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Projektbeskrivning 

Syfte 

Till mitt självständiga arbete valde jag att skriva musik med fokus på samspel mellan gitarr och piano. 

Dels för att utmana mig själv rent kompositionsmässigt men även för att utforska hur jag som gitarrist 

kan överföra mina teoretiska kunskaper till piano när jag komponerar. Bakgrunden till varför jag valde 

det här projektet grundar sig i att jag tidigare har undvikit piano i mina egna kompositioner. Jag har 

tidigare skrivit en del musik för gitarr-trio och kvartett med saxofon men har aldrig funderat på att 

lägga till en pianist. Detta tror jag beror på att jag sett pianot som något som skulle konkurrera eller 

krocka med gitarren. Därför ville jag utmana mig själv genom att försöka skriva musik där piano och 

gitarr är i fokus. Målet är att få gitarren och pianot att lyfta fram varandra och försöka kombinera 

bägge instrumentens styrkor.  

Intentionen var att undersöka hur bägge instrumenten förhåller sig till varandra i olika kontexter. Innan 

processen ens hade börjat visste jag att jag ville skriva låtar där gitarrens och pianots roll varierade. 

Jag ville se vilka problem som kan uppstå när man skriver låtar med helt unisona klanger, rytmiska 

kompfigurer och komplex harmonik. 

I en ensemble med både en gitarrist och pianist pratas det ofta om att inte vara i vägen för varandra. Är 

detta verkligen ett problem? Jag har varit i många olika sammanhang där jag fått höra både från lärare 

och bandledare att jag ska tänka på att inte vara i vägen för pianisten för att undvika så kallade 

”krockar”. En krock kan i det här fallet innebära både rytmiska och harmoniska krockar. Om gitarr och 

piano kompar och båda spelar rytmiska figurer kan det ofta leda till en spretig ljudbild. En krock kan 

uppstå i val utav klanger, då vissa toner mellan pianot och gitarren kan skapa dissonans. 

 I min värld har det oftast setts som ett problem snarare än en styrka att ha med både gitarr och piano i 

en ensemble. Jag hade aldrig själv reflekterat över det och med det här projektet ville jag skapa mig en 

egen åsikt i frågan. 

 

Process 

Redan från projektets start hade jag en ungefärlig bild av hur arbetet skulle läggas upp. Av erfarenhet 

visste jag att jag skulle behöva lägga majoriteten av min tid på att komponera. Att komponera musik 

som levde upp till den konstnärliga ambition jag hade krävde sin tid. Inte minst eftersom jag valt att 

komponera specifikt till piano och gitarr, vilket som sagt var helt nytt för mig. Därför spenderades en 

stor del av kompositionsprocessen till att föra ett kontinuerligt samtal mellan mig och pianisten. Både 

för att kunna bolla idéer fram och tillbaka och för att kunna diskutera eventuella hinder. 

Detta skedde via skriftliga konversationer samt i form utav möten där vi repeterade det material jag 

hade med mig. Detta underlättade de övriga repetitionerna där bas och trummor var närvarande något 

oerhört. 

Med detta som utgångspunkt spenderades en stor tid av projektets början till komponerande. Jag valde 

att göra en mental tidsplan som i grund och botten bestod utav tre delar. Komposition, repetition och 

framförande. Jag ville ha alla låtar färdigkomponerade efter jul så jag därefter kunde fokusera på att 

repetera inför konsertens genomförande den 8 mars 2019. 
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Kompositionstekniker  

Ambitionen var att skriva musik där varje komposition tilldelades en unik karaktär som sticker ut. I 

mina tidigare kompositioner till andra projekt har jag nästan uteslutet skrivit musiken på gitarr. Detta 

har såklart sina för-och nackdelar. På sistone har jag upptäckt att man som kompositör lätt fastnar i 

samma mönster om man endast förhåller sig till en kompositionsmetod. I och med detta valde jag 

tidigt i processen att utforska andra kompositionstekniker. Även om jag ville ha variation på 

kompositionerna så var intentionen att inte förlora mitt personliga sound som kompositör. Med det 

menar jag att jag tidigare varit nöjd med de kompositioner som jag skrivit på min gitarr. Jag ville 

behålla mitt uttryck men utveckla den med hjälp av nya verktyg och metoder. 

Under projektets gång utkristalliserades dessa fem olika förhållningssätt för att komponera musiken: 

 

• Experimentera med olika instrumentsättningar. 

• Komponera med förbestämda ramar. 

• Komponera med improvisation i fokus. 

• Utforska gitarren och pianots styrkor och försöka kombinera dem. 

 

Det första målet som sattes för projektet var att försöka skapa så stor variation på mina kompositioner 

som möjligt. Detta innebar att jag skulle behöva leta efter nya metoder och verktyg för att komponera. 

Mitt huvudsakliga kompositionsverktyg var såklart gitarren men jag ville även använda olika 

datorprogram, som till exempel notskrivningsprogrammet Sibelius samt inspelningsprogrammet 

Logic. För att utmana mig själv ännu mer var planen även att försöka komponera på piano. 

Instrumentsättning 

En metod för att skapa variation var att variera bandets instrumentsättning på de olika låtarna. Genom 

att göra det tänkte jag att det automatiskt skulle tvinga fram nya idéer och i och med det valet 

bestämde jag mig även för att skriva musik för en växande ensemble. Olika instrumenteringar ger 

möjlighet för varje enskilt instrument att ta på sig olika roller. Allt från att ha en ledande roll som 

melodibärare till att ta mer ansvarstagande i rollen som ackompanjatör. Dessa roller ville jag 

framförallt utforska mellan gitarr och piano då det finns så många möjligheter att undersöka. Jag 

bestämde mig för att skriva två låtar för piano och gitarr-duo, en låt för trio med bas samt tre låtar för 

kvartett med trummor. 

