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Abstract 

Hur fångar en som artist publiken under en hel kväll och hur viktig är låtordningen och 

låtarnas karaktär för lyssnarens upplevelse? Med musik i datorspel och musik till bild som 

utgångspunkt reflekterar jag över det i den här uppsatsen. Jag har sedan 2016 skrivit musik i 

genren modern classical med ambitionen att flytta lyssnaren till en annan värld och tappa sin 

uppfattning om tid och rum. Syftet med den här undersökningen är att ge lyssnarna en 

samstämd upplevelse i en konsertkontext som när de lyssnar på de inspelade verken. Alla 

konserter har sina utmaningar. Till exempel i vilken lokal konserten framförs. Vad är det för 

publik? Har de hört musiken innan? har musiken egenskaper som en bör anpassa sig efter. Är 

den hög intensiv eller lågmäld och intim? Jag har genomfört en konsert med ambient 

pianomusik. Den är naturligt avskalad och lågmäld. Konserten framfördes i en konsertmiljö 

som lämpar sig mer för musik som tar större plats. Med de förutsättningarna och en 

målsättning av att fånga publiken förflytta dom till en annan värld skrev jag fem låtar med en 

tydlig bild av vilken intensitetskurva de olika verken skulle ha. Konserten var lyckad och min 

slutsats är att valet av låtar bidrog till publikens upplevelse.  

Förutom den musikaliska rapporten ingår det också en videoinspelning av framträdandet.  

https://youtu.be/W2udk6dLPlw 

Nyckelord: Ambient, livemusik, Modern Classical, Immersion, Klangriket,  
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Inledning  
Sedan 2016 har jag under pseudonymen Klangriket varit aktiv inom den ambient 

musikscenen och till viss del den musikscen som kallas “Contemporary Classical”. 

Contemporary Classical är ett samlingsnamn för nutida klassisk musik. Ofta räknas även 

ambient och elektronisk musik in i genren. Framgångsrika kompositörer inom genren är bland 

andra Philip Glass och Max Richter. Många som verkar inom genren gör solopianomusik till 

exempel Otto Totland och Olafur Arnalds. Men det är också många som är aktiva i flera 

genrens simultant. Ett exempel på det är Jon Hopkins som både gör orkester, och pianomusik 

men är samtidigt väletablerad inom IDM (Intelligent Dance Music).  

Intentionen med musiken som Klangriket gör är att ta med lyssnaren på en resa. På samma 

sätt som när en ser på en film vill jag att lyssnaren ska uppleva en annan värld. En värld som 

jag har skapat eller åtminstone skapat duken som lyssnaren fyller med färg. Musiken är 

instrumental, ofta med pianoinslag och med ett stark eftertryck på klanger och ljuddesign.  

I den här uppsatsen beskrivs en konsert som jag genomförde på ett event som kallas 

“Pianoday” våren 2019. Framträdandet hade specifika förutsättningar som gjorde att det var 

svårt att uppnå målet att ta med lyssnaren på en resa. Till exempel var konserten i en 

restaurangmiljö men trots det var målet att musiken skulle ta lika mycket plats som om det 

var i en konsertlokal. En annan förutsättning var att det vara en pianokonsert med flera olika 

artister. Med de här förutsättningarna i åtanke skrev jag musik för att ta med lyssnarna på en 

resa i likhet med den musik som jag har inspelad. 

Jag har under arbetets gång reflekterat kring vilken typ av funktioner de olika låtarna bör ha 

för att fånga och behålla intresset hos publiken genom hela konserten och reflekterar också i 

denna text över hur och om det lyckades eller inte. Därför definierade jag kriterierna jag ville 

uppnå med musiken och beskriver även skrivprocessen för musiken låt för låt. Jag återkopplar 

också till det arbete som jag skrev hösten 2018 (Rosenberg, 2019) om hur låtskrivarprocessen 

påverkar känslan för slutresultatet och beskriver hur jag använde det jag lärde mig av det 

arbetet. I det arbetet jämförde jag två musikaliska verk (Tjärn och The Amsterdam Sessions) 

där skrivprocessen skilde sig åt på flera punkter men framförallt i hur lång processen var från 

idé till slutprodukt.  
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Textens disposition 

För att ge en tydlig bakgrund till detta tidigare arbete har jag därför valt att inledningsvis 

beskriva utgångspunkterna för arbetet med Tjärn och The Amsterdam Sessions. Därefter följer 

syftesbeskrivning. Därefter följer ett avsnitt om tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter som följs av en beskrivning av konsertens genomförande. Texten avslutas 

med en reflektion om hur jag upplever att skrivprocessen var och hur det översattes till 

konserten.  

