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Abstract 

This essay describes the process of composing music based on a predetermined theme to then perform 
it. The purpose was to find out how composing and to perform what has been composed, can be 
influenced by being bound to treat a particular topic. The goal was to answer the question of whether, 
and how, such a way of working favors or disfavors the process in general. The theme of this project 
was "everyday life" along with its different possible aspects or interpretations. 

The compositions were composed mainly using creativity and imagination complemented by the 
computer-based recording program Logic Pro X. Both acoustic instruments and software instruments 
were used during recording and the recorded material acted as a basis for learning the music. The 
project was then presented to the public in the form of a concert given 8 March 2018 at the Royal 
College of Music in Stockholm, where the music composed during the project was performed by me 
on vocals together with a band consisting of drums, bass, guitar, keyboard and trumpet. 

The project made it clear that treating a specific topic may be helpful in a lot of ways in various stages 
of an artistic project that includes composing and performance. 
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Inledning 

I denna uppsats beskrivs processen att utifrån ett förutbestämt filosofiskt tema komponera musik för 
att sedan framföra den. Processen beskrivs från början till slut, varefter en diskussion förs kring 
tillvägagångssättet och hur det påverkade musiken och utförandet. 

Syftet med projektet var att ta reda på hur komponerande och framförande av det som komponerats 
påverkas av att vara bundet till att behandla ett specifikt tema. Målet var att besvara frågan huruvida 
ett sådant arbetssätt gynnar eller missgynnar processen i stort, och i sådana fall på vilka sätt. Temat i 
detta projekt var “tillvaro” med dess olika aspekter och tolkningar. 

Projektet utfördes under det sista och fjärde året av musikerutbildningen inom genren jazz på Kungl. 
Musikhögskolan i Stockholm (KMH). Huvudinstrumentet var sång och projektet resulterade i en 
konsert på KMH framförd 8 mars 2018 av undertecknad på sång tillsammans med ett band bestående 
av trummor, bas, gitarr, keyboard och trumpet. 

Bakgrund 

Idén till projektet 
I mitt egna musicerande har komponerandet under en lång tid utgjort en stor del av musikerskapet. 
Med inspiration från artister och musiker som framför egenkomponerad musik uppstod drömmen om 
att själv en dag kunna göra något liknande och i sin tur inspirera nästa generation. Olika metoder har 
vid olika tillfällen testats för att komma närmare denna dröm och kompositioner har blivit till vid ett 
piano, vid en gitarr, sjungande i köket samtidigt som disken diskas, och på en handfull andra sätt. 
Kompositionerna har genom åren uttryckt sorg, glädje, kärlek och osäkerhet, samt varit inspirerade av 
genrer som pop, jazz, funk, boogie, rock och EDM (”electronic dance music”). Det har varit lärorikt 
och lett till flera kompositioner som har öppnat för möjligheten att framföra och presentera nya 
kompositioner för en publik, vilket jag också gjort. Problemet har dock varit att kompositionerna näst 
intill aldrig har framförts intill varann på grund av att de har varit alltför vitt skilda i faktorer som 
instrumentation eller genre. Det har saknats “riktning” – en känsla av att det som musiken vill 
förmedla, på något sätt följer en röd tråd. Det egna komponerandet har oftast lett till ett antal verk som 
inbördes inte har någon riktigt märkbar koppling annat än faktumet att de är komponerade av samma 
person. Att lyssna på de egna kompositionerna efter varann har ofta gett ett oönskat schizofrent och 
splittrat intryck. Detta har jag upplevt som frustrerande då den egna målbilden har varit att skapa en 
samling av kompositioner som förstärker varandra och tillsammans inger en känsla av helhet, snarare 
än att låta varje komposition ta en helt ny bana i stil och uttryck. Bakgrunden till det är att andra 
kompositörers musik som har presenterats samlat, exempelvis på ett album eller på en konsert, 
personligen har gjort starkare intryck än vid lyssnande av fristående kompositioner som sinsemellan 
inte haft någon märkbar koppling. Enskilda kompositioner har visserligen berört mig djupt och också 
kunnat bli en del av större sammanhang i mitt liv, men det kommer inte nära känslan av att under flera 
timmar av efterföljande kompositioner, få förlora sig i något som upplevs som en hel värld av starka 
känslor och intryck. Ur detta uppkom idén att försöka finna en metod som på något sätt låter nyskrivna 
kompositioner ha en inbördes förenande känsla och ett någorlunda samlat uttryck. 

Idén att arbeta med ett tema blev till av en slump i samband med initierandet av detta projekt och det 
bestämdes att det var värt ett försök. Temat för projektet beslutades till att vara “tillvaro” med dess 
olika aspekter som grund för tolkning. Detta eftersom tiden inför projektet hade innefattat ett växande 
intresse för begreppet samt visst filosoferande kring det. En beskrivning av begreppet finns under 
avsnittet ”Begreppet tillvaro”. 

Musikaliska influenser 
Musiken som blev till och framfördes under projektet var till stor del influerad av annan musik som 
jag lyssnat på i närhet till och under arbetet med projektet. Det rörde sig huvudsakligen om musik 
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inom genrerna neo-soul1, funk och RnB med album som Malibu (Andersson Paak, 2016), Black 
Messiah (D’Angleo, 2014), Random Access Memories (Daft Punk, 2013), 1st Born Second (Bilal, 
2001) och Sunlight (Herbie Hancock, 1978) för att nämna några. Andra band och artister var också 
närvarande som influenser i komponerandet men inte på lika tydliga sätt som ovan nämnda. 

Inspirationer till skapandet av en helhetskänsla i musik inkluderade artister som Michael Jackson, 
Prince, Lady Gaga och Beyoncé som alla har varit noga med känslan av helhet i sina uttryck och 
uttryckt tydlig riktning och integritet i både musikskapande och framförande. I fallen med dessa 
artister så blir det särskilt tydligt då deras varumärke som pop-artister till stor del är beroende av 
tydlighet och ett konsekvent budskap. I deras omfattande produktioner kan man se hur exempelvis 
egna värderingar tar sig i uttryck i allt från marknadsföringskampanjer och val av kläder, till hur 
musiken är instrumenterad och framförd live. Album kompletteras med passande visuellt material, 
musiker till inspelningen väljs efter spelsätt och utstrålning, låttexter behandlar liknande ämnen. Allt 
detta kan bidra till att en känsla av helhet uppstår kring en samling av kompositioner. 

Begreppet tillvaro 
Begreppet tillvaro har av mig tolkats till viss del som synonymt med vardag, eller engelskans 
”everyday life”. I Svenska Akademiens Ordböcker definieras ordet tillvaro som ”det att leva el. ha 
existens som påminner om liv […] ofta med tonvikt på de omständigheter som präglar ngns liv, […] 
äv. med tanke på innehållet i ngns liv”2. Just hur tillvaron i vår vardag präglar våra liv tyckte jag var 
extra intressant. Ur dessa tankebanor uppstod funderingar om hur vår tillvaro är förenad med vår 
identitet. 

Mitt filosoferande kring begreppet tillvaro började med tanken om att det vi gör och upplever större 
delen av vår vakna tid, inte är så märkvärdigt för oss. Enligt min uppfattning så tenderar vi människor 
att minnas främst starka känslomässiga upplevelser och märkvärdiga stunder som skiljer sig från vårt 
vardagliga liv. Saker som konserter, roliga fester och semesterresor minns vi ofta starkt, medan vad vi 
åt till frukost för en vecka sedan oftast är helt bortglömt. Detta misstänker jag beror på att vad vi äter 
till frukost inte är så märkvärdigt för de flesta. Förutom att äta frukost så finns det många andra saker 
vi gör som fyller ut vår tid mellan de korta stunder som utgör starka upplevelser. All denna tid, tänkte 
jag, utgör så stor del av vår vakna tänkande tid att den ändå måste ha någon betydelse för oss. Vad 
tänker vi när vi vaknar på morgonen? Vad får vi för känsla varje gång vi går ut genom ytterdörren? 
Hur känner vi inför att gå till jobbet? Alla dessa moment som sker mer eller mindre varje dag har 
känslomässiga moment inbäddade i sig som vi knappt eller sällan lägger märke till. Dessa små 
utspridda doser av känslor måste rimligtvis ha en inverkan på hur vi omfattar vår omvärld, och 
framförallt hur vi känner inför den. 