Förbestämda ramar 

En annan kompositionsmetod, som jag även tidigt bestämde mig för att använda, var att försöka skissa 

fram en helhetsbild över alla kompositioner och därefter ange en tydlig egenskap till varje låt. Jag ville 

skriva en låt i udda taktart för att ta ett exempel på ”egenskaper”. Andra sådana kunde vara klangliga 

förhållningssätt mellan gitarr och piano (användes till kompositionerna ”Unison” och ”Imprints”) samt 

olika rytmiska stilar (swing, even 8ths, funk). Genom att göra detta hade mina kompositioner små 

variationer redan från start som jag senare kunde utveckla under processens gång. Under rubriken 

Kompositionerna beskriver jag mer ingående hur hela processen fortskred. 
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Improvisation 

Min intention har också varit att jobba med improvisation på ett annat sätt än jag gjort tidigare. Att 

kanske inte ha en klassisk form med intro, tema, solo, tema och outro utan att släppa på de 

konventionella ramarna. Framförallt ville jag ge större utrymme för improvisation i kompositionernas 

intron. I mina tidigare kompositioner har nästan alla delar varit skrivna, inklusive intron, och jag ville 

utmana mig själv genom att låta introduktionerna på vissa låtar vara öppna för improvisation. 

Det vore också spännande att låta andra delar vara oskrivna för att lämna plats åt mer improvisation, 

inte bara för en enskild solist utan också för hela bandet. Med det menar jag att målet var att komma 

bort från mina gamla vanor där jag skrivit specifika stämmor till varje del. Jag ville åtminstone prova 

att komponera en låt där den enda informationen man fick var en melodi och ackord. Det ger varje 

bandmedlem möjligheten att färga kompositionen med sitt egna uttryck. 

Att kombinera två instruments styrkor 

Med alla dessa förhållningssätt i åtanke är ändå kärnan i projektet att utforska samspelet mellan 

gitarren och pianot. Bägge instrumenten är mångsidiga och kan ta på sig flera olika roller. En sak jag 

var intresserad av att utforska närmare var att se om mina kunskaper på gitarr gick att överföra till en 

pianostämma. Framförallt ville jag experimentera med ackordsläggningar och unisona klanger. Min 

vision var att varje enskild komposition skulle plocka fram de olika styrkor som bägge instrument 

besitter och på ett musikaliskt vis försöka kombinera dem. En stor inspirationskälla har varit Pat 

Metheny och Brad Mehldaus album ”Quartet1” där mästerligt samspel mellan gitarr och piano 

presenteras, både på duo och i kvartett-format. Jag inspireras av deras förmåga att kunna växla roller 

på ett så naturligt sätt, hur de ackompanjerar varandra och hur de lyckas sammanväva klanger mellan 

bägge instrument. 

 

Val av musiker 

För mig var valet av musik extra viktigt till mitt examensprojekt. När jag bestämde musiker till det här 

projektet valde jag personer som jag tidigare spelat med mycket och känt under en längre tid. Där jag 

redan vet att det finns ett samspel och att vi klickar på ett personligt plan. Jag tycker att det är två 

viktiga aspekter att tänka på när man ska göra ett så pass stort projekt som en examenskonsert. 

Samtliga bandmedlemmar träffade jag för första gången på Fridhems folkhögskola år 2014. 

Ludwig Sievert 

Av naturliga skäl hade pianot en huvudroll i mitt projekt så det var viktigt för mig att välja någon som 

jag spelat mycket med och känt under en längre tid. Eftersom jag valde att skriva låtar där samspelet 

mellan piano och gitarr ständigt var i fokus var det viktigt för mig att välja någon som jag var bekväm 

att bolla idéer med. Jag upplever att det kan vara lättare ge varandra konstruktiv kritik om man har 
känt varandra under en längre tid. Planen var att jag och pianisten skulle spendera mycket tid 

tillsammans, inte bara till repetitioner utan också diskussioner. Därför blev Ludwig Sievert ett 

naturligt val för mig. 

Vi har under åren spelat i många olika projekt tillsammans och hans tekniska färdigheter på pianot 

slutar aldrig att imponera på mig. Han har även en unik förmåga att kunna få fram sitt musikaliska 

uttryck oavsett genre. Detta var en färdighet som vägde tungt då min plan var att försöka skriva sex 

varierade kompositioner. 

 

1 Pat Metheny och Brad Mehldau. (2007). Quartet. CD. Nonesuch. (Inspelat december 2005) 
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Gabriel Dahl 

Gabriel är utan tvekan en utav de mest musikaliska och kreativa människor jag känner. Vi har också 

spelat i en rad olika konstellationer tillsammans, inom olika genrer. Det jag letar efter i en basist är 

tydlighet, både i timing och sound, och det är något som Gabriel besitter.  

Han har spelat många utav mina tidigare kompositioner och tyckte om sättet han tolkade dem på. 

Därför blev han ett naturlig val till det här projektet. 

Gabriel är även en väldigt skicklig el-basist, vilket vi fick nytta av senare i projektet. Speciellt till min 

sista komposition ”Night Rider” som beskrivs under rubriken Kompositionerna. 

 

Arild Wahl 

Arild spelade på mitt individuella projekt som jag hade i slutet av årskurs två på Kungliga 

Musikhögskolan. Detta var ett relativt stort projekt som resulterade i en EP. Jag tycker om hans fria 
ingång till musiken och hur det kompletterar mina ofta strikt skrivna kompositioner. Hans målande 

cymbalspel har verkligen passat till mina tidigare kompositioner och han blev därför ett naturlig första 
val till det här projektet. Dessutom tycker jag att han och Gabriels spel kompletterar varandra på ett 

sätt som känns väldigt naturligt. 

Den akustiska gitarren 

Under projektets gång fångade den akustiska gitarren mitt intresse. Att den skulle få en sån central roll 

i mitt projekt var något som jag inte alls hade planerat men det var så mycket som föll på plats. Den 

gav mig nya kompositionsidéer, ett helt nytt sound och tack vare detta valde jag att spela duo-låtarna 

på akustisk gitarr för att ge hela min konsert ännu mer variation.  

Rent kompositionsmässigt upplever jag en stålsträngad akustisk gitarr och en elgitarr som två väldigt 

olika instrument. På en elgitarr tenderar mitt fokus att hamna mer på melodier och harmonik. Min roll 

i dessa kompositioner har ofta varit den ledande melodibäraren som backas upp av ett rytmiskt komp. 

När jag upptäckte vilka möjligheter den akustiska gitarren besitter märkte jag en tydlig 

kompositionsmässig förändring redan från start. Av sin natur är den akustiska gitarren mer utav ett 

rytmiskt instrument och därav upptäckte jag även att min roll i kompositionerna drastiskt förändrades. 