Bakgrund, syfte och frågeställningar 
Efter en kort bakgrundsbeskrivning av CD produktionerna Tjärn och The Amsterdam session 

presenteras konceptet Pianoday och utgångspunkterna för projektet Klangriket. Därefter följer 

examensarbetets syfte och frågeställningar. 

Tjärn (2018 - Piano and Coffee Records, Lima - Peru)  

Tjärn är en musikalisk utgåva med fyra låtar. Av de två utgåvorna var det här den som 

påbörjades först men avslutades sist. Alla låtar är instrumentala men har olika mycket icke 

musikaliska ljud. Den här utgåvan har en karaktär av ”Contemporary Classical” och 

”Ambient”. Det ena spåret (Skogsrå) utmärker sig eftersom det har ett tydligt beat och puls. 

Tjärn är en samling av låtar som skrevs under ett år men slutfördes inte förens flera år senare. 

Jag var ensam låtskrivare och producent för den här utgåvan.  

The Amsterdam Session (2017 - Piano and Coffee Records, Lima - 
Peru)  

The Amsterdam session är en utgåva med fem låtar skrivna i Amsterdam tillsammans med den 

holländska kompositören Sjors Mans. Arbetet började våren 2017 och avslutades sommaren 

2017. Sammanlagt gjordes det här verket på ungefär 10 arbetsdagar. The Amsterdam session 

har likt Tjärn en karaktär av ”Contemporary Classical” och ”Ambient”. Med eftertryck på 

ambient. 
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Pianoday 

Pianoday myntades av Nils Frahm och sammanfaller med den 88de dagen på året. Det är ett 

event i Contemporary Classical-scenen och under dagen hålls konserter och musiksläpp över 

hela världen. Konserten som jag skriver om var en pianoday-konsert arrangerad av 

skivbolaget Piano and Coffee records. Syftet med konserten var att hylla pianot och att belysa 

pianot i ett nytt sammanhang på ett innovativt sätt. Konserten hölls på Dramaten baren där det 

finns en befintlig publik och därför kunde vi möta publik som normalt inte exponeras för den 

här typen av musik.  

Klangriket 

Avsikten var att skapa en bubbla utan tid och rum, att ta med lyssnaren på en resa. Jag ville att 

musiken skulle kunna vara en verklighetsflykt och publiken skulle känna en gemenskap i det. 

I sin bok A Composers Guide to Game music skriver Winifred Phillips (2014) under rubriken 

State of immersion att målet med spel och spelmusik är att få spelaren att tappa 

tidsuppfattning och låta sig omfamnas av spelet och aldrig kastas tillbaka till verkligheten. Jag 

ville uppnå det hos lyssnarna men i ett konsertsammanhang. 

Syfte 

Jag gjorde det här arbetet för att undersöka om det går att ge lyssnaren en upplevelse av att 

vara uppslukad av musiken och tappa uppfattningen av tid och rum i en konsertkontext.  

Frågeställningar: 

- Hur kan en hålla publikens intresse vid en konsert med låg intensitet?  

- Är det olika låtar som behövs vid olika typer av konserter/konsertlokaler?  

- Vilka utmaningar finns det när en framför piano och ambient musik live?  

- Hur kan en få publiken att aldrig lämna “state of immersion”? 
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Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
Jag har läst Winifred Phillips bok A Composers Guide to Game Music(2014). Philips 

reflekterar kring funktionen av olika låtar och hur olika typ av musik har olika egenskaper. 

Till exempel hur olika tempon ändrar spelarens tids uppfattning. Men också om att musik kan 

flytta människor till andra världar. (s. 97) 

I flera avsnitt i boken beskriver hon att målet är att försätta spelaren i ett tillstånd som hon 

kallar “a State of Immersion” (s. 36) och vikten av att spelaren inte faller ur det tillståndet. 