Upplevelser och intryck formar varje dag hur vi tänker och dessa tankar blir sedan till idéer och 
handlingar. Allt detta blir vår alldeles egna och unika uppfattning om världen, ett “inre rum” där vi 
själva har huvudrollen och där vi bildar oss en identitet. Jag fann det väldigt intressant hur man kan 
skapa sig en hel värld med bara sina tankar. Man målar upp en bild av omvärlden utan att för den 
delen märka var man själv hamnar i den. Jag ville med musiken som presenterades i detta projekt 
väcka tankar kring just detta: hur vi ser på oss själva och vilka möjligheter och begränsningar vi tror 
att vi har. Kan vi välja var vi placerar oss i vårt inre rum? 

 
1 Term myntad under 90-talet för att beskriva musik av artister som vid den tiden blandade soul och RnB på nya 
sätt (FACT Magazine. The New Timeless: tracing the evolution of neo soul in 30 songs. 2014.) 
2 Svenska Akademiens Ordböcker. Sökträff på ”tillvaro”. 2018. 
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Begränsningar 
Den huvudsakliga förhållningsregeln i projektet var att temat på något sätt skulle vara närvarande i 
kompositionerna och i framförandet av dem under konsert. Det kunde exempelvis vara med en känsla 
som uppstod i en melodi mot tillhörande ackord, i handlingen eller budskapet i den sjungna texten, i 
musikernas utstrålning under konserten eller i en kombination av det nämnda. Inga tydliga 
begränsningar sattes för exakt hur temat skulle ta sig i uttryck i projektet. 

Konserten skulle vara 40–60 minuter lång, vilket efter en överslagsberäkning innebar att åtminstone 
fem kompositioner behövdes, lite beroende på deras längd. Arrangemangen till kompositionerna var 
begränsade på så sätt att de på ett rimligt vis skulle kunna framföras av ett band med sättningen 
trummor, bas, gitarr, keyboard, trumpet och sång då all musik skulle framföras live. Sättningen 
beslutades efter att ha studerat hur musiken från de musikaliska influenserna till projektet lät och var 
arrangerad. Syftet var att i komponerandet komma närmare sound och arrangemang som inspirerat 
mig inför projektet. 

Metod 

Komponerande 

Material 
Kärnan i komponerandet var kreativitet och fantasi. För att få en första uppfattning om musiken till 
projektet, visualiserades den tänkta konserten. Målet var att försöka höra och identifiera hur musiken 
skulle kunna låta där impulser som uppstod, i form av visuella och musikaliska sekvenser, gav upphov 
till idéer till olika kompositioner. Idéerna kunde vara melodiska teman, grooves, ackordsekvenser, 
eller ett budskap, som kunde ligga till grund för en komposition. Alla idéer som kom upp 
dokumenterades för att sedan eventuellt bearbetas. Dokumentation av idéer skedde med hjälp av 
applikationen Voice Memos i en iPhone där talade, spelade eller sjungna idéer spelades in. Idéer som 
kändes särskilt tilltalande togs med till en utrustad studio för att bearbetas. Studion som användes vid 
komponerandet och arrangerandet var utrustad med en dator med inspelningsprogrammet Logic Pro X. 
I programmet spelades all musik in och arrangerades. Inspelning skedde dels med sång och andra 
uppmickade instrument, dels med hjälp av så kallade mjukvaruinstrument; instrument som 
kontrolleras digitalt i en dator. Bearbetning av musikaliska idéer skedde även till viss del utan Logic 
Pro X med hjälp av instrument som piano och akustisk gitarr i kombination med sången. 

För att utveckla en idé eller komposition användes ofta liknande redan befintliga kompositioner av 
andra band och artister som referens. Detta underlättade arbetet då befintliga kompositioner som 
påminde om den egna erbjöd idéer om hur den egna kompositionen på ett ungefär skulle kunna låta 
och vilka vägar som kunde tas konstnärligt och musikaliskt. Om inga särskilda idéer fanns inför ett 
tillfälle för komponerande så användes improvisation som medel för att ta fram ett groove, en 
ackordföljd eller en melodi som kunde bli början på en komposition. 

För att hålla ordning på projektet skapades en tidsplan i form av ett GANTT-schema3 samt en 
milstolpeplan4 för projektet. Dessa stämdes av veckovis där det kontrollerades att projektet låg i fas 
tidsmässigt. 

 
3 Metod för att illustrera tidsplaner. (Project manager. Gantt Charts 2018.) 
4 Metod för att illustrera arbetsprocesser. (Projektmallar.se. Milstolpeplan. 2018.) 
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Sångtext 
För att förstärka musikens budskap skrevs sångtexter till kompositionerna. Dessa skrevs genom att 
improvisera text på melodierna i kombination med att visualisera situationer som återspeglade 
musiken och kompositionernas budskap. Texterna avvägdes mellan tydlighet i budskapen och det som 
"lät bra”. Om bilderna som sedan uppstod ur texten inte passade med känslan som musiken uttryckte, 
skrevs något nytt. Detta gjordes till dess att bilderna i fantasin stämde överens med känslan som 
musiken förmedlade. Verserna fick bära det stora innehållet och berättandet medan det i refrängerna 
främst handlade om att förtydliga budskapet, att finna den slutgiltiga förklaringen. Detta gav upphov 
till mycket funderande och ibland väldigt finstilta förändringar. Sticken tilläts vara mer experimentella 
och ofta instrumentala för att nyansera eller förstärka känslan av en komposition. 

Arbetssättet kan jämföras med att skriva och regissera en liten film som spelas upp i sinnet varje gång 
kompositionen spelas. Detta har jag tidigare anat är ett bra tillvägagångssätt då det i andra 
sammanhang har framgått att visuella intryck gör ett starkt intryck på mig personligen. 

Sångtexter skrevs analogt på A4-block med penna. Detta förenklade antecknandet av idéer och 
alternativa fraser på samma ställe i musiken, jämfört med att exempelvis använda en textredigerare på 
en dator som saknar smidiga funktioner för detta. 

Process 
Under de första tillfällena för komponerande påbörjades tre kompositioner som arbetades med 
parallellt. Dessa färdigställdes så småningom genom att få form, melodi och text samtidigt som simpla 
insatser spelades in för att få en känsla för arrangemangen. De fick namnen Sugah beat, Not for free 
och Eyes on you. 

Baserat på de tre kompositionerna, som alla kändes mer eller mindre tillfredsställande, skapades ett 
förslag på en setlista till konserten. Detta för att få en tydlig överblick över vad som saknades och 
kunna arbeta mot att komponera för en god dramaturgi i konserten. Med god dramaturgi menas i detta 
fall att ha en viss mån av variation och dynamik i setlistan för att behålla publikens uppmärksamhet 
genom hela konserten. 

Ett av hålrummen i setlistan fylldes omedelbart med en början till en komposition som blivit till innan 
projektet startade. Den var döpt till All my senses och kompletterades med idén om ett längre intro till 
denna. Setlistan såg sedan ut enligt följande: 

1. … 

2. Eyes on you 

3. Not for free 

4. Sugah beat 

5. All my senses INTRO 

6. All my senses 

7. ... 

Beslutet togs att öppningsnumret i setlistan skulle vara två covers framförda på egen hand med 
akustisk gitarr som ackompanjemang. Detta för att nyansera musiken och framförandet under 
konserten. Med alla låtar i setlistan arrangerade för hela bandet, så hade det inledande akustiska och 
solistiska inslaget en lägre dynamik som var effektiv att bygga vidare på i setlistan. 

Kompositionen Sugah beat kasserades då den övergick till att inte längre kännas tillfredsställande. 
Varför det kom sig beskrivs mer ingående under kapitlet ”Diskussion”. Skrivandet fortsatte istället 
med målet att komponera något som kunde ersätta kompositionen. Samtidigt blev en ny komposition 
till, Zoom, som beslutades till att fylla luckan som avslutningslåt i setet. 

Setlistan såg sedan ut enligt följande: 
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1. Akustiska covers 

2. Eyes on you 

3. Not for free 

4. … 

5. All my senses INTRO 

6. All my senses 

7. Zoom 

För att se till att musiken blev klar i tid hade två intensivperioder planerats in där ett antal dagar 
avsattes endast för att färdigställa kompositionerna. Målet var att under dessa perioder bli klar med i 
princip all musik och arrangemang. Ett personligt schema gjordes första dagen på varje period med en 
detaljerad tidsplan efter hur mycket som fanns att göra på varje komposition. Arbetet innefattade 
sedan att ta slutgiltiga konstnärliga beslut där obeslutsamhet tidigare hade satt stopp för arbetet samt 
att bearbeta arrangemang och inspelade instrument. Fram till och under dessa intensivperioder hade 
även ett par nya kompositioner blivit till där den ena övergavs efter att inte ha känts tillfredsställande i 
sammanhanget. Kopplingen till temat kändes i det fallet otydlig och de dynamiska egenskaperna 
passade inte heller i setlistan. Den andra kompositionen, Train, gav en bättre känsla både vad gällde 
tema och dynamik och fick fylla det sista hålrummet i setlistan. 