Plötsligt lades mitt fokus på att vara en bra ackompanjatör och att vara den stadiga rytmiska grund 

som jag i tidigare kompositioner förlitat mig på att andra skall vara. Rent ackompanjatörsmässigt finns 

det många olika speltekniker att hämta i den akustiska gitarrens arsenal. Att ”strumma” ackord, det vill 

säga slå an alla sex strängar samtidigt i olika rytmiska rörelser, är väl kanske den vanligaste tekniken 

och ett av den akustiska gitarrens signum. Speciellt inom genrer som till exempel pop, rock och 

country-musik. Det som fångade mitt intresse med den här tekniken var att utforska mer komplexa 

ackord och försöka skapa ett ljudlandskap där jag är både den harmoniska och rytmiska motorn. I 

mina öron klingar en akustisk gitarr som bäst om man har med så många lösa strängar som möjligt. 

Därför spenderades mycket tid till att hitta nya grepp med lösa strängar på gitarrhalsen som en ingång 

till nya kompositionsidéer. 

En annan vanlig akustisk gitarrteknik, som inte är lika vanlig i elgitarrens värld, är att ”plocka” ackord. 

Det villa säga att med hjälp av ett plektrum eller sina fingrar spela en sträng i taget i olika rytmiska 

mönster och låta alla strängar ringa in i varandra. På samma sätt som strumming-tekniken gav även 

detta mig nya kompositionsidéer. Dessa två tekniker var särskilt intressanta att utforska i mitt 

samarbete med piano då jag som gitarrist kunde lägga en tydlig rytmisk och harmonisk grund och låta 

pianisten spela mer fritt ovanpå den. 

Eftersom jag inte hade spelat så mycket stålsträngad akustisk gitarr förut så tog det upp en stor del 

utav min övningstid. En akustisk gitarr är i allmänhet mer trögspelad än en elgitarr. Stränghöjden är 

ofta högre och strängarna är tjockare vilket orsakar större påfrestning för fingrarna. Ens teknik blir 

även väldigt avslöjad i och med att man inte använder sig av en förstärkare eller några effekter. Minsta 
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lilla tekniska fel kommer fram på ett mycket tydligare sätt och detta gav mig inspiration till att 

utveckla mina tekniska färdigheter.  

I samband med att jag började spela akustisk gitarr upptäckte jag tumplektrumet. Till skillnad från ett 

vanligt plektrum är detta ett plektrum som man fäster på tummen. Nästan som en slags ring. Eftersom 

man då inte behöver hålla fast plektrumet med hjälp utav tum-och pekfinger kan alla fingrar på höger 

hand användas. Rent kompositionsmässigt gav kanske inte detta mig några nya idéer men jag 

upplevde att mitt spel förändrades i en positiv riktning. Att kunna ta ackord med fem toner samtidigt 

som man alltid har ett plektrum nära till hands tyckte jag var en stor fördel.  

Gitarren som användes till projektet var min Martin 000-152. En gitarr jag inte ägt så länge men som 

fick mycket kärlek under projektets gång. Den här gitarrens kropp är relativt liten, vilket har sina 

ergonomiska fördelar, men när jag spelade duo med flygel överröstades ofta gitarren i de mer intensiva 

passagerna. Därför valde jag att installera en mikrofon så jag under repetitionerna kunde använda en 

förstärkare och på konserten ett PA. 

Med det nyfångade intresset för akustisk gitarr fann jag både ny och gammal musik att hämta 
inspiration ifrån. Under mina tonår var den australiensiske gitarristen Tommy Emmanuel en stor 

inspirationskälla. Honom återupptäckte jag tillsammans med andra musiker, som till exempel den 

akustiska gitarrduon Julian Lage och Chris Eldridge, vars musik kom att prägla mig mycket under 

projektets gång. 

Kompositionerna 

1.”Unison” 

 

Unison skrevs med målet att utforska unisona klanger mellan gitarr och piano och den skiljer sig en 

aning från mina andra kompositioner. Det hela började med en klang som bestod av stor nona, 

mollters och en liten septima med en lös A-sträng i basen, vilket i det här fallet var tänkt att skapa en 

dorisk tonalitet. Ett A-moll9. Jag provade sedan att flytta ned samma klang ett halvt tonsteg med E i 

basen, vilket då gav en #11, kvint och stor nona, vilket skapar ett lydiskt ackord. Med dessa två 

klanger kunde jag med minimal rörelse få fram två väldigt olika tonaliteter och topptonerna, som 

senare skulle komma att bli melodin, skapade två helt olika musikaliska känslor trots den lilla rörelsen. 

Med ”olika musikaliska känslor” menar jag att kontrasten mellan den doriska och lydiska klangen är 

väldigt stor. Enligt min uppfattning ger den första klangen en känsla av att komma hem medans den 

andra ger en känsla som är av den totala motsatsen. Här förflyttas lyssnaren till en helt annan tonal 

värld av en drömsk klang som vill föra låten vidare. 

 

 

Därefter började jag improvisera fram olika klanger med melodiska ornament som kunde sammanfläta 

dem för att skapa ett sammanhang. Under den här processen ägnade jag inte en enda tanke åt pianot. 

Jag ville se om det gick att överföra mina gitarrkunskaper och mina klanger till ett piano och se hur 

bägge instrument skulle klinga tillsammans. Ett experiment som senare skulle visa sig vara väldigt 

lyckat. 

 

2 En något mindre akustisk gitarr vilket resulterar i en bekvämare spelkänsla. Gitarren är helt byggt i mahogny-

trä vilket ger en stark och klar ton vid de låga registren samt en rik och gnistrande ton i de övre. Användes på 

duo-kompositionerna ”Unison” och ”Imprints”. 
 



 7 

Låten i sin helhet har en väldigt komplicerad harmonik vilket såklart gjorde det svårt för både mig och 

Ludwig att improvisera över den. Den innehåller både taktartsbyten och harmoniska förändringar i 

form av tonartsbyten som gjorde den otroligt utmanande att spela över. Detta hade vi såklart kunnat se 

som en utmaning men vi båda konstaterade att den helt enkelt var för komplicerad och detta ledde till 

att ingen av oss ens försökte oss på det. Istället kom jag på att jag kunde vidareutveckla de första två 

klangerna för att skapa en så kallad ”solovamp”. Det slutade med att solisten fick improvisera över de 

första två ackorden och sedan flyttade vi upp klangerna en liten ters för att skapa variation och för att 

ge solisten mer harmonik att jobba med. Solisten fick alltså spela över A-dorisk till E-lydisk och sedan 

C-dorisk till G-lydisk i en period på sexton takter. 

