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Inledning 

Jag har sedan barnsben, oavsett jag velat eller inte, tagit del av berättelser. Berättelser som fått 
mig att drömma både fina och hemska drömmar. Jag har också lärt mig från start att det är en 
naturlig och viktig sak att berätta och föra vidare det vi lär och får vara med om. Men inför 
berättandet krävs det inte bara nyfikenhet och öppenhet, utan också respekt och tålamod. 
Historier kommer inte på beställning, de kommer med år. År av arbete, resande, lyssnande 
och utövande. År som sedan blir till ett helt liv. Med tiden förändras vi med miljöerna vi 
befinner oss i och även i våra relationer till andra människor. Ju längre vi lever och ju mer vi 
utvecklas desto fler historier får vi att berätta.  

I den här texten kommer jag att djupdyka i och reflektera över den kreativa processen, från att 
jag komponerade musiken till min examenskonsert i Kungasalen den 6:e mars 2019. Musiken 
i projektet beskriver, med hjälp av filmmusikidéer som inspirationskällan komposition och 
gitarrspel, mina egna fantasier, erfarenheter av både livet i allmänhet och mina relationer 
under den senaste tiden av mitt liv. Inspelningen av examenskonserten inleds med stycket ”5 
Seconds of Freedom” som beskriver känslorna när livet är på botten och man bara vill släppa 
taget. I mitten av konserten hör vi ”Tears in the Rain” som förklarar den oförlösta kärleken. 
Följd av ”Poor Butterfly”, en dedikation till mitt musikaliska arv. Avslutningsvis så hör vi 
”The war, yes the war” där pampiga brasspartier tillsammans med distad gitarr beskriver 
kampen. Kampen vi alla för, på vägen mot alla våra olika livsöden. 

Projektbeskrivning 

I mitt examensprojekt ville jag undersöka vilka olika metoder och konstnärliga resonemang 
jag kan använda mig av när jag skriver för mitt eget instrument, gitarr, som en del av en större 
ensemble; hur dessa tillvägagångssätt med hjälp av de andra instrumenten kan ta mitt 
gitarrspel till nya platser. I arbetet har jag valt att använda mig av filmmusik som den 
huvudsakliga musikaliska inspirationen, både av genrens kapacitet att beskriva känslor och 
filmkompositörers tidigare tillvägagångssätt att använda många olika typer av instrument. Det 
gav mig möjlighet att föreställa mig min egen musik i ännu större proportioner, med fler 
musiker och ett stort och mäktigt sound. Att applicera olika typer av musikaliska idéer som 
används inom filmmusikgenren innebar för mig ett nytt sätt att komponera, ett sätt som är 
mycket stimulerande både musikaliskt och intellektuellt. Och att komponera för gitarr som en 
del i en ensemble som denna gav mig möjligheter att utforska hur jag kunde betrakta mitt 
instrument på sätt som jag aldrig tidigare har haft tillgång till. Både när det gäller att 
komponera för gitarren men också rent gitarristiskt. Jag har valt en viss typ av 
instrumentsättning som är inspirerad av den klassiska genren och symfoniorkestern. Detta för 
att utmana mig själv med ett nytt sätt att komponera och arrangera, men också för att jag har 
varit tvungen att leta upp ny musik som jag lärt och inspirerats av.  
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Ända sedan 40-talet och framåt har man ljudlagt film med musik som framförts av 
symfoniorkester (Se till exempel Casablanca 1942, Kompositör: Max Steiner).1Men idag så 
är det inte lika vanligt att all musik spelas in i enbart livetagningar som den gjordes förut. Nu 
har vi mycket större möjligheter att göra pålägg i studio och addera ytterligare instrument i 
efterhand som till exempel elektroniska instrument (Se till exempel Blade Runner 1982, 
Kompositör: Vangelis).2Jag har valt att plocka ut det bästa från de båda världarna och 
komponerat musik för en blandning av både det symfoniska och det elektroniska. Jag har även 
använt mig av jazzgenrens improvisatoriska uttryck och adderat solopartier. 