När deadlinen var nådd för att all musik skulle vara färdig, hölls en genomlyssning av de fem 
kompositioner som blivit till, trots att några inte var helt färdiga. Särskilt den senaste kompositionen 
Train var bara halvfärdig efter svårigheter med att färdigställa den. Kompositionerna spelades upp i 
setlistans ordning där ett fåtal utomstående parter fick dela med sig av sina intryck av musiken och ge 
synpunkter. 

Efterföljande svårigheter med att färdigställa kompositionen Train, ledde till att den övergavs. Av 
någon anledning så hade jag nått en kreativ återvändsgränd där inga nya idéer uppstod. Hur jag än 
försökte så kom jag inte närmare ett färdigt resultat. Sugah beat återtogs då till setlistan. Den tidigare 
kasserade kompositionen gav inte samma tråkiga intryck som den hade gjort vid tiden då den övergavs 
och passade in relativt bra på den tomma platsen i setlistan. Den slutgiltiga setlistan såg ut enligt 
följande: 

1. Akustiska covers (ännu ej arrangerade) 

2. Eyes on you 

3. Not for free 

4. Sugah beat 

5. All my senses INTRO (ännu ej arrangerat) 

6. All my senses 

7. Zoom 

Bandet 
Den beslutade sättningen till konserten var trummor, bas, gitarr, keyboard, trumpet och sång. Utefter 
detta tillfrågades musiker med inriktning på de olika instrumenten att medverka i projektet. När de 
hade tackat ja bokades repetitioner in och instuderingsmaterial skickades ut. 

Utöver att medverka vid repetitioner och konsert så var musikerna en tillgång även i arrangerandet av 
musiken. Musikerna rådfrågades och gitarristen kom till studion för att spela in insatser på sitt 
instrument. 

Bandet bestod av John Bjurström (trummor), Oscar Mattsson (bas), Alf Carlsson (gitarr), Oskar 
Lindström (piano/keyboard), Björn Atle Anfinsen (trumpet) och Christopher Lennerbrant (sång). 
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Repetitioner och konsert 
Inspelningarna av kompositionerna som blev till i Logic Pro X, så kallade demos, användes för att 
instruera bandet om vad som skulle spelas och ungefär hur det skulle låta. Inför repetition 
kompletterades dessa demos med noter skrivna i notskrivningsprogrammet Sibelius för att tydligt 
förmedla musiken. Inspelningarna och noterna låg till grund för egen instudering inför repetitionerna. 

Fyra repetitionstillfällen exklusive konsertdag bokades in med bandet, med det första schemalagt ca en 
månad innan konsert. Målet var att på minsta möjliga reptid spela samman bandet till den grad att det 
kändes behagligt för samtliga musiker att framföra musiken för publik vid konsert. Repetitionerna var 
därför planerade att nyttjas efter behov och det fjärde reptillfället ställdes in då samtliga vid den tiden 
var nöjda med hur det lät och kände sig säkra på sina insatser. 

Under repetitionerna repades musiken i set-ordning för att tidigt få en känsla för hur kompositionerna 
skulle följa varann och en sista genomspelning av allt material skedde på konsertdagen i samband med 
soundcheck. 

Konserten skedde i ”Lilla salen” på KMH inför en publik på ca 150 personer. Uppställningen på scen 
gjordes efter en egendesignad stageplot (se bilaga 1) som beskrev position av musiker och utrustning. 
Denna var designad för att gynna samspel och samtidigt erbjuda en estetiskt bra presentation av bandet 
och musiken. Publiken erbjöds programblad (se bilaga 2) till konserten med en bild och beskrivning av 
vad projektet handlade om. 

Framtagning av pressmaterial 
För att samla en publik till konserten togs pressmaterial fram i form av bild och text för att kunna 
presentera och informera om konserten. En beskrivande text skrevs utifrån projektets syfte i 
kombination med hur musiken som dittills komponerats lät. Den kompletterades med bilder tagna av 
en anlitad fotograf. Bilderna var porträtt tagna i situationer och miljöer som syftade till att återspegla 
och förstärka temat i projektet. 

Handledning och stöd 
Under genomförandet av projektet erbjöds stöd från KMH i form av en individuell handledare, en träff 
i grupp med andra sångstudenter som examinerades samma år och deras handledare, samt informativa 
seminarier med allmän information kring examensarbetet. 

Min handledare var Irene Sjögren som agerade gott stöd vid frågor som dök upp under arbetets gång. 
Hon erbjöd tips och råd som förhindrade att moment glömdes bort och bidrog till att arbetet höll sig på 
banan. Under ett par individuella möten som bokades med Irene diskuterades saker som framställning 
av konserten, mellansnack och tryckt program, repprocessen med bandet och behandlandet av temat. 

Under en projektträff med andra sångare som också genomförde examensprojekt inom musiker, jazz, 
presenterade alla sina projektidéer och berättade hur det hade gått dittills. Det var en uppmuntrande 
och tröstande känsla som infann sig i rummet när insikten kom att vi alla sitter i samma båt. Det blev 
dessutom bekräftat att jag själv låg bra till i arbetet tidsmässigt, vilket var lättande. 

De informativa seminarierna skedde vid en handfull tillfällen och syftade bland annat till att informera 
om tidsramarna för projektet. De erbjöd viss information kring hur de skriftliga delarna av arbetet 
skulle behandlas men påverkade inte skapandet eller genomförandet av projektet. 
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Diskussion 

Temat 
Att komponera musik kring ett tema kändes spontant väldigt skönt och uppfyllande. Det bidrog 
framförallt till någon form av kärna och riktning som gick att klänga sig fast vid i de mörkare 
stunderna då frågan “vad tusan håller jag på med egentligen?” ekade i huvudet. Det blev en sorts 
försäkran om att det som gjordes spelade roll, att musiken skulle spela roll för någon annan, vilket för 
mig personligen är det övergripande målet med all form av kreativt skapande. Det kreativa skapandet 
kan kännas tillfredsställande i sig men det är först i mötet med andra som känslan infinner sig att det 
som skapats på något sätt har betydelse. Det kan vara väldigt svårt att behålla känslan av att det som 
görs har en mening, särskilt i en skapandeprocess som har långt kvar till mötet med sin publik. Det var 
här som temat i detta projekt gjorde sitt stora avtryck. Från första stund var temat närvarande med 
mening och syfte. Hur skulle musik med budskap och synsätt på vår tillvaro påverka lyssnare? Kanske 
skulle någon ledas in på en ny tankebana. Kanske skulle någon ta ett livsavgörande beslut baserat på 
den nya tankebanan. Kanske skulle någon bara få en känsla av att den inte var den enda med samma 
tankar. Att presentera temat var uppdraget som skulle förändra världen, även om det bara skulle 
förändra världen för någon enstaka person. 

Under själva komponerandet var temat bland annat en hjälp i påbörjandet av nya kompositioner. Med 
temat i åtanke kunde tolkningar av upplevelser och erfarenheter leda till en övergripande musikalisk 
idé. Det behövde inte heller ske medvetet, utan tankar som uppstod i vardagen styrdes automatiskt in 
på temat och bidrog till ännu fler musikaliska idéer. Detta flöde skapade en idébank som inspirerade 
till nya kompositioner och kompletterade de som redan var halvvägs gångna. Då idéer är den 
dyrbaraste valutan i skapande så kan denna egenskap hos arbetet med temat antas ha varit mycket 
värdefullt. 

Att vidden på temat, som i fallet med ordet tillvaro, var relativt stor var inget som betänktes någon 
längre tid innan temat bestämdes. Det viktigaste var att hitta ett tema som kändes meningsfullt och 
spännande att behandla. Att temat i detta fall var så pass brett som det var upplevdes som en tillgång 
då det bidrog till öppenhet i skapandet utan att för den delen kännas ohanterligt. Under framförandet 
av konserten var känslan att stämningen från temat låg som en skimrande hinna över konsertsalen och 
stöttade musiken. 

Frågan kvarstår om processen hade varit lättare eller svårare om temat hade varit mer specifikt eller 
ännu mer öppet och diffust. Oavsett hur konkret eller diffust temat må ha varit så var den subjektiva 
upplevelsen av arbetet det viktigaste. Med största sannolikhet spelar personliga preferenser in i vad 
den optimala bredden på ett tema i denna typ av arbete skulle vara, samtidigt som tolkningen av det 
egentligen är det som avgör vilket uttryck det tar i musiken. Tolkningen kan i sig vara bred eller smal. 