Hela låten komponerades enbart på elgitarr och tanken var länge att även framföra den på elgitarr. 

Men eftersom jag sent i processen bestämde mig för att spela akustisk gitarr på några låtar upptäckte 

jag att Unison var en perfekt låt för den akustiska gitarrens starka egenskaper. Majoriteten av 

klangerna innehåller öppna strängar och vissa har till och med flageoletter, vilket klingar bra på en 

akustisk gitarr. 

Kompositionen var redan svår som den var, till och med på elgitarr. Jag upptäckte snabbt att jag skulle 

vara tvungen att spendera mycket tid till övning för att kunna spela stycket med samma tekniska 

lätthet som jag hade på elgitarren. En akustisk gitarr har, som nämnt under förgående rubrik, ofta 

grövre strängar och högre stränghöjd, vilket automatiskt medför en trögare spelkänsla. 

Unison var även en av låtarna som jag och Ludwig spenderade extra mycket tid på för att få den 

rytmiskt synkroniserad. Jag ville få den akustiska gitarren och pianots klanger att smälta samman. Jag 

fastnade verkligen för soundet av unisona klanger som spelas samtidigt av bägge instrumenten. Hur de 

olika klangfärgerna beblandade sig. Något som började som ett experiment visade sig vara en oerhört 

lyckad metod när man ska komponera musik för gitarr och piano. I alla fall i mina öron.  

 

2. ”Imprints” 

 

Imprints komponerades relativt sent i processen. Jag hade bestämt mig för att spela två låtar på 

akustisk gitarr och piano-duo och behövde därför skriva en låt till. Innan jag började hade jag redan 

bestämt att gitarren skulle ha en drivande komproll som en slags motor som för musiken framåt. Jag 

ville att gitarren skulle stå för både tempo och harmonik och låta pianot spela fritt ovanpå den stadiga 

grunden.  

 

Gitarrens stämma skrevs helt och hållet på akustisk gitarr. Jag började med att experimentera med 

olika plockkompsmönster som upprepades varje takt, tills jag hittade ett som jag fastnade för. Genom 

att göra detta hade jag den rytmiska motorn fastställd och nu återstod det att hitta ackord som jag 

tyckte klingade bra med den fastställda komprytmen. Det slutade med att jag hittade tre ackord som 

alla hade en sak gemensamt. Nämligen en Fsus-klang i grundläge. Precis som i Unison började jag 

även här att leka med olika bastoner och till slut hade jag komponerat ihop följande kompfigur: 

 

 

Genom att spela detta med den skrivna rytmen och låta alla strängar resonera med varandra fick jag 

fram ett sound som uppfyllde de krav som jag hade tänkt mig. En rytmisk såväl som harmonisk motor. 

Denna figur kom att bli intro och början på den så kallade A-delen. 

 

Härifrån fortsatte jag att hitta klanger som passade in med den fastställda rytmen och till slut hade jag 

en period på tjugoåtta takter med en mängd olika ackord. Precis som i Unison letade jag efter klanger 
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som hade så mycket öppna strängar som möjligt för att fram den akustiska klangen på gitarren. Och 

här stötte jag på ett problem. När jag skriver musik brukar jag försöka strunta i teori för att inte fastna i 

teoretiska mönster. På en låt med avancerad harmonik kan det vara lätt att se vilka skalor som passar 

över vilka ackord och på så sett skriva en melodi som ”fungerar”, men i mina öron fick jag inte fram 

något som lät musikaliskt. Det blev istället inövade mönster och det här var något som jag vill komma 

bort ifrån. Därför skrev jag in hela gitarrstämman i Sibelius och försökte sjunga en melodi över den. 

Detta var såklart utmanande men genom att leta efter gemensamma toner som passar över flera ackord 

kunde jag med lite korrigering komponera ihop en melodi som jag tyckte blev mer musikaliskt 

intressant, till skillnad från om jag hade skrivit en melodi på min gitarr.  

 

Genom att bara skriva en melodi till pianot lät jag Ludwig tolka både den och harmoniken fritt. Hela 

A-delen går över till en kort B-del som bara innehåller tre ackord. D-moll, Eb9 och Db#11. Samma 

vamp blev även en öppen del för ett pianosolo. Här ville jag vidare utforska olika sätt att kompa på 

gitarren. För att få solot att växa i dynamik passade det sig att börja med ett svagt plockkomp. Därefter 

kunde jag spela tunga slag, dämpade av högerhanden, för att nästan imitera en slagverkare, som sedan 

mynnade ut i ett aggressivt ”strummingkomp”, för att till slut uppnå ett klimax. 

 

Detta blev en låt som krävde mycket teknisk övning, både för mig och Ludwig. Vi spenderade mycket 

tid på att försöka hitta rätt känsla i alla delar. I det här fallet eftersträvade jag en känsla av stegrande 

mystik. Eftersom gitarren redan utgjorde både en stadig rytmisk och harmonisk grund ville vi hitta 

små ornament i pianot som kunde komplettera gitarren. 

 

3. ”Silent Switch”    

 

Till låten ”Silent Switch” var det dags att addera kontrabas till sättningen. Planen var att till 

triosättningen komponera en ballad och använda mig av ett flertal effektpedaler. Här var det alltså 

dags att byta från akustisk gitarr till min Fender Telecaster3, den gitarr som jag kom att använda till 

resterande låtar i mitt projekt. 

Den här kompositionen började med en fyra takter lång melodisekvens som jag kom på en sen kväll i 

december. Till skillnad från de två duokompositionerna har A-delarna i Silent Switch en väldigt snäll 

och simpel harmonik med en tvåstämmig melodi som varierar mellan septimer och sexter. Melodin 

består huvudsakligen av åttondelstrioler, men i och med det mycket långsamma tempot känns den lätt 

och luftig, särskilt när den spelas över Gabriels stadiga basspel.  