Utmaningen i detta projekt har varit att arbeta med att hitta en naturlig plats för gitarren i de 
olika styckena. Det är enklare för mig att komponera för de andra instrumenten än vad det är 
att skriva min egen gitarrstämma som en musikalisk del i en sådan här ensemble. Därav 
arbetets namn, ”Gitarren, kronan på verket”. Jag ville ta reda på hur jag kunde addera gitarren 
till den redan överväldigande sättningen på sjutton personer. För det innebär mer än att skriva 
en gitarrstämma. Det innebär att hitta en plats där gitarren inte tar över utan fortfarande är en 
naturlig del av orkestern, men samtidigt förgyller med sin närvaro. Idén jag jobbade utefter 
var att försöka betrakta gitarren utifrån som en del av orkestern, en pusselbit i en större 
ensemble. Jag valde att förhålla mig tillföljande frågeställningar när jag skrev. Hur kan jag bli 
kvitt att känna kravet att presentera något gitarristiskt som bygger på mina konventionella 
tillvägagångssätt? Det vill säga, att försöka känna mig trygg i att det bara blev tre gitarrtoner 
under ett parti eller bara ett ackord i ett annat, så länge det understrykte en musikalisk idé som 
var tydlig för mig själv. En annan frågeställning berörde hur jag kan gå ur rollen som gitarrist 
när jag skriver musik, men ändå skriva för gitarren? Jag föreställde mig ofta att det var en 
annan gitarrist som skulle spela det jag skrev. Det gjorde att jag kunde närma mig 
gitarrstämman utifrån andra sätt än mina gamla vanor. En ytterligare frågeställning handlade 
om hur jag kan betrakta musiken från olika perspektiv under själva komponeringen och sedan 
applicera det när jag skriver gitarrstämman? Att först betrakta musiken som kompositör och 
sen som att jag endast skrev en låt utan några större arrangeringsmässiga krav. Att jag bara 
skulle skriva ”en fin melodi”. 

Från början formulerade jag en tanke som gick ut på att jag skulle skriva musiken specifikt till 
ett visuellt filmmaterial. Det omformulerades under projektets gång då jag hellre ville 
använda enbart mina mentala bilder och framföra musiken som instrumentala stycken utan 
visuellt material på examenskonserten. När jag tänkte att det enbart skulle vara anpassat för 
ett visuellt filmmaterial så uppstod det en låsning i mig. Och jag kände mig begränsad både 
harmoniskt och improvisatoriskt.  När jag väl började betrakta det som att jag skulle skriva 
stycken så kände jag mig friare. Jag vågade mer och tog kliv utanför ramen. Det landade i att 

 
1 Max Steiner: Casablanca Original Soundtrack (1942) [Album] Tillgänglig: 
https://open.spotify.com/album/6X05oZl85WJvO8LMqRrGW9?si=9WT8eLmMTtuQcbSyeRqCag (2018-01-
26) 
 
2Vangelis: Blade Runner Music From the original Soundtrack (1994) [Album] Tillgänglig: 
https://open.spotify.com/album/6NkuCdMz5tGmHbOXAWbtCW?si=cQKPwLsHTOCBjynzKj_lEA 
(2017-09-15) 
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jag adderade både trumpetimprovisationer och gitarrimprovisationer. Jag frångick dock aldrig 
den filmmusikaliska grundtanken. Responsen från publiken var positiv och många som jag 
talade med upplevde styckena som just filmmusik, trots att det var mycket som var inlånat 
från mitt improvisationsbaserade jazz- och bluesgitarrspråk.  

Genomförande 

Orkestern 
Orkestern bestod av tre olika sektioner. Brassektion, stråksektion och en kompsektion. Totalt 
arton musiker på scen. Brassektionen bestod endast av improvisationsorienterade musiker. I 
stråksektionen ingick det en folkmusiker, en jazzmusiker och två klassiska musiker. 
Kompbandet bestod endast av improvisationsorienterade musiker. Generellt så prioriterades 
själva kvalitén på musikerna, och att nivån skulle vara hög. Hur jag prioriterade val av 
musiker inom de olika sektionerna såg olika ut. Framför allt var det några specifika 
instrument som jag lade extra engagemang på att välja ut rätt musiker till för sammanhanget. 
Idealbilden hade varit att få arrangera samma musik fast för en symfoniorkester. Där hade jag 
kunnat jobba mer överskridande mellan sektionerna eftersom jag då hade haft mer resurser 
bestående av fler instrument och olika sound. Till exempel hade valthorn kunnat dubblera 
stråkstämmor medan oboerna spelade ornamenterade stämmor baserade på rytmerna i 
trumstämman. Från början var musiken skriven för en större ensemble liknande en 
symfoniorkester. I och med att ensemblen sedan blev mindre än tänkt så var det ännu 
viktigare i själva slutprodukten att alla sektioner spelade korrekt och att musikerna var 
kapabla till att följa mina instruktioner samt förstå vilka ambitioner och soundmässiga mål jag 
hade.  

