet på ”En Dröm” i hans studio, som består av min
röst gånger 12. Pål är otroligt erfaren och professionell, och jag kunde inte önskat mig en bättre person
att mixa med. Jag själv är helt ny med att arbeta med en mixare, men han ledde arbetet på ett
pedagogiskt och metodiskt sätt. Jag befann mig i Trondheim på utbytesstudier när låtarna mixades, så
han skickade spåren via Dropbox där jag kunde lyssna och komma med feedback. Oftast var det nivåer
eller mängden reverb som behövde justeras, annars upplevde jag att han hade en bra förståelse för
vilken känsla jag var ute efter och att vi snabbt var överens om soundet. Den feedbacken jag kom med
var oftast att jag ville att sången skulle vara längre bak i instrumentala delar, samt att jag ville höra
mer av basen. Förmodligen eftersom jag var ute efter en mer kraftigt bas-sound än vad som är vanligt
inom jazz, samt att jag arrangerat in min sång som en del av blåssektionen och att det då låter märkligt
om sången är mycket längre fram i ljudbilden.

Skivsläppet  
Att släppa en fysisk skiva är ett virrvarr av byråkrati och regelverk. Jag hade kunnat släppa skivan
själv men för att underlätta för mig själv och få stöd kontaktade jag lite olika skivbolag, och fick napp
av Armadillo Recordings som drivs av Rui Hallvares Andrade Paes. Jag lärde känna honom via KMH.
Han är en alumn, spelar jazzpiano och har nyligen startat ett skivbolag. Han tyckte om musiken och
ville gärna släppa skivan. Han har varit en stor hjälp, och tar 10% av intäkterna på skivförsäljningen
för det arbete han lagt ner. Han har skött byråkratin åt mig vilket gjorde att jag kunde fokusera på den
mer kreativa delen av skivsläppet som formgivning och marknadsföring.
Jag bestämde mig för att skivan skulle heta ”Efterskalv”, ett ord som förekommer i texten på ”Kvar” i
följande kontext:
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”Låter dig gå, bara ser på. Sliter itu jag och du.
I efterskalv gryr en ny dag, kvar står jag.”
För mig representerar titeln ”Efterskalv” hela känslan som finns på skivan. Låtarna har skrivits i
känslomässiga efterskalv efter det jag varit med om, men när de lagt sig står jag kvar – stärkt av mina
erfarenheter. Skivan formgavs och designades av min vän Josefina Anjou. Jag blev otroligt nöjd med
resultatet. Hon försökte få fram känslan av storm och jordbävning, och målade omslaget med airbrush.
Airbrush är som att måla med en mer precis sprayburk. Resultatet blir ett flytande formspråk med
mjuka linjer.
Jag tryckte skivan via ett företag som heter Dicentia som var väldigt effektiva och proffsiga. Om jag
hade haft en större budget hade jag valt att även trycka skivan som LP, men nu blev det enbart CDskivor. I samråd med Rui valde jag att trycka 1000 exemplar.
Rent marknadsföringsmässigt använde jag Facebook och Instagram för att nå ut med skivsläppet. Jag
skapade en bandsida på Facebook och ett konto på Instagram för gruppen. På bandsidan la jag ut
bilder och videos från tidigare konserter, skapade ett evenemang för releasekonserten och
marknadsförde evenemanget med hjälp av Facebooks egna annonsverktyg vilket kostade 600 kr. På
Instagram la jag upp mer personligt innehåll såsom klipp från rep, bandbilder samt använde en mer
personlig ton i inläggen. Jag valde att släppa låten ”En Dröm” två veckor före skivsläppet för att få lite
mer uppmärksamhet. Jag spelade in en musikvideo till låten tillsammans med en dansk student vid
konsthögskolan här i Trondheim som heter Malakias Liebmann. Vi spenderade en hel dag med att
spela in videon där vi gick upp på ett fjäll med en kamera. I videon ser en mig vakna upp i min säng
och ta mig ut på stan. Sedan visas olika klipp från min tur upp på fjället, med miljöbilder på snötäckt
skog. Videon avslutas med utsiktsbilder från toppen av fjället. För mig gestaltar videon en resa från
sorg till lättnad, som jag även tycker att låten gör. Malakias var snäll nog att göra det hela gratis för att
få erfarenhet av att filma, och jag är nöjd med resultatet. Jag tror att resultatet kunde blivit ännu bättre
om vi hade haft större budget. Med en större budget kunde jag ha anställt ytterligare en filmare och
kunnat låna bättre utrustning, för att få högre kvalitet i videomaterialet.
Jag sökte bidrag från Stockholm stad, så kallat Kulturstöd för unga, och fick 10 000 kronor som jag
kunde använda till att hyra Teaterstudio Lederman för releasekonserten. Jag försökte boka Fasching
och Rönnells Antikvariat innan men utan resultat. Jag hörde Ruis examenskonsert på Teaterstudio
Lederman året innan och tyckte att det var en väldigt fin lokal, fullt utrustad med PA och flygel samt
plats för stor publik. Dock med en hyra på 8500 kr som jag inte hade råd med. Kulturstödet gjorde det
möjligt för oss att få ha en konsert på våra villkor, och det är jag väldigt glad för. Vi spelade i lite över
en timme och publiken bestod av cirka 60 personer. Det var roligt att se så många vänner och
släktingar i publiken. Det var väldigt känslosamt för mig att få ha den konserten som markerade en
milstolpe i vårt bands historia och min musik-karriär, jag var väldigt nervös innan men efteråt kändes
det stort.
Rent budgetmässigt hade jag planerat att lägga 17 000 på skivsläppet. Det blev snarare det dubbla. Det
berodde främst på att skivtrycket blev mycket dyrare än jag trodde, samt att jag fick betala en stor
avgift till NCB. Jag kom undan väldigt billigt med studio, mixning och mastring. I efterhand hade jag
nog valt att inte trycka lika många CD-skivor, vi kommer aldrig att sälja slut på alla exemplar. Folk
använder framför allt streamingtjänster till att lyssna på musik numera.