I B-delen blir harmoniken något mer komplex och jag kände att något mer måste hända för att få låten 

att kännas unik och intressant. Eftersom melodin i den här delen endast består av långa helnoter, 

spelade som tremolo på gitarr, tyckte jag att det skulle passa med helnoter spelandes på stråke från 

kontrabasen. Och för att skapa en ännu mer flytande atmosfär fick pianot spela ackorden som 

sextondelstriol-arpeggion. Med ett tremolo från gitarren, långa stråktoner från kontrabasen och 

arpeggierade ackord från pianot skapades ett fängslande ljudlandskap som gav nytt liv till 

kompositionen. 

 

3 Otroligt mångsidig gitarr som är användbar i alla tänkbara musikstilar. Modifierad med Lundgren-mikrofoner 

samt Callahm-stall vilket resulterar i en varm och klar klang. Användes på ”Silent Switch, ”Rum 4534”, ”Dark 

Triplets” och ”Night Rider”. Gitarren är väldigt kompatibel med effektpedaler, vilket användes på alla dessa 

låtar. 

 
 

 



 9 

 

 

Till din här komposition kände jag att det passade med ett intro på gitarr. Jag ville använda mig av min 

Elektro Harmonix Freeze Sound Retainer4, en effektpedal som kan frysa enstaka toner eller klanger för 

att skapa långa ljudlandskap. Problemet var bara att switchen på min pedal gav ifrån sig att starkt 

klick-ljud varje gång jag tryckte på den och det var så pass starkt att det tog fokus från musiken, 

speciellt om jag spelar sologitarr. Jag talade med min vän Erik Fabricius som äger en modifierad pedal 

av samma modell men som inte ger ifrån sig samma oljud. Jag fick låna pedalen till min konsert och 

därav uppkom även låttiteln ”Silent Switch”. 

Som introduktion till låten improviserade jag rubato över låtens form och harmonik. Målet var att utgå 
från melodin och skapa motiv utifrån den. Eftersom låtens tema bestod av septimer och sexter hade jag 

två förbestämda verktyg att jobba med. Dock försökte jag att inte bestämma för mycket på förhand, av 

erfarenhet blir det alltid bättre om jag lämnar delar som denna till fantasin. Speciellt under ett 

konsertframförande. 

En svårighet som vi stötte på under repetitionerna var såklart tempot. Att spela en låt under 50 BPM 

kräver att hela bandet lyssnar på varandra och tar ansvar för tempot. Förutom det var det här 

förmodligen den enklaste låten i projektet. Den spelades igenom tre gånger i sin helhet och vi alla tre 

kände att det räckte gott och väl. 

 

 

4. ”Rum 4534” 

 

Efter tre spelade låtar var det dags att utöka ensemblen till kvartett med trummor. Min plan för 

kvartetten var att komponera tre låtar som skiljer sig från varandra, ännu mer än vad duo och 

triolåtarna gjorde. Det blir genast mycket enklare att få till detta om man adderar trummor till 

sättningen eftersom trummisen har makt över både puls och dynamik.   

Jag ville att den första kvartettkompositionen skulle vara en snabbare låt spelad i swing med mycket 

prickar i kompet. Det sound som jag strävade efter när jag komponerade denna låt var det moderna 

jazzgitarr-soundet. Två exempel är Kurt Rosenwinkel och Ben Eunson som med sin teknik och sitt 

sound nästan får gitarren att låta som en saxofon när de spelar över sina komplexa kompositioner. 

 Jag började med att skissa fram en helhetsbild av kompositionen. Målet var skriva en låt med klassisk 

AABA-form med ett kort intro och outro. En nackdel med att bestämma alltför mycket innan jag har 

börjat komponera är att det kan bli väldigt svårt att veta var jag ska börja. I mitt fall hade jag redan en 

låt i mitt huvud och visste exakt hur jag ville att det skulle låta men jag kunde inte få fram det. Vare 

sig på gitarr eller via andra kompositionsmedel. Det slutade med att jag spenderade många timmar av 

frustration i mitt favoritövningsrum på Kungliga Musikhögskolan tills jag till slut lyckades skapa 

något som fick bollen i rullning. Jag upplever att det ibland kan krävas ett visst antal timmar innan jag 

lyckas komponera något av värde men när jag jag väl har kommit igång brukar processen flyta på. 

Det första som komponerades var introt. Liksom i många av mina andra kompositioner letade jag först 

fram klanger som jag fastnade för, sedan skrev jag en unison rytm som skulle dra igång hela låten och 

 

4 En effektpedal som vid nedtryckt footswitch kan ”frysa” gitarrens signal. Både enstaka toner eller ackord. 

Användes till introt på låten ”Silent Switch”. 
 



 10 

sätta den rätta känslan från start. Nedan har jag markerat de viktiga åttondelarna som kompet 

accentuerar i det fyra takter långa introt. 

 

En metod för att få till den rätta harmoniken till den här låten var att jobba med modala klanger som 

förflyttar sig i terser. Temat i den första delen består av ett två takters långt motiv som förflyttar sig 

mellan ackorden Am11 och Cm11. Efter det spelas en C#-dur-treklang i grundläge som helnoter i 

följande ordning: kvint (tonen G#, ters (tonen F), grundton (tonen C#). Dessa helnoter utgör den stora 

septiman i tre Maj7-ackord. Ackorden blir då alltså Amaj7, Gbmaj7 och Dmaj7. 

Genom att skriva relativt simpla melodier över en icke-funktionell harmonik som förflyttar sig i terser 

upplevde jag att jag skapade det rätta soundet jag sökt efter. Särskilt när temat presenteras på elgitarr, 

pianot spelar stora klanger, och bas och trummor spelar ett drivande swing-komp. 

Till B-delen behölls samma kompositionsteknik. En simpel pentatonisk melodi spelas över en lite mer 

komplex icke-funktionell harmonik. När jag väl hade hittat den här metoden att skriva musik på flöt 

allting på trots den långa och frustrerande starten. Med den här metoden komponerades låten på en 

halvtimme, vilket jag i efterhand tycker är ganska intressant med tanke på hur många timmar som 

totalt sett lades ned. 