Syftet med min konsert har många likheter med syftet för spelmusik. Därför fanns Phillips 

tankar med genomgående i hela processen.  

En annan viktig utgångspunkt för detta var den undersökning jag gjorde under hösten 2018 

om hur arbetsprocessen påverkar upplevelsen av resultatet (Rosenberg, 2019). Jag använde 

min kunskap från den undersökningen när jag gjorde mitt upplägg för skrivprocessen. I 

undersökningen kom jag fram till att upplevelsen påverkas mycket av hur lång 

beslutsprocessen är när en är kreativ och att det finns flera sätt att göra beslutprocessen 

kortare och effektivare, som till exempel att ha ett tydligt ramverk och begränsningar.  

Konsertens genomförande  
Jag har skrivit fem låtar för en under en begränsad tid till en konsert på Dramatenbaren i 

Stockholm. Jag började med att identifiera vad jag ville uppnå med musiken och sedan vilka 

generella utmaningar musiken har och vilka potentiella utmaningar som var representerade i 

den här specifika konserten.  

Generella utmaningar för konserten 

Musiken som jag skapar är experimentell och smal. Därför behöver den göras tillgänglig även 

för de som inte normalt lyssnar på samma eller liknande musik. Till skillnad från många 

instrument, som till exempel rösten saknar pianot möjligheter att ändra klangfärg i stunden.  

Pianot är alltså odynamiskt i sin tonbildning och kan därför bli ointressant. Vi lever i ett 

samhälle där vi premierar snabb information. Det är på många sätt en kontrast till 
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minimalistisk och ambient musik och därför behöver publiken landa i en sinnesstämning där 

det finns utrymme att låta musiken ta tid. Hur många av oss lever i västvärlden skapar alltså 

enligt mitt synsätt dåliga förutsättningar för att lyssna på den här typen av musik. Det är jag 

själv medveten om då det samma krävs utav mig varje gång jag lyssnar på eller skapar sådan 

här musik.  

Specifika utmaningar för den här konserten 

Jag var rädd det skulle saknas variation under konserten. Både i de enskilda delarna av 

konserten men också över konsertkvällen som helhet. På grund av upplägget på konserten var 

alla akter med olika artister pianobaserade. Därför tyckte jag att det var viktigt att etablera en 

identitet för mitt set för att skapa variation över kvällen.  

Konserten var en onsdagskväll och jag antog att de som var där för att lyssna kom direkt efter 

sina jobb och därför behövde landa i salen och släppa stressen efter dagen innan de kunde ta 

till sig musiken. Eftersom jag också var första akt under konserten låg ansvaret hos mig att 

fånga in publiken. 

Konsertsalen på Dramatenbaren har en restaurang och en bar i samma rum som scenen. 

Därför var det viktigt att direkt ta den plats musiken behöver och inte lämna utrymme för att 

delar av publiken blir distraherad av andra saker som händer i rummet.  

 

När jag hade identifierat de utmaningar jag behövde jobba med gjorde jag en intensitetskurva 

och bestämde hur många stycken jag skulle skriva och vilka funktioner de skulle ha. 

Jag använde det jag hade lärt mig av min undersökning Amsterdam Sessions vs. Tjärn 

(Rosenberg, 2019) och skrev musiken snabbt. Skrivprocessen pågick deltid under två veckor 

och skrevs i likhet med The Amsterdam Sessions enbart vid ett piano. Jag höll 

beslutsprocessen kort för att inte förlora det kreativa flödet. 

För att aldrig tappa publiken är de första låtarna skrivna så att de alla gick ihop i varandra 

utan att musiken tystnar. På det sättet kunde jag behålla publikens uppmärksamhet genom 
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flera låtar. Min ambition var att publiken skulle tappa upplevelsen av att det var en konsert 

och bara vara en del av musiken.  

Stycke #1 (0:00)  

Det här stycket är den första stycket på klangriket-setet men är också första låten på hela 

konserten. Jag förväntade mig att ljudnivån i lokalen skulle vara hög och att publiken nyligen 

kommit in i lokalen. Det här styckets funktion var att samla publiken och att förbereda dem 

för resten av konserten. Början på musikstycket behövde också vara flexibelt. Detta för att 

kunna anpassa början efter hur stämningen i lokalen.  