Som jazzgitarrist har jag spelat mycket storbandsmusik från 40-tal och framåt. Något som jag 
har lagt märke till är risken att luta sig tillbaka så fort man är många musiker i ett band. Man 
kanske inte spelar ut helt ordentligt för att man tänker att man är trygg i mångfalden. Det blir 
en slags musikalisk kvantitet. Hellre 4 musiker som spelar tydligt, med mening och vilja än 
åtta som spelar med för lite engagemang och entusiasm. Jag upplever samma tendens hos mig 
själv och försöker motarbeta den så fort den dyker upp, ofta har jag lagt märke till det när jag 
spelar just storbandsmusik. I och med att man med filmmusik vill beskriva väldigt specifika 
känslor och stämningar som visas i själva filmen så blir det av extra stor vikt att musikerna är 
medvetna om vilka känslor som ska framföras och att de försöker framföra det med så stor 
äkthet som möjligt. 

Jag valde att sätta ihop en stråkkvartett fast med en kontrabas istället för viola. Jag ville 
komma åt det lägsta registret på kontrabasen och få de djupt klingande grundtonerna i 
stämföringen. Stråket agerade ofta som utfyllnad medans syntpads fyllde ut den harmoniska 
grunden i styckena. Första violinstämman krävde en teknisk och erfaren musiker och därför 
valde jag Johanna Moreaus. Även om stråket hade en roll som utfyllnad i kompositionerna så 
hade jag fortfarande skrivit in många melodiska utflykter. Höga toner i stråket och ett 
emotionellt uttryck hittas inte sällan i filmmusiken och det är essentiellt att musikern eller 
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musikerna som har de ledande melodistämmorna kan spela tekniskt men samtidigt 
passionerat, vilket jag vill hävda att endast riktigt erfarna musiker klarar av att göra. På 
kontrabas placerade jag en jazzmusiker för att i mitten av konserten spela en jazzstandard med 
min egen jazztrio, se rubriken ”Poor Butterfly”. 

Brassektionen agerade nästan uteslutande som en tät sektion med tjocka klanger. Utöver det 
så gjordes två undantag vid två tillfällen under konserten. Dessa tillfällen var två solofeatures 
av två olika trumpetare. Det första utfördes av Björn Atle Anfinsen på stycket ”Sandcave”. 
Björn Atle är bevandrad i musik från mellanöstern samt nordisk folkmusik och har själv 
jobbat mycket med ett mer filmiskt sound i sin egen musik. Det passade stycket mycket bra då 
det beskriver en tydlig bild av en sandgrotta i en öken och det innehöll många orientaliska 
harmoniska influenser. Den andre trumpetaren var Erik Tengholm. Erik är bevandrad i den 
äldre jazzgenren och gjorde en feature med min trio på låten ”Poor Butterfly”. Dessa två 
framföranden blev tillfällen för mig att anamma min mer improvisatoriska sida både som 
kompositör och gitarrist. Från början fanns det kluvenhet i mig om det skulle fungera med 
vissa improvisationer i filmusikkontexten men det fungerade utmärkt. Jag lyckades 
kontextualisera improvisationerna genom att bestämma vad de representerade i 
kompositionen. Till exempel i stycket ”Sandcave” där improvisationen ska beskriva en jakt 
mellan en människa och en drake. Improvisationerna fick då en djupare funktion och de tog 
inte över sammanhanget. De blev istället en naturlig del av kompositionerna och förstärkte det 
känslomässiga ändamålet. 

I kompbandet placerade jag några musiker som jag är van att jobba nära med sedan tidigare. 
Det gjorde att det kändes tryggt och jag kände mig säker på att de skulle utföra arbetet väl, 
framför allt Manne Skafvenstedt som spelade flygel, keyboard och syntar i projektet. Manne 
spelade en central roll under hela arbetet då stora delar av kompositionernas harmoniska 
grunder utgjordes av klaviatur. Utan honom tror jag inte att det hade blivit lika bra som det 
blev. Manne är även orienterad i filmmusikens landskap och vi är influerade av liknande 
musiker och tonsättare som Nils Frahm (Tyskland), Olafur Arnalds (Island) och Hans Zimmer 
(Tyskland).3 Han tillförde med sin kompetens nya ljud och stämningar som underbyggde 
mina ambitioner med kompositionerna. Jag upplever att det alltid är nödvändigt för mig att ha 
ett bollplank i form av en annan musiker som medverkar i ensemblen då jag känner att jag 
behöver stöd och hjälp när jag ensam driver ett sådant stort projekt framåt, men även i mindre 
projekt. Det kan vara någon som assisterar under repetitionerna och som har en tydlig bild av 
vad jag vill åstadkomma med mitt arbete och som då kan hjälpa till med att förmedla det till 
resten av ensemblen. 