Under repetitionerna var det här en låt som gick relativt smidigt att repa in. Eftersom varje instrument 

hade fått en egen separat stämma kunde vi lätt bena ut de fåtal svårigheter som vi stötte på. Det var 

endast några synkoper som behövde övas samt lite ändringar i harmoniken i B-delen. En svårighet var 

att namnge den här kompositionen. Efter många förslag från både mig och bandet fick den till slut heta 

Rum 4534, namngett efter det rum jag förmodligen spenderat mest tid i under min tid på KMH. 

Solister på den här låten blev till slut jag själv och Ludwig. Jag ville att det första solot skulle börja 

med gitarrtrio och gradvis öka intensiteten. Pianot skulle ansluta för att sedan ta över och börja 

improvisera med samma intensitet som gitarrsolot hade byggt upp. 

                                                                       

5. ”Dark Triplets” 

 

Under processens gång hade jag hittills använt mig relativt mycket av min gitarr för att komponera. 

Mer än vad jag egentligen hade planerat. Och alla låtar gick dessutom i fyra fjärdedelstakt. Mitt mål 

var som nämnt tidigare att hitta nya kompositionsmetoder och ge varje komposition förbestämda 

egenskaper, för att skapa variation. För att komma bort från gitarren bestämde jag mig för att skriva 

den helt och hållet i notskrivningsprogrammet Sibelius och att den skulle gå i fem fjärdedelstakt.  

Jag visste att jag ville ha ett motiv i basen som skulle spelas under hela formen. Fördelen med att 

skriva i ett notskrivningsprogram som Sibelius är att man på måfå kan klicka i toner och det kommer 

alltid spelas upp korrekt i den angivna taktarten. Hade jag försökt komponera en basgång på min gitarr 

hade jag varit begränsad av de svårigheter som en udda taktart för med sig och jag hade aldrig kommit 

på följande figur:  

 

Självklart var det här en process med mycket korrigeringar. Det började med att jag på måfå placerade 

ut rytmer och tonhöjder men det krävdes många ändringar tills jag slut hade hittat en basgång jag 

gillade. 

En annan fördel med att skriva i Sibelius är att man hela tiden kan lyssna på alla stämmor och på så 

sätt faktiskt få en hyfsat bra bild hur det faktiskt kommer att låta när man väl spelar med riktiga 
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musiker. Därför provade jag att även lägga denna basgång i pianot. Detta skapade ett maffigt och 

aggressivt sound som jag verkligen tyckte om. Det lät inte alls som något jag skrivit tidigare och det 

gav mig motivation till att fortsätta skriva klart låten redan samma eftermiddag.  

Nu hade jag kompositionens grunder på plats och det var dags att komponera ett tema. Också här var 

målet att försöka förbise allt teoretiskt tänkande för att överraska mig själv. Jag började med att skriva 

in klanger i gitarrstämman på samma sätt som basgången hade komponerats. Jag skapade långa 

klusterklanger med sekunder som matchade den mysteriösa basgången. Även här provade jag att lägga 

in temat i pianot och det visade sig än en gång vara ett lyckat experiment. I det här skedet började jag 

såklart tvivla på om det faktiskt var möjligt att spela pianostämman i verkligheten. Jag tog kontakt 

med Ludwig som sa att det var spelbart men att det skulle krävas en hel del övning. 

Hela temat avslutas med fyra långa klanger. Den första klangen var ett Emaj7#11 med en adderad liten 

septima som topp-ton. Ett ackord jag transkriberat från en mobilinspelning av gitarristen Lage Lund. 

Det är ett mörkt och dissonant ackord i och med att både den lilla och stora septiman finns med 

(tonerna D# och D) och jag tyckte att det matchade hela kompositionens atmosfär. Därefter spelas 

Bmaj7#11, Cm11, D7b9 som till slut leder in till Ebmaj7. Dessa klanger blev sedan de ackord som 

solisten fick improvisera över. 

Det visade sig att det skulle krävas en hel del övning av samtliga bandmedlemmar för att kunna spela 

hela låten med den rytmiska trygghet som den krävde. Det fanns många känsliga punkter i 

kompositionen och om inte alla spelade med den rytmiska precision som krävdes kunde hela låten 

fallera. Vi började faktiskt med att repetera till ljudfilen från Sibelius bara för att få allt på plats. 

Därefter kunde vi gradvis öka tempot och spela låten själva. 

Den här låten repade även jag och Ludwig på våra duo-repetitioner för att bena ut alla detaljer i de 

svåra stämmorna. Målet var även här att de unisona klangerna mellan gitarr och piano att smälta 

samman.  

 

 

6.  ”Night Rider” 

 

Den sjätte och sista kompositionen till mitt projekt komponerades redan i september 2018. Detta var 

innan jag ens hade bestämt mig för vad mitt examensarbete skulle handla om och vad för slags musik 

jag ville spela. Låten skrevs utan något större syfte än att försöka ta vara på mina musikaliska idéer. 

Det var inte förren flera veckor senare, när jag hade bestämt mig för att skriva musik med fokus på 

samspel mellan gitarr och piano, som jag kom på att detta vara en låt som passade perfekt till mitt 

projekt.  

Till den här kompositionen var tillvägagångssättet aningen annorlunda. Som med många av mina 

andra låtar började det med ett fyra takters långt gitarr-riff som byggde på tre moll11-klanger med lös 

e-sträng som topp-ton, men det var här som processen tog en ny vändning. Jag bestämde mig för att 

spela in det korta gitarrmotivet i musikprogrammet Logic för att se hur det lät tillsammans med 

programmerade bas och trummor. I Logic kan man via datorn skapa helt egna baslinjer och trumkomp 

och jag spenderade många timmar med att försöka hitta något som passade till gitarr-riffet. Samtidigt 

som jag ville att kompositionen skulle ha ett modernt jazz-sound kände jag att riffets känsla och 

harmonik inbjöd till en popfunk-stämmning. När jag till slut hittat både ett trumkomp och simpla 

baslinjer, som kompletterade gitarren, var det dags att komponera en melodi och även här provade jag 

en helt ny metod. 

Eftersom melodin skulle spelas på piano tänkte jag för första gången skriva en melodi på just piano. 