Inledningsvis spelade jag därför en del som var till största delen ett ambient ljudlandskap med 

ett ostinato i form av ett syntarpeggio genom hela kompositionen. På konserten började 

arpeggiot redan innan konferenciern gick upp på scen för att öppna kvällen. Upplägget gjorde 

att blev det en sömlös övergång till mitt framförande och jag förlorade aldrig publikens 

uppmärksamhet. Efter att konferenciern lämnat scen byggde jag på stycket med fler ambienta 

inslag samt piano och fiol.  

Detta stycke är långt. Det saknar en tydlig melodi och har bara en lös form. Det som är 

centralt i stycket är känslan, att den är långsam och enkel. Det kräver väldigt lite 

uppmärksamhet för att ta in. Jag gjorde så för att tvinga publiken in i en sinnesstämning där 

de tillåter sig själva att flyta iväg i sina egna tankar, få dem att vara närvarande i stunden och 

vara mottagliga för resten av konserten.  

Stycke #2 (6:52) 

I stycke #2 förväntade jag mig att ha publikens uppmärksamhet och att jag har samlat alla i ett 

unisont lugn. Därför är det ett perfekt tillfälle att spela detta stycke som kräver mest av 

publiken. I kontrast till en stökig och intensiv ljudbild i det första stycket behövde jag ett 

enkelt stycke med tydlig melodi och en tydlig form.  
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Stycke #3 (9:42) 

Det här tredje stycket är en brygga mellan stycke #2 och stycke #4. Det har en konkret form 

och struktur med en A-del och en B-del. Men jag har också en ambient ljudbild som 

förbereder och leder lyssnaren in till stycke #4. Den ökar också en aning i intensitet från 

stycke #2 och slutar på samma sätt som stycke #4 börjar.  

Stycke #4 (14:00) 

Det här stycket är den musikaliska höjdpunkten i konserten och är det som är mest intensivt. 

Hittills hade konserten rört sig i en mörk dyster och nostalgisk känsla. Fjärde stycket är en 

utmaning för att publiken ofta börjar tappa koncentration så här långt in i konserten. För att 

fånga upp publiken igen introducerar jag flera nya element i den här låten. Stycket har en 

tydlig puls och är baserad på en 7/8-dels klave vilket skapar en tydlig riktning för stycket. 

Upplevelsen av stycket är också mer hoppfullt och inte lika tungt som de tre första styckena. 

Hela stycket är ett crescendo och toppen på crescendot är höjdpunkten i konserten. För att 

sedan genom ett decrescendo landa i en svag nyans. 

Stycke #5  

Det sista stycket är essensen av hela konserten i ett stycke. En ambient bakgrund skapad av 

förinspelade trumpet-loopar går igenom låten som en drone. Den ambienta bakgrunden 

kompletteras med en pianokomposition av psalm/vis-karaktär som framförs unisont med en 

vokalist. Alla element finns där och knyter ihop konserten.  

Diskussion och reflektion 
Jag upplever att teorierna jag hade i mitt arbete från 2018 (Rosenberg, 2019) till stor del 

stämde överens med hur jag upplever med min känsla för arbetet med musiken i det här 

projektet. Jag upplever också att jag hade stor nytta av Phillips (2014) bok eftersom hon 

beskriver hur tidsuppfattningen påverkas av låtarnas karaktär. Jag håller helt med om att låtars 

karaktär påverkar tidsuppfattningen hos lyssnaren men tycker att det är mer nyanserat än det 

framställs av Phillips. Till exempel skriver Phillips att tiden upplevs som att den går fortare 
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om musiken har ett lågt tempo. Jag håller delvis med. Jag upplever dock att innehållet också 

spelar stor roll. Till exempel upplever jag att tiden upplevs gå långsamt i första låten på 

konserten. Låten har ett långsamt tempo och borde enligt Phillips modell göra att tiden 

upplevs gå snabbt. Jag tror att det svårt att göra en sådan enkel analys för att det är många 

faktorer som spelar in. Eventuellt är kontexten avgörande i det avseendet, att den här låten 

framfördes i ett konsertsammanhang och att Phillips analys är baserad på musik till bild i spel. 