 
3 Nils Frahm: All Melody (2018) [Album]. Tillgänglig: 
https://open.spotify.com/album/7FUIQIDxNu0F8iH98irz7N?si=flfUb21CQJ2mIP6JAxqb2g (2018-03-07) 

Olafur Arnalds: Re:member (2018) [Album] Tillgänglig: 
https://open.spotify.com/album/6JpQGIi2he6iskzR4aLwPG?si=hiy2lqNlSpOOorvoSWc0Xg (2018-09-07) 

Hans Zimmer: Blade Runner 2049 (Original Motion Picture Soundtrack) (2017) [Album] Tillgänglig: 
https://open.spotify.com/album/5kSUsy5FU3Wcxd4DBvXFm4?si=CQJ19Zy3Q8mTgpbVb1RiOA (2017-11-
09) 
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Instrumentvalen till ensemblen formades till största delen efter det musikaliska behovet i de 
olika kompositionerna, men ett antal instrument behövde prioriteras bort. Detta påverkade 
framför allt stråksektionen och brassektionen. Kompsektionen såg likadan ut från början till 
slut med två gitarrer, trumset, percussion, elbas och klaviatur. Musiken var från början skriven 
för en större ensemble, liknande en symfoniorkester men min ensemble fick till slut lite andra 
mått. En liten symfoniorkester innehåller normalt sätt tjugofyra stråkmusiker. Det är fler 
musiker än vad hela mitt band innehöll totalt. Brassektionen såg ut som en brassektion i ett 
storband gör men utan saxofonerna med fyra trumpeter och fyra tromboner inklusive en 
bastrombon. Från början var det menat att det skulle finnas valthorn, flöjter, klarinetter och 
oboer. Det är instrument som vi också utöver det klassiska brasset ofta hittar i en 
symfoniorkester.  

När det närmade sig konserten så var det en för stor belastning att få in fler musiker i 
projektet. Jag valde då att istället ersätta vissa instrument med andra, som till exempel 
valthornen med tromboner och flöjtstämmor arrangerade jag om för solotrumpet. Baksidan i 
att bortprioritera diverse instrument är att det påverkar originalsoundet och den första tanken 
med musiken vilket kan kännas tråkigt då det innebär fler omvägar för kompositören och gör 
att den eventuellt känns mindre lustfyllt. Men det finns också en positiv sida av att 
bortprioritera vissa av sina idéer, för det kan också med stor sannolikhet leda till att man i 
slutändan kommer upp med en annorlunda idé som till och med är är ännu bättre. Men när jag 
själv komponerar och måste prioritera annorlunda på grund av förminskade 
instrumentresurser så känner jag mig ofta direkt begränsad. I det läget gäller det att försöka 
göra det bästa av situationen, och just detta är en av de viktigaste egenskaperna att kunna ha 
om man är kompositör och arrangör, att ha möjlighet till att anpassa sin musik för ensemblen 
man skriver för men samtidigt kunna tänka brett och nytt när man stöter på hinder. Jag 
behövde göra ett flertal omvägar när jag gjorde arrangeringade om i vissa kompositioner och 
det lärde mig att se de olika instrumenten på nya sätt och vilka möjligheter som fanns. Detta 
utforskade jag på kompositionen ”Sandcave” där jag valde att ersätta flöjtstämman med 
trumpet. 

Kompositionerna 

En inledande kommentar  

Är musiken ofta något vi tar för givet när vi ser en film, och i så fall varför? Kanske är det för 
att vi inte alltid lägger märke till den, för att den bara finns där i bakgrunden och endast fyller 
sin funktion. Det är samma sak som att väldigt få sitter kvar i biosalongen och ser på 
eftertexterna för att se vem som har tillverkat kostymen till filmen, för kostymen finns bara 
där. Men är man intresserad så är filmerna vi uppskattar oftast musikaliska guldgruvor. 