Detta var en stor utmaning eftersom mina pianokunskaper är otroligt begränsade. Jag upplevde att jag 

fick lita mer på mitt gehör än på mitt muskelminne och jag blev positivt överraskad över resultatet. 
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Den första sektionen i låten landar ett Abmaj7#11#5. Det ackordet valde jag att lägga i ordningen 

grundton, septim, ters, #11 och #5. Den höjda kvinten spelades med lös e-sträng för att behålla samma 

koncept som resten utav gitarr-riffet. Pianot spelar ett melodiskt motiv som varieras tre gångar innan 

det landar i frasen som visas ovan. En fras som tillåter kompositionen att andas lite innan nästa del 

spelas. 

Nästa del i kompositionen skrevs vid ett lite senare tillfälle. Jag hade svårt att skriva något som behöll 

samma känsla som låtens första del hade. Det slutade med att kompositionsmetoden blev väldigt 

varierad. Jag skrev någon fras på min gitarr, fortsatte med nästa fras i Sibelius och spelade sedan in allt 

i Logic för att försöka höra vad skrivit i ett sammanhang med bas och trummor. Detta resulterade i ett 

en ganska spretig melodi som jag upplever i slutändan blev ganska intressant, både rytmiskt och 

harmoniskt. Melodin blev även tekniskt svår för både mig och Ludwig, då den var skriven unisont till 

gitarr och piano. 

Precis som i de andra kompositionerna var det tänkt att Gabriel skulle spela kontrabas. Men så sent 

som två dagar innan konserten föreslog jag att han skulle prova att spela elbas och det gav låten ett 

helt nytt driv. Låten fick nu mer av det funk/fusion-ideal som jag eftersträvat. 

I samband med att vi valde att ha med elbas provade jag att experimentera med olika effektpedaler. 

För att ge kompositionen en mer drömsk atmosfär spelades gitarrens kompfigur med mycket reverb 

och delay (detta skapade jag med hjälp av min Strymon BlueSky Reverberator5 och T-Rex Replica6). I 

och med det skapades en vacker ljudmatta som kompletterade den synkoperade pianomelodin som 

spelades staccato. 

Under repetitionerna prövade vi att låta bas, gitarr och piano improvisera över formen men vi kände att 

det blev lite väl långt och repetitivt. Istället tog vi ett gemensamt beslut om att ha ett bas-solo som följs 

upp utav ett gitarrsolo. Basen kunde då bygga upp intensiteten till gitarr-solot, där tanken var att låtens 

klimax skulle nås. Jag använde mig av en Elektroharmonix Nano POG7 för att kunna ta låtens energi 

till nästa nivå redan från gitarrsolots start. En oktav-pedal kan dubbla eller tredubbla det gitarren spelar 

i oktaver, vilket vid rätt tillfälle kan ge samma klimaxkänsla som till exempel en distpedal. 

 

Konsertframförandet  

Till genomförandet av konserten fanns det vissa orosmoment som behövdes tas itu med. Något som 

var frustrerande genom hela projektet var att ständigt behöva stämma min gitarr efter pianot. Detta 

berodde på att flera pianon i ensemblesalarna på kungliga musikhögskolan antingen var ostämda eller 

stämda i en högre hertz än vanligt. Vanligtvis fastslår man frekvensen hos tonen a1 till 440 hertz och 

de stämapparater eller pedaler som gitarrister ofta använder sig utgår också från samma hertz. Detta 

 

5 En kvalitativ reverbpedal med mångsidiga funktioner. Pedalen är alltid med som en del av mitt sound men 

modifierades till låten ”Night Rider” då ett djupare reverb krävdes. Användes annars på samtliga kompositioner. 

 

6 Utmärkt delay-pedal med ”tap-tempo”-funktion. Användes på samtliga låtar med mina personligt satta grund-

inställningar. 
 

7 En effektpedal med förmågan att kunna oktavera gitarren upp och ned en oktav. Den ger en även alternativet att 

kunna spela med bägge funktionerna samtidigt. Användes under gitarrsolot på ”Night Rider”. 
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gjorde mig osäker på vad flygeln i Nathan Milstein-salen var stämd i, vilket blev det första jag 

undersökte under soundcheck och det visade sig att pianot var stämd i 442 hertz. Lyckligtvis hittade 

jag en funktion i min stämaparat som kunde ändra hertzen vilket var en lättnad. Detta är inte en så stor 

sak att oroa sig för egentligen, men med alla nerver och hjärnspöken som en examenskonsert kan 

orsaka var det skönt att hitta en lösning på ”problemet”.  

 

Under soundcheck prövades också olika sätt att förstärka min akustiska gitarr på. Eftersom jag under 

repetitionerna spelat via en förstärkare var detta ett sound som jag hade vant mig vid. Ljudteknikern 

föreslog en variant där jag kunde spela via min förstärkare kombinerat med en liten mikrofon som han 

fäste vid ljudhålet på gitarren. Detta resulterade i att gitarren fick en varm och stor klang samtidigt 

som jag hörde mig själv både akustisk och via min förstärkare, som jag var van vid. 

 

Rent akustikmässigt var Nathan Milstein-salen idealisk för mina tre första kompositioner, det vill säga 

duo-låtarna för gitarr och piano samt trio-låten med kontrabas. Eftersom akustiken i salen var så stor 
upplevdes ljudbilden som relativt skramlig när trummor adderades. Detta gjorde att alla 

bandmedlemmar var tvungna att hålla igen rent volymmässigt, speciellt trummorna. Att vi hade valt 

att ha elbas på den sista kompositionen förstärkte problemet ytterligare men genom att hela tiden tänka 
på att hålla igen och lyssna på varandra upplevde jag inte att det störde det musikaliska skapandet. 

 

Arild hade under en tid haft problem med sina händer, vilket yttrade sig i form av tappad känsel och en 

”stickande” känsla. Problemet hade förvärrats under samma vecka som konserten skulle genomföras 

och på konsertens dag får jag ett samtal där han säger att situationen nu var så illa att han var osäker på 

om han skulle kunna spela. Vi kom överens om att vi skulle vänta och se hur hans situation 

utvecklades samtidigt som jag skulle leta efter en ny trummis. Detta var såklart mycket stressande. När 

jag senare under dagen hittat en trummis som kunde vara ”stand-in” ringer Arild igen och meddelar att 

han beslutat sig för att vara med, trots sina handproblem.  