Resultat  
Med skivan i handen kan jag nu reflektera över resultatet. Jag är väldigt nöjd med skivan i sin helhet,
och jag känner att jag kan stå för den. Med tanke på vilka resurser vi hade i form av pengar och tid är
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det ett otroligt bra resultat. Vi hade drygt en dag i studio som vi kunde utnyttja till max eftersom vi var
så bekväma med varandras sällskap och med materialet. Jag har betalat allting själv och vi har fått stor
hjälp av generösa människor som till exempel Pål Svenre och Josefina Anjou som ordnade mix och
omslag för en billig peng eftersom de trodde på projektet. Vi ville spela in en skiva av främst två skäl.
Dels att det blir mycket lättare att boka bandet om vi har inspelat material att visa, dels för processens
skull då vi genom att släppa låtarna också rent mentalt kan släppa dem och jobba vidare på nya låtar
med andra uttryck. Med en skiva som varit ute i världen i två månader i skrivande stund kan jag säga
att vi lyckats med att uppfylla de två målen.
Jag är nöjd med hur låtarna till slut blev. Det är mäktigt att höra slutresultatet och veta att varje låt gått
igenom en lång process. Från en idé jag fått som till exempel text eller melodi, till att blomma ut till
färdig låtidé. Instrumentation och arrangering av låten vid pianot och Sibelius. Första repet med bandet
där vi mejslat fram form och känsla. Första gången låten spelades live för publik, känslan av att spela
låten samtidigt som jag var lyhörd för hur den togs emot av publiken. Därefter eventuella justeringar,
några fler rep och spelningar där låten blir djupare förankrad i bandet. Till sist en inspelning av totalt
nio låtar som genomgått den här processen.
Det går att jämföra musiken på skivan med musiken vi spelar live. På skivan blir allting tydligare,
instrumenten är mixade för att få fram varje instruments sound och nivåerna är justerade för att få en
bra balans i ljudbilden. Blåsstämmorna kommer fram, texterna hörs bättre, basen får mer nyanser,
flygeln klingar vackert och trummornas glitter kommer fram. Formen på låtarna är också lite mer
kompakta för att få fram budskapet på ett effektivt sätt. Som musikkonsument är jag van vid att skivor
representerar en välförpackad version av musiken, men att konsertupplevelsen alltid är bättre och
större då musiken kan få sväva ut. Det gäller även för vår skiva. Det saknas alltså en viss nerv, men vi
har ändå fått med en bra närvaro som jag inte förväntade mig när vi spelade in. Jag tycker framför allt
att nerven saknas i min röst, vilket kanske inte märks för andra lyssnare men jag hör det ju själv. Jag
saknar en närvaro i texterna och jag hör att jag anstränger mig för att sjunga så rent som möjligt och
för att leverera melodierna på ett korrekt sätt. Det blir mer städat än live. Live tar vi oss större friheter
med form, med improvisationerna och med melodifrasering. Det blir en stökigare presentation av
låtarna, men det blir också mer lekfullt. Ett problem live är att sången ofta inte hörs så bra, och en
konsekvens av det är att texterna inte kommer fram. Det är något som jag försöker jobba på genom att
texta tydligt samt att vara noga med att skapa bra förutsättningar för ljudet med en ordentlig
soundcheck innan spelning.
Jag upplever också en röd tråd i skivan. Känslor står i fokus, låtarna har inslag av fria improvisationer
genom intron, varje musiker har improvisationer där de får ta plats och sätta en personlig prägel på
musiken, soundet är enhetligt genom alla låtar. Det hoppas jag att vi kan behålla till nästa skiva.
Nästa skiva vill jag dock ge bättre förutsättningar för att få musiken att lyfta till nästa nivå. Eftersom
inspelningen sköts upp började kompositionerna kännas inaktuella för mig vid inspelningstillfället, jag
hoppas att nästa skiva spelas in rätt snart så att de kompositioner vi spelar inte känns gamla när vi
spelar in. Vi hade också väldigt lite studiotid, och inför nästa skiva hoppas jag att vi har en större
budget och på så sätt har råd med två hela dagar i studio. Jag hoppas också kunna marknadsföra skivan
bättre och vara ute i bättre tid med planeringen inför släppet så att vi kan boka en längre turné. Nu
hade vi totalt fyra spelningar i Sverige vilket kändes för lite då alla i bandet var eniga om att det var
superkul att vara ute och spela ihop, rentav en höjdpunkt med hela processen. Ett sätt att få en större
budget är att söka pengar från Kulturrådet, både fonogramstöd och turnéstöd. Jag tror att vi kan ha en