Min metod 

Det första jag gör när jag ska skriva ny musik är att jag börjar med att ställa in en av de 
syntpresets (dvs ett förprogrammerat syntljud) som finns i musikproduktionsprogrammet 
LOGIC som jag arbetar i. Den preset jag oftast börjar med kallas för ”16mm dream 
sequence”. Ljudet är programmerat så att det har ett stort och drömlikt sound. Jag upplever 
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ljudet som filmiskt redan från början utan att jag själv har bearbetat det ytterligare. Ljudet 
förmedlar tydliga stämningar och instrumentstämmor till mig, jag uppfattar det nästan som en 
orkester. Sedan börjar jag spela simpla och vackra melodier. När jag börjar skriva så spelar 
jag oftast en baston och adderar sedan melodin som sakta börjar cirkulera kring bastonen. Det 
är ofta på det sättet som jag börjar komponera mina stycken. Jag upplever det som ett lättsamt 
tillvägagångssätt, två enkla komponenter som sedan banar väg för resten av stycket. Låt oss 
säga att jag spelar tonen D. Sedan väljer jag en ytterligare ton att starta min melodi på. 
Melodins förhållande till bastonen avgör om det är dur eller moll.  

När jag komponerar musik som musiken till detta projekt och som eftersträvar ett 
filmmusiksound så har jag olika toner som jag föredrar att börja melodin från. Detta är 
grundat i mina tidigare musikaliska referenser av filmmusikstycken och vad jag upplever som 
harmoniskt stabilt i förhållande till genren, och om man lyssnar på några av våra mest kända 
filmkompositörer som till exempel John Williams, Ennio Morricone eller Hans Zimmer så är 
det överlag en relativt simpel harmonik och man hör ofta tydliga moll och durmodus (Se till 
exemplen Inception 2010, Kompositör: Hans Zimmer, The good, the bad and the ugly 1966, 
Kompositör Ennio Morricone). I molltonart börjar jag oftast min melodi på nonan, tersen, 
primen eller den höjda kvinten. Jag vill ofta att det ska låta kraftigt och orkestralt och i 
molltonarterna så blir kvarten och septiman mer svaga toner än de nämnda. I durtonarterna så 
är det vanligast att jag startar på primen, tersen, kvarten, kvinten eller den stora septiman. Där 
väljer jag oftast bort sexten och nonan då jag upplever dem i durtonarten som svagare i sin 
karaktär. När melodin har tagit form så försöker jag börja visualisera vilka instrument som ska 
spela vad och instrumentspecifika stämmor börjar ta sin form. Ofta så gör känslan på melodin 
och vilka harmoniska influenser som finns i den det rätt enkelt för mig att föreställa mig det. 
Detta hjälpte mig att betrakta gitarren utifrån och att skriva mer icke-gitarristiska stämmor. 
Nedan följer en djupare inblick i varje komposition i ordningen som de framfördes under 
examenskonserten. 

 

5 Seconds Of Freedom 

Öppningsnumret i konserten. (Se Bilaga 1) Ett stycke som tog fart efter att jag hamnade i en 
av de mörkaste perioderna i mitt liv. Den beskriver ett fall, ett fall där smällen kommer men 
fallet i sig självt är helt befriat från rädsla. Här hör vi till en början en flygelstämma med 
mycket reverb på. Det skapar ett rum, en surrealistisk tillvaro. Här hör vi influenser som jag 
fått från Claude Debussys pianostycken4 och Carter Burwells ”Bellas Lullaby” från filmen 
Twilight (2008)5. Pianomelodin plockas sedan upp av en cello som förstärker den sorgsamma 
känslan och det blir en dialog mellan de två instrumenten. De spelar praktiskt taget samma 
toner. Den musikaliska dialogen handlar inte om utbytet av olika toninnehåll utan likheten i 