 

Jag upplevde att min nervositet dämpades en aning av denna händelse. Istället för att gå runt och vara 

orolig för hur det ska gå att framföra mina kompositioner behövde jag istället hitta en lösning för att 

kunna genomföra konserten över huvud taget. Och när det sedan löste sig var det som om 

prestationsångesten och nervositeten tonades ned och jag kunde istället fokusera på glädjen av att visa 

upp ett projekt jag jobbat länge med. 

 

I det stora hela flöt konserten på som planerat. Det uppstod några små musikaliska missar men i övrigt 

upplevde jag att projektets kärna, samspelet mellan gitarr och piano, verkligen kom fram. 

 

Slutreflektion 

När jag ser tillbaka på hela processen kan jag konstatera att majoriteten av tiden spenderades på att 

komponera. Mitt mål var att genom nya metoder och verktyg hitta nya ingångar till ett kreativt 

skapande, vilket jag tycker att jag lyckades med. Att med ren nyfikenhet välja att komponera musik 

med ett sådant specifikt fokus på gitarr och piano har varit lärorikt, såväl som utmanande.  

 

Min ambition under processens gång var att följa de tydligt uppsatta förhållningssätten som jag 

fastställt. Dock lades mer vikt på vissa och mindre på andra. Jag upplever att mitt mål om att skapa 

varierade kompositioner uppnåddes tack vare att jag tidigt i processen skapade tydliga ramar att 

förhålla mig till. Även om några av kompositionerna enbart skrevs på gitarr tycker jag ändå att de 

komponerades med en helt annan anda än mina äldre kompositioner, mycket tack vare de tydligt satta 

strukturella ramarna. De kompositioner där andra hjälpmedel utnyttjades blev låtar som verkligen tog 

fram en ny sida hos mig som kompositör. Att leta efter nya verktyg att komponera sin musik på visade 

sig vara en mycket mer framgångsrik metod än vad jag vid projektets start trodde. Med facit i hand 

önskar jag dock att jag utmanat mig själv mer genom att försöka komponera på piano. Jag skrev 
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enstaka melodislingor vid pianot som sedan användes men jag upplevde att min begränsning som 

pianist satte stopp för den skapande processen. Nu i efterhand tror jag att om mer tid och fokus hade 

lagts på komposition vid pianot kanske det hade gått att se mina begränsade färdigheter som en 

möjlighet, att hitta någon sorts glädje i att utforska okänd mark, men där och då kändes det som ett ta 

sig vatten över huvudet. 

 

Något som jag inte lade så stor vikt på under mitt komponerande var improvisation. Min förhoppning 

var att kunna inkorporera improvisation på flera olika sätt än vad jag gjort tidigare. Detta tror jag 

berodde på att jag upptäckte de möjligheter som faktiskt finns om man skriver stämmor som får gitarr 

och piano att komplettera varandra, vilket i grund och botten var kärnan i mitt projekt. Jag hade kunnat 

komponera låtar med mindre information men då kändes som om projektet skiftade fokus och det jag 

ville fokusera på var att skriva musik för gitarr och piano. Detta upplevde jag speciellt i duo-

kompositionerna där både jag och Ludwig hade strikt skrivna stämmor som var tvungna att spelas med 

stor harmonisk och rytmisk noggrannhet. Där fanns det inte plats för improvisation och det var ett 
medvetet val av mig. Improvisation yttrade sig dock i samtliga kompositioner men då under strikta 

ramar i form av ackord och takter. Så kallade ”solo-vampar”. 

 
Att skriva sex kompositioner där ensemblens sättning utökades var något som visade sig vara mycket 

värdefullt för att uppnå mina mål. Inte minst valet att komponera två duo-låtar för gitarr och piano. 

Mina repetitioner med Ludwig blev tillfällen där olika saker kunde utforskas och diskuteras. Detta 

skedde innan repetitionerna med kvartetten drog igång men sedan också parallellt. Detta gjorde det 

möjligt att bena ut de problem som stöttes på under duo-repetitionerna för att sedan kunna fokusera på 

det musikaliska då alla fyra var samlade. Nu i efterhand kan jag önska att jag valt att skriva ytterligare 

en duo-komposition då jag känner att det var de kompositionerna som blev mest lärorika och där 

egenskaperna hos gitarr och piano kunde utforskas maximalt. 

 

En stor orsak till att jag valde att komponera musik med fokus på samspel mellan gitarr och piano var 

att försöka utforska de problem som jag tidigare stött på i sammanhang där jag spelat med en pianist. 

Dock så upplever jag att de problem som uppstått under just dem omständigheterna har berott på att 

kompositionerna vi spelat endast haft skrivna stämmor till ett kompinstrument. Det andra 

kompinstrumentet, i de allra flesta fall gitarren, får då en överflödig roll som ibland kan kännas svår 

att ta sig an. Men när man som i mitt fall skrivit musik med fokus på att gitarr och piano ska 

komplettera varandra är detta ett problem som inte existerar. Detta beror på att jag skrivit 

genomarbetade stämmor till bägge instrument och där både gitarr och piano har tydliga roller att 

förhålla sig till. Dem problem som uppkom under projektets gång var av annan karaktär. De hade mer 

att göra med ensemblespel, främst i kvartettlåtarna, då min roll som ensembleledare sattes på prov. Jag 

visste på ett ungefär hur bas och trummor skulle spela men upplevde, i vissa fall, svårigheter med att 

muntligt kunna förmedla det. Till skillnad från de väl genomarbetade gitarr och piano-stämmorna som 

under en lång tid vuxit fram genom samarbete och diskussion. 

 

I slutändan känner jag att jag vuxit både som gitarrist och i min roll som ensembleledare. Jag är glad 
att jag gav mig an ett projekt som utmanat mig teoretiskt, kompositionsmässigt och tekniskt (i 

egenskap av akustisk gitarrist). Om jag lyckats med mitt mål att kombinera två instruments styrkor är 

upp till andra att bedöma, men jag kan iallafall säga att jag gett det ett ärligt försök. 

 

 

 

 



 15 

Bilagor 

Bilaga - Komposition 1 
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Bilaga - Komposition 2 
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Bilaga - Komposition 3 
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Bilaga - Komposition 4 
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Bilaga - Komposition 5 
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