En annan fördel med temat var att det gav idéer i närliggande aktiviteter till arbetet, som att ta bilder 
till marknadsföring av konserten. När det exempelvis var tid för fotografering hade närvaron av temat 
redan lett till en tydlig vision om hur det skulle illustreras på bild. Utan temat hade det varit mycket 
svårare att finna mening med ett visst sätt att porträttera mig själv inför framförandet. 

Komposition och skapande 
Det som tog mest tid i projektet var utan tvekan komponerandet. Det tog ca sex månader från att 
påbörja en idé till en komposition till att ha fem färdiga kompositioner arrangerade för ett helt band på 
sex personer. I kontrast till det tog det inte mer än ca 50 minuter att framföra musiken som blivit till 
under det halvåret. I de 50 minuterna är dessutom tre coverlåtar samt pauser mellan kompositionerna 
inräknat. Med den insikten blev det uppenbart hur mycket jobb som ligger bakom ett musikaliskt 
projekt. Man kan säga att för att framföra en timmes musik krävs kanske 100 timmars arbete. Att inse 
detta gjorde mig inte bara ödmjuk inför andra som genomför liknande projekt utan även inför 
skapandeprocessen i sig. För att känna lust inför genomförandet av ett konstnärligt projekt krävs det 
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uppenbarligen att inte bara framförandet av resultatet känns uppfyllande. Arbetet som leder fram till 
framförandet måste rimligtvis på något sätt kännas stimulerande, då framförandet bara utgör en liten 
bråkdel av tiden som läggs på projektet. 

Moment som gjorde arbetet med komponerandet i detta projekt särskilt stimulerande, och framförallt 
roligt, visade sig vara de få stunder då jag tillät mig att jamma på instrumenten i studion, att 
improvisera och testa spännande saker som kanske inte skulle leda till något användbart, eller att bara 
leka med intressanta sound. Så här i retroperspektiv är det uppenbart att jag vann på det i längden, trots 
att leka och testa runt kanske inte var det som låg överst på att-göra listan i just den stunden – att spela 
in det där gitarrsolot, att hitta det där softa soundet. Glädjen i de stunderna spred sig som ett 
entusiastiskt ljus över dagarna och veckorna som följde, vilket gjorde arbetet med komponerandet än 
mer lustfyllt. Det är dessutom de stunderna som jag i efterhand särskilt minns som de roligaste. Med 
dessa erfarenheter kan antagandet göras att en viss mängd spontan och naiv lekfullhet gynnar en 
kreativ process som komponerande. Ytterligare bevis för det är hur tydligt komponerandet påverkades 
när dessa moment under vissa perioder uteslöts. 

Under färdigställandet av kompositionerna hade stressen blivit påtaglig och utrymmet för spontana 
inslag minskade. Arbetet upplevdes som ovanligt svårt och kreativiteten var inte alls på samma nivå 
som i början av komponerandet. Orsaken till stressen var att jag vid den tiden befann mig närmare 
konserten och att musiken då behövde vara klar. Utrymmet för lekfullhet och spontanitet hade minskat 
därefter. Vid denna punkt skulle alla detaljer som hade lämnats till att lösas senare slutföras, men 
skapandet, som nyss hade känts så himla enkelt och prestigelöst, hade fått en smocka av tidspress och 
deadlines. Jag visste vad som behövde göras: jag behövde gå in i studion och lekfullt testa mig fram 
som att det inte fanns någon riktig plan, och som att hur många kvällar som helst fanns till förfogande. 
Trots denna insikt lyckades inte stressen kopplas bort helt, och det var med stor möda som 
kompositionerna till slut blev färdiga. Svårigheterna antas huvudsakligen ha berott på en kombination 
av stress och det minskade utrymmet för spontanitet och lekfullhet som detta ledde till. 
Färdigställandet av kompositionerna upplevdes utan tvekan som det svåraste i hela projektet och tog 
mer tid än väntat. 

En annan aspekt i färdigställandet av musiken var beslutstagandet. Ju närmare en komposition var att 
bli färdig, desto mer finstilta var besluten som togs. Dessa beslut krävde ofta en extra lyssning nästa 
dag, vilket gjorde hela beslutsprocessen känsligare och mer utdragen än den varit fram till dess. Här 
spelade temat in och agerade som viss guide i beslutstagandet för att nå önskat resultat. 
Genomlyssningen som skedde med utomstående parter bidrog här med övergripande feedback på hur 
låtarna kändes, och även hur de kändes tillsammans. Det var väldigt värdefullt då det tidigt gav en 
uppfattning om hur väl temat hade tagit sig i uttryck och enat musiken. 

Självförtroende 
Många insikter kom med komponerandet där den viktigaste var att jag tycker det är extremt kul att 
arbeta med det. Glädjen och kicken, som uppstod i rusen av förtjusning när jag blev känslomässigt 
triggad av något som just komponerats, är svår att jämföra med något annat. Det skulle möjligtvis 
kunna liknas med det flow som kan upplevas i sociala sammanhang när ett skämt slår an hos en grupp 
vänner och alla gemensamt på något sätt eldar på skämtet som till slut leder till euforiska skratt som 
aldrig verkar ta slut. En kick under komponerandet är som en kort koncentrerad dos av den känslan. 
Den får en att flyga till taket och ifrågasätta varför komposition inte görs varje vaken sekund och 
minut. På bara några sekunder infinner sig känslan att vad som helst faktiskt är möjligt och vägarna till 
ens drömmar uppenbarar sig som enkla danser. Självförtroendet är för en kort stund på max. Allt detta 
bara genom att låta kreativiteten få ta sig i uttryck genom komponerande. Den enda baksidan med 
komponerandet har egentligen varit att det också leder till den helt motsatta känslan. 

I kontrast till euforin upplevdes stunder under projektet där den egna prestationen kändes helt och 
hållet värdelös. Tunga säckar med cement tycktes stundtals dra ryggen 15 meter under marken där det 
inte fanns någon chans att någonsin rädda det misslyckande som just visat sig i form av en tafflig och 
löjeväckande komposition som bevisade avsaknaden av vartenda uns av kreativitet. I dessa stunder var 
det som att en järnridå hade fälts ner; musiken var låst och det gick inte att få tillgång till den eller 
ändra på den, som att allt var absolut. Med känslan följde stora tvivel i tron på sig själv som gjorde det 
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omöjligt att fortsätta komponera. Detta gick generellt över till nästkommande dag men kunde innebära 
att flera timmar av arbete gick till spillo. Orsaken till dessa stunder tros ha att göra med trötthet och 
humör där det är svårt att vara kreativ och optimistisk i en låg sinnesstämning. Inga vidare studier 
gjordes kring detta fenomen. Oavsett vad så gjorde det inte känslan av hopplöshet mildare. 

Den största svårigheten under projektet var troligtvis att behålla just tron på sig själv och det som 
skapades. Rädsla för vad andra skulle tycka om kompositionerna var ett återkommande inslag och 
ifrågasättande skedde med undran om någon någonsin skulle uppskatta musiken. Det ledde till att det 
kreativa stundtals övergick till ett mer matematiskt tänkande där musiken forcerades istället för att låta 
naturliga impulser kännas in och ta sig i uttryck. Detta trots faktumet att ingen är så unik att man är 
den enda som tycker om en viss typ av musik. Det kommer alltid finnas någon annan som till viss del 
delar ens musiksmak. Med det menas att om man som kompositör genuint gillar sin musik så kommer 
det alltid finnas någon annan som också gillar den. Därav är oron obefogad. Hur som helst så var det i 
de osäkra stunderna som det blev extra tydligt hur temat i kombination med deadlinen för en konsert 
hade inverkan på komponerandet. Utan ett tydligt mål med riktning hade komponerandet med största 
sannolikhet stannat av en längre tid efter en motgång än vad det gjorde. 

Humör och självförtroende gick mer eller mindre i berg- och dalbana under vissa perioder under 
projektets gång men det intressanta var hur snabbt det kunde gå mellan toppar och dalar. Under en 
kväll av komponerande så kunde hopplösheten sakta krypa sig på för att plötsligt fälla ner järnridån 
med en tung smäll och musiken blev för evigt låst. Uppgivet och motvilligt avslutades arbetsdagen 
med farhågor om hur det skulle gå nästa dag. Det överraskande var att kompositionen som kvällen 
innan känts värdelös och oföränderlig, nästkommande morgon ofta plötsligt gick att läsa som en öppen 
bok, och alla möjliga idéer som tidigare inte synts till hade plötsligt dukats fram till en generös buffé. 
Bara av att ta en paus för att senare återkomma med ny energi och ett bättre humör, kunde tidigare 
avstannad kreativitet flöda på nytt. 