bra möjlighet att få det eftersom vi redan gett ut en skiva. Jag hoppas också att vi kan få fler
recensioner och uppmärksamhet i medier för nästa skiva, det var ganska skralt med det nu. Vi spelades
i Jazzradion i P2, vilket var otroligt kul, men det var också den enda uppmärksamheten vi fick från
media, trots en hel del utskick till olika recensenter. Recensenter kan dock få tycka vad de vill, det som
betytt mest är alla personer som hört av sig för att uttrycka hur mycket de tycker om och lyssnar på
skivan. Hur den resonerar i dem, får dem att känna och hur de relaterar till mina texter. Det får mig att
vilja fortsätta spela. Jag tror också att vi kan få bättre förutsättningar till nästa skiva då vi alla
förmodligen kommer att befinna oss i samma stad igen. Jag valde att göra en utbytestermin i
Trondheim hösten 2017, och eftersom jag trivdes så bra förlängdes den till våren. Jag ville få ro till att
skriva musik och öva, eftersom jag i Stockholm distraherats av socialt umgänge och storstadsstress.
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Distansen till bandet och personerna jag jobbat med inför skivsläppet försvårade processen. Jag är
därför extra stolt över mig själv eftersom jag lett projektet på distans det senaste året.
Jag har funderat en hel del på om sista året på en konstnärlig kandidatutbildning ska ses som ett sista
år av förkovran eller som en språngbräda ut i arbetslivet. Jag har försökt kombinera båda, med både
övning, komposition, att utnyttja resurserna en har tillgång till på en musikhögskola som replokaler
och studio, kombinerat med administrativt arbete såsom bokning och marknadsföring, spelningar och
skivsläpp. Att välja att släppa en skiva under sista året på min kandidatutbildning ser jag som en
extremt tydlig kombination av både språngbräda och förkovring. Jag har lärt mig mycket om
processen och vad som krävs för att uppnå ett önskvärt resultat. Resultatet, en färdig skiva att ge till
publik och arrangör, kommer att underlätta för mig i min musik-karriär. Konsekvensen av att
kombinera dessa två synsätt har dock blivit att jag nästan gått in i väggen av all stress. Det är helt tack
vare mig som denna skiva blivit verklighet, det är jag som satt ihop bandet, skrivit låtarna, drivit
processen, bokat studio, anställt folk, marknadsfört och bokat alla spelningar i Sverige – samtidigt som
jag gått en utbildning på heltid i Norge. För att Ingo som band ska ha en framtid måste jag ha
möjlighet att ägna bandet den tid som det faktiskt kräver vilket innebär att frigöra mer tid. För mig
kommer det innebära att jag jobbar deltid för att få in pengar att betala hyran och att resterande
arbetstid i min vardag läggs på att driva bandet, både konstnärligt och administrativt. Jag måste även
kunna delegera ut uppgifter till övriga medlemmar i bandet, något jag inte känt att jag kunnat göra
tidigare. Vi hade ett bandmöte i början på april 2018 och konstaterade att alla är peppade på framtiden
och villiga att få det att fungera, trots att alla medlemmar i bandet driver och är med i många
musikaliska projekt. Att höra mina bandmedlemmar säga det är för mig ett betyg på att jag gjort något
bra, och inte minst att jag lyckats med min vision för projektet. I början kände vi inte varandra, nu kan
jag ärligt säga att varenda en av dem är mig otroligt nära. Vi har haft otaliga rep, häng på skolan och
lektioner tillsammans. Vi har turnerat och spelat flera konserter, och nu har vi en skiva. Tanken på att
det är på grund av mig som Ingo existerar, och allt gott som det fört med sig i form av vännerna för
livet i bandet och all positiv respons från publiken, är svindlande. Det här projektet, som följt mig
genom hela min studietid på KMH, blev mycket större och bättre än vad jag kunde hoppats på. Både
min musik och jag som person är öppen med alla känslor, ärlig, rak och energifylld. Skivan är en
avspegling av mig.

18

Bilagor  
Låttexter  
”Anna-Sara”
Månen färgar ekbladen blågrå i natten.
Tysta stjärnor speglas i kalla vatten.
Det finns en tid för allt och oss.
Jag är bredvid dig, kasta loss.

”Tröst”, som på bifogat notexempel har originaltitel ”Tröst/Självutplåning”.
Kom lägg dig här hos mig, jag lämnar inte dig.
Jag torkar bort din tår och tro mig jag förstår.
Det river i ditt bröst, känn lugnet i min röst.
Jag lyssnar håller hårt. Jag vet att det är svårt,
Men tyngden som du bär gör jag till min
Och smärtan som dig skär släpper jag in.
All styrka jag uppbär gör jag till din,
Och vill du gör jag mer.
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