 
4 Claude Debussy: Claude Debussy Plays His Finest Works (2013) [Album] Tillgänglig: 
https://open.spotify.com/album/7isdSyRqbMzRV8hCTob9it?si=kMOdGyNkRGusC8LNSmcpyA (2015-04-13) 
5
Carter Burwell: Twilight Interpretiations for Piano and Violin (2009) [Album] Tillgänglig: 

https://open.spotify.com/track/7bhub6kscykFs0ux2kSLSd?si=iKK1lwZJRSK86EgjWT_-vw (2010-06-12) 
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stämmorna och hur de smälter ihop med varandra. Detta efterföljs av en kör och en kraftig 
syntbas tillsammans med tjocka ljudmattor som spelas av brassektionen. Här valde jag att 
placera gitarrstämman unisont tillsammans med förstatrumpetstämman. Med full distorsion på 
en av mina effektpedaler så börjar min första gitarrstämma i konserten. Att hitta en plats för 
gitarren i det här stycket kändes till en början som en komplicerad utmaning. Men jag när 
kom till repetitionen så föll det på plats. Det kändes självklart. När man har jobbat så mycket 
med ett stycke och under så lång tid så har den oftast fastnat i huvudet och man kan den 
utantill. Jag började sjunga med i melodin utantill och ersatte sedan sången med gitarr. Jag 
sjunger även när jag improviserar. Jag upplever att det finns något väldigt självklart med att 
använda min röst när jag spelar. Rösten är så nära en själv och är oftast först i ledet till att 
förklara vilka melodier vi har i våra huvuden.  

Detta stycke övergår sedan i en stil mer influerad av musiken från filmen ”Harry Potter and 
the half-blood prince”(2009).6 Till de första tre Harry Potterfilmerna (2001-2004)7 så 
komponerade John Williams musiken. Han efterträddes sedan av Patrick Doyle som skrev 
musik till den fjärde filmen i serien. Men när jag såg den femte filmen så upplevde jag en 
tydlig musikalisk skillnad. Kompositören heter Nicholas Hooper. Han hade ett annat och 
intressant sätt att jobba på, ett nytt sätt till skillnad från de tidigare kompositörerna. Det går 
utan tvekan inte att ifrågasätta John Williams verk till filmerna, men jag uppskattade den 
påtagliga skillnaden. Jag lade märke till hur Hooper arbetade med två olika grupper i 
symfoniorkestern. Ofta spelade hela orkestern tillsammans med en kör, men när han kom till 
lugnare partier så lät han en harpa kliva fram tillsammans med kören. Han skapade en ny typ 
av stämning som jag inte hade hört förut. Samtidigt jobbade han med täta klanger i kören som 
innehöll dissonanser vilka förmedlade en vemodig känsla. I mitt stycke har jag försökt 
leverera en liknande skör känsla i pianointrot och sedan i partiet efter då kören gör entré så 
har jag arbetat med liknande klanger. Tyvärr fanns det inte möjlighet att planera för en kör att 
vara med på konserten. Istället ersattes den av ett elektroniskt körljud som spelades på ett 
keyboard. Vi lade då extra tid på att försöka bearbeta ljudet så att det lät kvalitativt och 
passade in med resten av ensemblens och kompositionens sound. 

Sandcave 
Sandcave utspelar sig i en sandgrotta ute i en öken (Se bilaga 2). Därför valde jag att spela 
klassisk gitarr då den bland annat förknippas med orientalisk musik och dess uttryck. Ett av 
de mest kända orientaliska instrument vi ofta hör och som de flesta skulle känna igen är oud,8 

 
6
Nicholas Hooper: Harry Potter And The Half Blood Prince Original Soundtrack (2009) [Album] Tillgänglig: 

https://open.spotify.com/album/6ud074fFod3KKCQgqdcCSL?si=ohmQBFn_QcG37p0lylwNDA (2016-05-27) 
7 Se filmtitlar och produktionsår: ”Harry Potter and the Philosophers Stone” (2001), ”Harry Potter and the 
Chamber of secrets” (2002), ”Harry Potter and the prisoner of Azkaban”(2004) 
8 Aarif Jaman: Oud (Legend Of The Arabic Music) (2011) [Album] Tillgänglig: 
https://open.spotify.com/album/6ccsUgs16DGDaZ77UNKYOg?si=QGprFn3HQPyT5JVPGzdO4g (2019-04-22) 
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ett stränginstrument som i formen liknar den västerländska lutan. Till en Oud använder man 
nylonsträngar och det spelas med plektrum, precis som jag spelar på den klassiska gitarren. I 
stycket så improviserar jag tillsammans med en av trumpetarna. Improvisationens toninnehåll 
består av en blandning av den harmoniska mollskalan, den pentatoniska mollskalan samt 
dimskalan. Jag upplever en tydlig skillnad när jag lyssnar på traditionell musik från 
mellanöstern, hur olika våra musikaliska ursprung är. Detta är något som jag själv har för 
avsikt att göra vidare musikaliska forskningar i.  