Dessa erfarenheter öppnade för att se komponerandet mer objektivt. En dålig dagsform må sakta ner 
komponerandet och inge känslan av hopplöshet, men nästkommande dag kan samma material ge 
upphov till en uppsjö av nya idéer. Viktigt att tillägga är också att de nya idéerna kanske aldrig hade 
blivit till utan det ineffektiva och kämpiga arbete som skett dagen innan. 

Användande av referenser 
Att använda andra befintliga kompositioner som referenser under komponerandet visade sig vara en 
metod med flera fördelar. Det fick framförallt inspelningarna av de egna kompositionerna att låta 
mycket bättre och mer inspirerande än vad egna inspelningar hade gjort i tidigare projekt. Genom att 
noga lyssna på hur de olika instrumenten lät och användes i referenskompositionen, kunde olika 
element lånas in till den egna, vilket ledde till mer välljudande sound och ett mer produktivt skapande. 
Det gav en enormt tillfredsställande känsla tidigt i projektet som uppmuntrade till att arbeta vidare. En 
annan fördel var i fall där en komposition exempelvis saknade en formdel eller andra element. Då 
kunde en musikalisk referens, som liknade kompositionen i fråga, tas in och agera som ledtråd till vad 
som skulle kunna passa och ge idéer på hur kompositionen kunde tas vidare. 

En baksida med användandet av referenser var att de kunde övergå till att bli grund för ren härmning, 
vilket hämmade skapandet snarare än att gynna. Detta var fallet med Sugah beat som kasserades tidigt 
i projektet efter att ha upplevts som en ren imitation av den aktuella referenskompositionen och fick 
kompositionen att kännas simpel och meningslös. Senare i projektet återtogs Sugah beat efter att den 
gjort ett bättre intryck, trots att den lät likadant som vid tiden när den övergavs, vilket antas bero på att 
referenskompositionen då inte längre var lika närvarande i sinnet. 

Inget rakt svar kan ges på frågan hur det kommer sig att en komposition som användes som referens 
ibland gynnade komponerandet och ibland hämmade det, men en gissning är att det hade att göra med 
i vilket stadie i komponerandet som referensen togs in. I fallet med Sugah beat var referensen en del 
av själva grundidén till kompositionen och var närvarande från första ton. I komponerandet av de 
andra kompositionerna, som komponerades mer problemfritt, blev referenserna en del av 
komponerandet först senare i skapandeprocessen och agerade snarare som komplement och vidare 
inspiration än som en orsak till själva grundidén. 
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Sångtext 
Texterna till de olika kompositionerna gick bättre och bättre att skriva allt eftersom. Det blev även 
roligare och roligare. Det visuella tillvägagångssättet där bilder och situationer visualiserades visade 
sig gynna skrivandet. Under detta arbete framkom det även att jag behövde en tydlig ”plats” att vara 
på och se framför mig för att få fram effektiva formuleringar. Det var som att känslorna behövde 
förankras i en specifik bild eller situation för att det skulle komma ut ärligt och kärnfullt. Jag insåg 
även att det krävde ett enormt fokus. 

När väl texten till en komposition hade blivit klar så kändes kompositionen i fråga mer levande och 
självklar. Den fick en samling av bilder, ett sammanhang, som gjorde stor skillnad för hur den 
uppfattades av mig och i de fall där texten på något sätt behandlade temat så var sångtexten en faktor 
som tydligt förde samman musiken med temat. 

Kompositionerna 
Setlistan, som började skissas på redan när bara några kompositioner var skrivna, var en stor tillgång 
för både komponerandet och för framförandet. Tidigt i projektet kunde jag se vad som saknades och 
vad som behövde läggas till för att få fram en tillfredställande dramaturgi i konserten. 
Kompositionerna hade sina inbördes egenskaper och strävan var att på bästa sätt presentera dessa så att 
varje komposition fick sitt fulla utrymme och publikens fulla uppmärksamhet. Därav undveks saker 
som att lägga flera alltför likartade kompositioner intill varann eller att framföra två låtar efter varann i 
samma tempo eller tonart. Enligt min erfarenhet tenderar sådana följder av kompositioner att 
försumma kompositionernas fulla känslomässiga potential, vilket jag ville undvika. Vidare fanns en 
strävan att nå någon form av höjdpunkt ca två tredjedelar in i konserten och då behövde setlistan 
läggas upp för detta. Även avslutningen var viktig där jag ville lämna lyssnarna med någon form av 
sammanfattande känsla av hela konserten. Tänket kring setlistan kan liknas vid de dramaturgiska 
teorier som används inom filmbranschen, där exempelvis höjdpunkten ofta infinner sig ca två 
tredjedelar in i berättelsen för att på bästa sätt fånga publiken. Ordningen på kompositionerna och 
övergångarna mellan dem var därmed viktiga för att på bästa sätt förmedla temat och känslan av 
musiken under framförandet. 

“Eyes on you” 
Eyes on you var en komposition som länge saknade sångtext. I princip all musik var klar innan den 
slutliga texten skrevs och kompositionen var ett bra exempel på fallet där sångtexten tydligt gjorde 
kompositionen relevant i temat. 

Eyes on you, och framförallt sångtexten till den, skrevs som en kommentar till debatten som nyligen 
uppstått kring fenomenet #metoo, som var en reaktion mot kvinnoförtryck och övergrepp mot kvinnor 
i samhället. I kompositionen framställs bland annat ett scenario som är en del av de flesta vuxna 
kvinnors vardag, och slagorden ”eyes on you” syftade till att återspegla det nya samhällsklimatet som 
på sistone omformat människors tillvaro (se bilaga 3). 

“Not for free” 
Not for free skrevs ur ett personligt perspektiv och uttrycker en frustration och rädsla inför de 
fallgropar som finns i tillvaron. Lugnare delar som uttrycker en sansad känsla bryts av med accenter 
och mer energifyllda delar som symboliserar frustrationen och rädslan. Texten beskriver en typ av 
skräckscenario i tillvaron där slagorden ”not for free” blir en form av ställningstagande mot detta 
scenario (se bilaga 4). 

“Sugah beat” 
Efter att ha kasserats och senare återtagits, var Sugah beat ej en lika arrangerad och förutbestämd 
komposition som de övriga. Musikerna tilläts improvisera i högre grad än i de andra kompositionerna 
och spelglädjen var central. Detta i kontrast till att kompositionen i övrigt berättade om känslan av hur 
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varje dag kan kännas som en upprepning av den förra, hur tillvaron kan upplevas som ett meningslöst 
eko (se bilaga 5). 

“All my senses” 
All my senses är en komposition som blev till en tid innan projektet startade och var gnistan till idén 
om temat tillvaro som hela projektet handlade om. Den är baserad på en stark upplevelse och känsla 
som infann sig i ett skifte av min egna syn på tillvaron. Denna känsla uttrycks i både text och musik 
(se bilaga 6). 

“Zoom” 
När den musikaliska idén som skulle bli Zoom uppkom, kände jag ganska snart att det var en 
komposition som jag ville ha i slutet på konserten. Känslan var att den på något sätt omfamnade hela 
innehållet av konserten i ett sista utlopp av energi och rymd, vilket gjorde att den fick agera sista 
nummer. 

Budskapet med låten kom ganska omedelbart och naturligt under komponerandet; att försöka se 
tillvaron ur ett större perspektiv, att zooma ut för att se större sammanhang och våga ifrågasätta sin 
tillvaro och sitt agerande. Den erbjuder en form av grund till självreflektion (se bilaga 7). 

Covers 
Som inledning på konserten framfördes två covers framförda av mig på sång och gitarr. Dessa var ”I 
thought it was you” (Herbie Hancock, 1983) och ”So good” (Zara Larsson, 2017). Ett extranummer 
som avslutning på konserten tillkom även där jag framförde “Man in the mirror” (Michael Jackson, 
1988) på sång och keyboard. Dessa framföranden var inövade sedan tidigare. 