Jag tror att en som kompositör med tiden och med erfarenhet kan avgöra vilken funktion en 

låt kommer att ha genom magkänsla. Med det sagt så är Phillips analys ett bra verktyg att 

använda som utgångspunkt i förarbetet.  

Det korta arbetsflödet och en kort beslutsprocess hjälpte mig definitivt att genomföra 

konserten. Generellt tycker jag att de flesta av teorierna jag hade i min reflektion 2018 

(Rosenberg, 2019) stämmer överens med hur jag upplevde den kreativa processen nu och min 

upplevelse för resultatet. Däremot upplever jag att några av styckena inte är genomarbetade 

nog och att de med fördel kan arbetas vidare på för ett bättre musikaliskt resultat. Det kommer 

bli intressant att se om jag kommer behålla den positiva känsla jag har för materialet igenom 

den processen. 

Avslutande reflektioner 

På det stora hela är jag mycket nöjd med resultatet. Om än väldigt subjektivt tycker jag att jag 

till stor del lyckades med det jag ville uppnå med konserten. Efter konserten pratade jag med 

flera ur publiken som, utan att jag tog upp det eller frågade dem, beskrev att de varit i en 

annan värld under konserten och att det var en härlig upplevelse.  

Jag är framförallt nöjd med dynamiken genom konserten och att det var en bra variation på 

musiken. Jag är nöjd över att den första låten hade den effekt jag hade hoppats på. Det var 

viktigt eftersom det var en förutsättning för att hela konserten skulle vara lyckad. Jag upplever 

att den kommunicerade konsertens förutsättningar. Vad publiken kunde förvänta sig av oss 

som spelar och vad vi på scen förväntade oss av publiken. Jag tyckte det blev otroligt starkt 

och effektivt. De kändes som att alla i rummet kände till spelreglerna och spelade på samma 

spelplan. Det skapade en stark sammanhållning. Jag upplever också att den gav publiken en 
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chans att i lugn och ro landa i en sinnesnärvaro som gav lyssnarna en god chans att ta in 

resten av konserten. Något som jag inte räknat med var att den också gav mig chans att hinna 

landa i musiken i lugn och ro. Jag tror inte att jag hade spelat de andra låtarna lika bra om inte 

den första låten var en del av konserten. Jag tror också att skriva ihop låtarna och att inte ha 

någon tystnad mellan låtarna var ett bra beslut för inlevelsen hos publiken.  

Min upplevelse är att det tydliga upplägget och förutsättningarna skapade en konsert med ett 

väldigt tydligt mål och att det också översattes i ett gemensamt fokus hos publiken. Den här 

konserten visar hur viktig den första låten är för resten av kvällen. Inte bara för de som 

lyssnar men också för de som spelar. Jag tror att jag i framtiden alltid kommer ha det här i 

åtanke inför andra live-framträdanden.  

För framtida konserter vill jag använda visuals för att se om det gör att publiken lättare 

hamnar i ett tillstånd av “immersion” (Phillips 2014, s. 36). Jag har också tänk på vad en kan  

göra innan musiken börjar för att förbereda lyssnaren. Hur ser rummet ut? Hur möts lyssnaren 

när den kommer till lokalen? Hur lämnar lyssnaren? Den här konserten avslutade jag med att 

prata. Var det verkligen det bästa sättet att lämna lyssnaren? Förtog det eller förstärkte det 

lyssnarens upplevelse?  

Hur påverkar sociala medier och uppbyggnad inför konserten lyssnarnas upplevelse när de väl 

är på plats? Jag tog tidigare i uppsatsen upp att vi lever i ett samhälle som ger dåliga 

förutsättningar för att ta in minimalistisk och ambient musik. Jag tycker att det finns flera 

faktorer som pekar på att det finns ett stort behov av den här musiken. Till exempel att genren 

har exploderat de senaste åren, att spellistor med avslappningsmusik får miljontals följare. Att 

artister som Nils Frahm och Olafur Arnalds säljer slut arenor och spelar på huvudscenen på 

festivaler. Jag tycker att den här konserten också var ett bevis på det. Lokalen var fullsatt och 

det var första gången många i publiken var på en konsert med den här typen av musik. Och 

upplevelsen var att den absoluta majoriteten uppskattade det och fick mersmak.  
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