Bandet och samspel 
En förutsättning för samspelet i bandet var att samtliga musiker kunde kompositionerna. Med det 
menas att musikerna inte ska behöva tveka i framförandet av dem och kunna fokusera på samspelet 
med de andra i bandet snarare än att fokusera på att spela rätt ackord. Detta är förstås drömscenariot 
och förståelse fanns för att fokus hos musikerna kunde skifta mellan samspel och korrekthet i 
utförandet. Efter att temat presenterats för bandet tillsammans med kompositionernas innebörd 
upplevdes att bandet kunde hjälpas åt att sträva mot det beskrivna drömscenariot och till största 
möjliga mån lyfta blicken från noterna under repetition. 

Det visade sig att repprocessen följde ett ganska tydligt mönster på de få repetitioner vi hade. Vid 
första repet kände alla i bandet på låtarna och lekte runt, följde impulser, hittade intressanta vägar. Det 
var inte så noga exakt hur det var tänkt att spelas men arrangemangen följdes i stora drag. Vid nästa 
tillfälle var spelet mer återhållsamt och vi valde ut de bra idéerna. Det skedde samtidigt som det 
jobbades på att synkronisera spelet med varann. Till sist handlade det om finjusteringar och att spela 
kompositionerna tills de hade satt sig. Vid genrepet låg prioriteringen på att få ”sätta” allt i lugn och ro 
medan konserten snarare handlade om att presentera musiken så levande som möjligt för publiken. 

Repetitioner 
Det första reptillfället handlade främst om att låta musikerna få bekanta sig med kompositionerna 
spelmässigt. Olika riff och spelsätt testades och replokalen ekade av spännande fills på alla möjliga 
ställen i musiken. Som arrangör och kapellmästare var det en explosionsartad buffé av 
arrangemangsmässiga idéer som plötsligt dukades fram. Vissa idéer beslutades direkt i samråd med 
bandet att de skulle behållas medan andra inte lämnade några avtryck och helt enkelt glömdes bort. 
Vid lyssnande av inspelningar av repetitionerna kunde jag även påminnas om vad som spelats och 
utefter det ta beslut om ytterligare idéer som skulle implementeras till framförandet. 

Under första repetitionen uppstod samtidigt en oro över att de simpla elementen i musiken och 
kompositionerna skulle försummas av musikernas intrikata spel. På samma sätt som ett fill kan 
förstärka en känsla i musiken, kan också avsaknaden av det göra detsamma. Konsten ligger i att 
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avgöra när det passar och inte. Jag antog att musikerna var medvetna om detta och väntade till följande 
rep med att göra påpekanden då gissningen var att musiken naturligt skulle ta en mer smakfull form 
under repetitionerna allt eftersom. Under ett möte med handledaren Irene diskuterades även detta där 
hon bekräftade att fenomenet med “överspelande”, enligt erfarenhet, ofta löste sig på just det sättet. 

Ett annat moment som jag lade märke till under repetitionerna var sound. Kompositionerna i projektet 
var till viss del beroende av specifika sound som inte utan viss ansträngning behövde ställas in på 
främst gitarr och keyboard, vilket inte hade ordnats till det första reptillfället. Detta dröjde till det 
andra reptillfället och det slog mig då hur stor del av känslan i kompositionerna som faktiskt låg i just 
sounden. Utan rätt sound upplevde jag kompositionerna på ett väldigt annorlunda sätt. Generellt 
gjorde kompositionerna inte lika stor känslomässig inverkan som när sounden väl var rätt inställda och 
de upplevdes, utan rätt sound, som platta och relativt intetsägande. I och med att känslan i musiken var 
direkt kopplad till temat i projektet blev det uppenbart hur viktigt sound var för projektet överlag. Med 
rätt inställda sound fick varje komposition dessutom en klarare egen identitet utan att för den delen 
glida ur helheten. 

Under det sista repet hanterades punkter antecknade från det senaste repet, vilket innebar mer 
finjusteringar och mindre spelande. En dialog fördes även med musikerna med en avstämning kring 
läget inför konserten, vilket var skönt och välbehövligt. Det fick alla, särskilt mig själv, att andas ut 
och känna oss lugna inför konserten. 

Med nio dagar kvar fram till konserten blev jag tvungen att helt och hållet lita på musikerna och att de 
skulle minnas till konserten vad som repeterats, trots det långa tidsglappet. Det kändes svårt och ovant 
då jag sedan tidigare är van vid att ha mer eller mindre full kontroll över process och framförande in i 
det sista momentet, men det var också förvånansvärt skönt. Att lita på medmusikerna gjorde att jag 
själv kunde fokusera och öva på det egna framförandet fram till konserten. Ur den aspekten så var det 
långa tidsglappet mellan repetition och konsert fördelaktigt då enskild övning, i andra tidigare projekt, 
lätt annars har glömts bort när jag samtidigt har haft rollen som kapellmästare. 

Enskild övning 
Nio dagar för enskild övning var precis lagom. Det hölls några längre övningspass under dessa nio 
dagar men det som visade sig vara särskilt effektivt var de korta pass av övning som skedde varje dag. 
Sångtexter memorerades, melodier repeterades, klang i olika insatser justerades – allt för att låta 
känslan i framförandet få fritt spelrum under konserten. 

Under denna tid började jag inse att konserten faktiskt bara skulle vara under en kväll, så jag ställde in 
mig på att det skulle vara över relativt fort och försökte dämpa den egna ”hypen”. Jag gjorde ett eget 
genrep för att få en föraning om hur det skulle kännas både sångtekniskt och känslomässigt när det väl 
var dags för konsert. Det kändes bra och var värdefullt för det faktiska framförandet att redan innan en 
gång ha framfört musiken i den specifika ordningen. 

Konserten 
Målet att framföra kompositionerna på en konsert hade en generellt positiv inverkan på projektet. Om 
man bortser från stressen som det innebar att få färdigt något i tid (som enligt min åsikt vägs upp av 
fördelen att det ser till att något blir färdigt över huvud taget) så var konserten en orsak till att alltid 
fortsätta komponera och arbeta, den var en del av syftet. Detta var positivt då kompositioner som inte 
har någon tidsbegränsning tenderar att inte bli slutförda och kan därför inte delas med andra, vilket 
personligen är målet med komponerandet. Målet med konserten ledde också, efter en viss tids arbete 
med kompositionerna, till att en känsla av behaglig regelbundenhet infann sig. Den tydliga 
tidsbegränsningen satte fart på komponerandet, som att det inte fanns något viktigare och mentaliteten 
blev starkare och starkare för varje vecka. En oerhört tillfredsställande känsla. Det var som att målet 
med ett framförande var det som satte igång kroppen varje morgon och fick den att gå till jobbet. I 
kontrast upplevdes inte alls samma driv i komponerandet efter konserten då ingen konkret deadline för 
ett framförande längre fanns. En svårighet med arbetet inför konserten var därför att behålla fokus och 
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inte glömma syftet. En lång tids arbete utan en påminnelse om vad arbetet skulle leda till kunde 
stundtals få drivkraften att minska. 

Fokus var även centralt i själva framförandet där svårigheten bland annat låg i att behålla fokus på det 
relevanta; saker som att spela sitt instrument så bra som möjligt, samspela med musiker och lyssnare, 
och låta känslan i musiken ta sig i uttryck. Olika typer av distraktioner dök upp mer eller mindre under 
hela konserten och fick stundtals fokus att vackla, vilket ledde till att framförandet i vissa moment inte 
blev som det hade önskats. Alltifrån ett felspel av en annan musiker till att en person i publiken hade 
en intressant frisyr, var saker som fick tankarna att ibland kretsa kring distraktionen snarare än 
musiken som framfördes i stunden, vilket kan ha påverkat hur publiken uppfattade framförandet men 
framförallt hur framförandet upplevdes av mig personligen. Känslan av att försöka behålla fokus under 
konserten kan jämföras med känslan av att ha ett gummiband draget genom kroppen där gummibandet 
behöver hållas lätt spänt med ett kontrollerat motstånd för att behålla koncentrationen. Så fort en 
distraktion tilläts ta plats i tankebanorna var det som att spänningen i bandet plötsligt försvann och 
gummibandet blev slappt. Med det följde att även framförandet för en kort stund kändes slappt och 
mindre precist, vilket ledde till saker som att tonhöjd eller timing i en insats blev mindre tajt eller att 
känslan av kontakt med medmusikerna tillfälligt försvann. Allt detta var saker som behövde tacklas i 
stunden under framförandet och det krävdes stor ansträngning för att återta och behålla fokus och 
samtidigt stänga ute dessa störande moment. Allt detta skedde oftast under bråkdelen av en sekund 
men lämnade en känslomässig inverkan som varade desto längre. 

Det mest påtagliga i fallet med distraktioner var hur ofta det var relaterat till osäkerhet och 
självförtroende, som även diskuterats under rubriken “Komposition och skapande” tidigare i 
diskussionen. Tankar som “varför klappar inte vissa i publiken med?” eller “oj vad tomt det ser ut i 
publiken” var tankar som snabbt bet sig in till tron på sig själv och orsakade en form av ifrågasättande 
av musiken som framfördes och prestationen som kompositör och musiker. 

Trots nämnda svårigheter var den överliggande känslan av konserten att den framfördes med ett 
förvånansvärt lugn som jag inte upplevt tidigare i liknande situationer på scen. Vid tidigare 
framföranden har avsaknaden av lugn ofta lett till impulser som missgynnat framförandet och 
musiken, men nu infann sig lugnet tidigt i konserten och låg kvar som en tröstande kram genom hela 
framförandet. Orsaken till detta skulle kunna vara att jag som kompositör kände att jag stod helt och 
hållet bakom det som framfördes. Upplevelser i tidigare projekt har ibland innefattat att känna en viss 
skam över det som framförs eller komponerats, vilket denna gång inte var fallet. En annan orsak skulle 
kunna vara att den tydliga riktningen som arbetet med temat hade fört med sig i form av syfte och “röd 
tråd”, skapade en form av lugn även under framförandet av musiken. Vid en observation av inspelat 
videomaterial från konserten kom tanken att mitt ansikte såg genuint och närvarande ut i princip hela 
tiden. Detta hade jag aldrig sett förut. Oftast brukar distraktioner vara mer synliga där ögonen syns 
förmedla något helt annat stundtals, en blick som tycks visa att man är inne i sina egna tankar. Denna 
gång var blicken “där” hela tiden, vilket kändes fantastiskt. 

Huruvida temat uppfattades av publiken som lyssnade är svårt att säga. Om en utomstående kunde 
uppfatta budskapen med kompositionerna och känna av det bakomliggande syftet med musiken så blir 
slutsatsen att temat onekligen måste ha påverkat framförandet och i det fallet även gynnat det. Oavsett 
vad så var min egna upplevelse att temat fanns närvarande genom hela konserten, vilket gynnade mitt 
fokus och min prestation i framförandet. 

Improvisation 
Improvisationens stora roll i projektet var i musikskapandet. Kompositionerna blev till genom 
impulser som fick styra vart en komposition tog vägen. En första idé kunde ge en impuls till en andra 
idé utan att den i förväg var planerad. En slutlig idé som användes kunde också ha blivit till genom ett 
led av idéer som ledde dit men där idéerna som ledde dit till slut inte användes. Improvisationen var 
som en vägledare genom denna process där idéer födde nya idéer. 

Improvisationen i komponerandet visade sig vara extremt viktig. De bästa idéerna till exempelvis 
melodiska teman och handling kom när jag spelade upp en bakgrund av en komposition, som oftast 
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bestod av komp och ackord, och sedan improviserade fram melodi och kanske även text. Det visade 
sig även vara viktigt att med mobilen spela in dessa improvisationer då små nyanser som kunde göra 
stor skillnad för musiken lätt glömdes bort i samma ögonblick det framfördes. Jag upplevde dessutom 
att jag ofta slutade improvisera för tidigt. Då kunde materialet kännas magert, vilket ledde till ett 
frenetiskt vridande och vändande av fraser för att fylla ut formen i kompositionen. Det resulterade 
sällan i några särskilt bra idéer. Detta istället för att återgå till improvisation och få fram fler idéer att 
välja emellan. Slutsatsen är att jag hade kunnat vinna en hel del på att improvisera mera. 

I framförandet av musiken hade improvisationen en mer subtil roll. En roll som skapade en lätt 
pirrande känsla i magen av frihet och oförutsägbarhet, en roll som höll musikerna alerta och som 
kunde ge upphov till stor glädje i samspelet. En melodi kunde varieras och framföras annorlunda än 
det ursprungligen var tänkt, beroende på känslan i stunden. Någon på scen kunde reagera på detta och 
ge ett gensvar. Vissa partier lämnades öppna för att styras med en “cue” (markering) från någon av 
musikerna när det föll musikern in. Formen på vissa låtar förlängdes eller förkortades beroende på 
samspelet under konserten. På vissa ställen i kompositionerna fanns partier avsatta för en renodlad 
improvisatorisk insats. 

Allt detta applicerades på kompositionerna som framfördes. Under repetitioner enades vi om vilka 
element som skulle vara bestämda i förväg, samt vilka som skulle lämnas öppna för improvisatoriska 
inslag. 

Sammanfattning 
I arbetet med projektet blev det uppenbart att ett tema kan vara hjälpsamt i en mängd olika moment i 
ett konstnärligt projekt som innefattar komponerande och framförande. Framförallt blev det tydligt hur 
temat bidrog till en kärna och riktning som gynnade bland annat arbetsmoral och kreativitet. Det blev i 
projektet även uppenbart att det bakom en timmes konsert ligger väldigt mycket mer arbete, och där 
kunde temat erbjuda ett bra stöd och uppmuntrande syfte. 

En annan sak som gynnade arbetsmoralen var målet med ett framförande. Det visade sig vara effektivt 
att ha en deadline att jobba mot som innebar att musiken som komponerades skulle presenteras för 
andra. Det var också i den presentationen och det framförandet som temat fick blomma ut med att 
även omfatta medverkande och en publik. 

Vidare frågeställningar innefattar huruvida metoden att arbeta mot ett framförande kan användas i fler 
sammanhang, om ett annat val av tema skulle få processen att se annorlunda ut, samt hur metoden 
skulle kunna utvecklas.  



 15 

Referenslista 

Andersson Paak. (2016). Malibu. [CD]. OBE, Steel Wool Records, Membran. 

Bilal. (2001) 1st Born Second. [CD]. Interscope Records, Moyo Music. 

D’Angelo. (2014) Black Messiah. [CD]. RCA, Sony Music. 

Daft Punk. (2013) Random Access Memories. [CD]. Columbia. 

FACT Magazine. The New Timeless: tracing the evolution of neo soul in 30 songs. 2014. 
http://www.factmag.com/2014/06/10/new-timeless-tracing-the-evolution-of-neo-soul-through-30-
songs/ (Hämtad 2018-04-29) 

Herbie Hancock. (2017) Sunlight. [LP]. Columbia, Music On Vinyl. (Ursprungligt verk utgivet 1978) 

Herbie Hancock. (1983) Rockit. [LP]. CBS 

Michael Jackson. (2005) The Essential Michael Jackson. [CD]. Epic, Legacy, MJJ Productions. 
(Ursprungligt verk utgivet 1988) 

Project manager. Gantt Charts 2018. https://www.projectmanager.com/gantt-chart (hämtad 2018-04-
17) 

Projektmallar.se. Milstolpeplan. 2018. https://www.projektmallar.se/milstolpeplan (hämtad 2018-04-
17) 

Svenska Akademiens Ordböcker. Sökträff på ”tillvaro”. 2018. 
https://svenska.se/tre/?sok=tillvaro&pz=1 (hämtad 2018-04-30) 

Zara Larsson. (2017) So Good. [mp3]. Epic, Record Company TEN 

  



 16 

Appendix 

Bilaga 1: Stageplot 
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Vox 1

Vox 2

Vox 3
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Trumpet

SPD-X
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Bas-stärk Gtr-stärk

DI

DI
DI

DI

DI

Keys

Trummor

(på gradäng)

Vocoder (tele)

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

Notst.

Notst.

Notst.

Notst.

Notst.
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Bilaga 2: Program från konserten 

 

 

!

Examenskonsert 
Christopher Lennerbrant

Torsdag 8 mars 

Kl 19:00, Lilla salen

 

 

Projektet 

Under sommaren 2017 startade 
ett musikprojekt som skulle ta 
Christopher Lennerbrant i en 
oväntad riktning. Planen att 
arbeta med traditionella sound 
övergavs och musiken började 
inkludera mer elektroniska 
element. Ett halvår senare står 
det klart att den linköpingsfödde 
sångaren har hittat ett nytt sound 
där andrum blandas med täta 
riff. 
“Jag ville skapa musik med ett 
specifikt tema som utgångs-
punkt. Begreppet tillvaro hade 
intresserat mig under en tid och 
när det väl var satt kändes det 
naturligt hur musiken skulle 
låta.” säger Christopher.

Tillvaro 

Idén som genomsyrar projektet 
är hur vår tillvaro är förenad 
med vår identitet.  Upplevelser 
och intryck formar varje dag hur 
vi tänker och dessa tankar blir 
sedan till idéer och handlingar. 
Allt detta blir vår alldeles egna 
och unika uppfat tning av 
världen, ett “inre rum” där vi 
själva har huvudrollen och där vi 
bildar oss en identitet. 
Musiken som presenteras vill 
väcka tankar kring just detta; hur 
vi ser på oss själva, vilka 

möjligheter och begräns-
ningar vi tror att vi har. 

Kan vi välja var vi 
placerar oss i vårt 
inre rum? 

Life, Universe & Everything

Tack till: 

Vänner och familj, konstnärlig 
handledare Irene Sjögren, 
personal och konsertproducent 
på KMH.

Foto: Anton Clements Stål

"Det är intressant hur man kan 
skapa sig en hel värld med bara 
sina tankar. Man målar upp en 
bild av omvärlden utan att för 
den delen märka var man själv 
hamnar i den . " fö rk la ra r 
Christopher. 

Medverkande: 

Christopher Lennerbrant - sång 
Alf Carlsson - gitarr 
Oskar Lindström - keyboard 
Oscar Mattsson - bas 
John Bjurström - trummor 
Björn Atle Anfinsen - trumpet
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Bilaga 3: Sångtext ”Eyes on you” 
Vers 1 
She had been there till after three 
Ignoring every bad move missing all the right grooves 
Wishing she could leave 
 
You tried with everything you could 
Hiding your hands all over 
Closing doors while you told her not to sing 
 
Brygga 
Now if you ever come 'round 
Doing wrong up in our neighbourhood 
This time we'll run you over 
You know that it's true 
Time to beat it brother 
 
Refräng 
You got eyes on you, not looking away 
Eyes on you, so take a look into your mirror 
It's no good 
 
Vers 2 
Tears are falling from the sky, oh mother 
So we can wash our face and hands 
And pray this truth to come alive 
 
How, oh how can we disrespect each other so 
See she's your mother and daughter 
You're her brother and father don't you know 
 
Brygga 
Now if you ever come 'round 
Tryna touch us in our neighbourhood 
This time we'll run you over 
You know that it's true 
You better beat it brother 
 
Refräng 
You got eyes on you, not looking away 
Eyes on you, so take a good look in your mirror 
It's no good 
X2 
 
Stick 
Said it's over for you brother 
No more crying undercover 
This our chance to reach a better day 
This our chance to get away 
 
Just let this roll 
Let this roll 
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Bilaga 4: Sångtext ”Not for free” 
Vers 1 
My mama says I ought to go to work 
But I don’t want to go 
No I don’t want to go, no 
My daddy/brother says I ought to go to school 
But I don’t want to, no 
No I don’t want to go, noo  
 
Brygga 1 
‘Cause it’s money I want, a lover to call, and some risk of falling 
Not some 9 to 5, wasting my time on shit I keep hauling 
I just wish I could make the difference it takes to move us all forward 
My belief is my gold, so I spend it on my only chance 
 
Refräng 1 
I spend it on me (spend it on me) 
Buying me some time (buying me time) 
Ain’t gonna give it away, give it away 
I won't give it away, no 
 
We pay for our dreams (pay for our dreams) 
With every single dime (money and dimes) 
So don't give it away, give it away 
I won't give it away, no 
 
Vers 2 
In my head fighting to survive 
They say I'm too young for this 
They say I'm too young for this 
Believing something great will change the world 
They say I'm too young for this 
That I'm too young for this, oh 
 
Brygga 2 
But there’s people in town, hiding a frown, acting like zombies 
Like they’re stuck in a wait, surpressing their fate, wont know how good life is 
Now I don’t wanna have to fight to sleep at night cause I only get nightmares 
My belief is my gold, so I spend it on my only chance 
 
Refräng 
I spend it on me (spend it on me) 
Buying me some time (buying me time) 
Ain’t gonna give it away, give it away 
I won't give it away, no 
 
We pay for our dreams (pay for our dreams) 
With every single dime (money and dimes) 
So don't give it away, give it away 
I won't give it away, no 
 
Riff - Instr. 
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We pay for our dreams 
With every single dime 
So don't give it away, give it away 
I won't give it away, no 
 
Rap 
As a newcomer to the world mama said I could have it all 
Just have your wish ready when a star is about to fall 
The nights would come and go as you held on to that dream 
No need to eat, no need to sleep, just kept on walking up that lit up street 
All the way up to this crossing just to meet tiny creatures 
Not hairy, just fury, still scary 
They made you loose it, giving away, led you astray, 
can’t see no way, talking ‘bout maintanance, 
gee I wasn’t trained for this 
A minute would go so fast, then an hour, then a day 
And what happens when the years all just start rolling away 
They wind your life up on a tape just to throw it away 
I remember nothing 
Need a chance to say 
 
Vamp 
I’m not for free 
I’m not for free 
You’re not for free 
Tell ‘em, tell ‘em, tell ‘em 
x3 
 
Refräng 
… 
 
So don’t give it away, give it away 
Won’t give it away, no 
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Bilaga 5: Sångtext ”Sugah beat” 
A1 
It's all a Mary go round 
A great turning wheel 
The same story every morning every day 
Stop, rewind and replay 
Will it ever change? 
 
Wake with same thought, same mind 
The same time every year 
Sometimes I wish that I could be a new me 
Get new things to see 
Will it ever change? 
 
B 
So I’m calling for somebody 
To tell me something good 
A new phrase that’ll give new meaning 
Does it matter anyway? 
 
A2 
Now it’s my birthday again 
Still I feel the same 
Somehow I need to get out of this strife 
From this circle of life 
Will it ever change? 
 
Come on and hit me hard 
I need it under belt, way down under 
Punch me in the face, whatever it takes, go deep and hear the sound when it breaks 
Just make something change! 
 
B 
So I’m calling for somebody 
To tell me something good 
A new phrase that’ll give new meaning 
Does it matter anyway? 
 
C 
Instr. 
 
B 
If there’s someone there that’s with me 
Who’s been feeling just like me 
That’s been longing for a fight, lying restless every night 
That got stuck right in the loop, then come on over and sing it 
 
Said I’m calling for somebody 
To tell me something good 
A new phrase that’ll give new meaning 
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Said I’m calling for somebody 
To pull me off the hook 
No I cannot wait, even one day, gotta make illusions go away, ooh 
Does it matter anyway 
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Bilaga 6: Sångtext ”All my senses” 
Vers 1 
I used to fill all my senses 
with all the things in the world 
Now I just close my eyes and wish there’d be nothing to be heard 
And while I’m on the street walking 
I keep my eyes on the ground 
I let them follow my feet while fantasizing ‘bout what to come 
 
So I’m riding 
I build my dreams up 
I cut the grindin’ 
Used to say I was fine 
Now I don’t know 
 
Refräng 
Oh, where did you go 
Alone I just can’t take it 
Oh, where did you go 
Alone I just can’t take it no 
 
Vers 2 
I learned to hold my head my high now 
To always stay positive 
They said it’s better to run than to think and end up standing still 
But now I think I know better 
Don’t need to follow their words 
I’ve put my head on my shoulders, keeping my level down to earth 
 
So I’m riding 
I build my dreams up 
I cut the grindin’ 
Used to say I was fine 
Now I don’t know 
 
Refräng 
... 
So now I build my own made-up  world 
Where you’re still here, and we still love 
But tell me oh, where did you go 
Alone I just can’t take it 
 
I can’t take it without you, I can’t take it 
Wouldn’t make it without you, wouldn’t make it 
x2 
 
So I’m riding 
I build my dreams up 
Used to say I was fine 
Now I don’t know 
 
Refräng w/ adlibs 
… 
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Bilaga 7: Sångtext “Zoom” 
Vers 1 
The morning was warm and clear 
You saw an open world 
With sounds you’ve never heard 
Knew nothing you couldn’t do 
Colors filled up an empty page 
And it was then someone told you ‘bout your age 
 
Brygga 
Now the sunlight shows you stains 
not reflections 
Years have passed and you forgot your name 
Lost your ways to see it all 
While dusk gave in to dawn 
Ooh 
 
Zoom in to know, zoom out to grow 
 
Refräng 
Zoom 
x4 
 
Vers 2 
When looking upon the stars 
They can seem hard to reach 
Even hard to see 
With an hourglass that turn in your mind  
Always trying to be on demand 
You let the sand slip right through your hand 
 
Brygga 
Still sometimes you feel it’s there 
Younger visions 
Vivid dreams start filling up the air 
Once again you see it all 
Before dusk gives in to dawn 
Ooh 
 
Zoom in to know, zoom out to grow 
 
Refräng 
Zoom 
x4 