Jag har tidigare hört en kompositör, vars namn jag tyvärr inte kan minnas, säga att; ”Ofta är 
tolkningar av musik från mellanöstern i filmmusikgenren helt felaktiga och låter inte alls 
autentiska och som musiken som kommer därifrån egentligen låter”.  

I film så kan det kan det ofta bli en konflikt mellan det bildliga och det musikaliska, det vill 
säga i vilken mån man vill skapa ett soundtrack som endast beskriver själva känslan i scenen 
som visas eller hur mycket det musikaliskt ska anspela specifikt på vilken plats vi befinner oss 
på, till exempel en viss kontinent som förknippas med ett visst musikaliskt sound. Oftast 
tycker jag mig kunna höra att filmkompositörer komponerar med båda aspekterna i åtanke. 
Till exempel hör jag inte sällan att symfoniorkestersoundet kombineras med utländska 
instrument och som förknippas just med den plats filmen utspelar sig på. ”Sandcave” blev min 
första komposition som jag komponerade med en specifik kontinents sound i åtanke. 

I den orkestrala biten i denna komposition har jag försökt plocka influenser från John 
Williams soundtrack till ”Lawrence of Arabia”(1962) och ”Star Wars”(1977-2005). Sandcave 
är det första stycket i konserten som har ett tydligt improvisationsparti som ackompanjeras av 
resten av ensemblen. Jag föreställer mig att det bor en drake i en sandgrotta som släpper ut sin 
vrede när en upptäcktsresande stör den i dess eviga sömn. Improvisationen ska beskriva detta 
fantasiscenario. Därför vill jag inte kalla det för ett solo, utan en gitarrstämma som är skriven 
med en fri ram. Ambitionen med improvisationen var att skapa en jagande känsla. 
Beskrivningen i noterna lyder ”Spela fritt till takt 107. Jagande, draken kommer”. Alltså en 
improviserad stämma med ett bestämt syfte både känslomässigt och visuellt. 

 

Tears In The Rain 
Kärleksballaden. ”Tears in the rain” handlar om en kyss i regnet, inte en glädjekyss. En kyss 
med ett obestämt syfte, förmodligen ett farväl. Vi vet inte riktigt var det kommer att sluta. Det 
här är den enda låten som redan innan repetitionsprocessen var en uttalad gitarrfeature. Här 
har jag skrivit en rundgång som består av åtta takter vilken jag sedan improviserar ett 
gitarrsolo över. Här har jag applicerat influenser från gitarrister som B.B King och Gary 
Moore och anspelar mycket på det enkla bluesspråket i framförandet av stycket. Utöver det 
bluesiga använder jag också ett mer populärmusikrelaterat sound med enkla och fina 
melodier. Ett sound som skulle få publiken att känna en avslappnad känsla baserat på 
igenkänningsfaktorn i att höra något nytt men som man ändå känner att man förstår. Simpel 
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harmonik, simpelt gitarrspel och tydliga känslor. När jag spelade solo försökte jag också 
skapa en känsla av tematik för att bidra rent improvisatorisk till den känslan. Utöver dessa 
förhållningssätt så var det här det enda stycket som inte hade en tydlig musikalisk referens när 
jag började skriva det. Självfallet finns det alltid någon slags referens men när jag skrev den 
så fanns det ingen tydlig musikalisk idealbild av vilket typ av musikaliskt resultat jag ville 
höra.  

 

Sentenced To Death 

Denna komposition består av två delar. Den första är skriven för synt och innehåller tjocka 
syntsounds i form av syntpads (Se bilaga 3). I första delen använde jag mig av hastiga 
dynamiska förändringar för att göra lyssnaren lite chockad och obekväm. Musiken är vacker 
och meditativ men helt plötsligt dånar ett trumslag tillsammans med en stark distad gitarr och 
tromboner som nästan brister i sin klang. Kontrasten är stor och det är också syftet. I detta 
stycke är en man på väg mot sin död. Även fast det musikaliska låter vackert så är det inte en 
vacker historia. Det blir tydligare när vi kliver in i del nummer två. Här ligger en baston 
vilandes och stråkkvartetten improviserar fritt med dissonanta klanger, perkussiva ljud, 
knackningar och hårt plockade strängar. Trummorna gnisslar på cymbalerna och kvar från 
övergången mellan delarna klingar ett Bm-maj7(b9) kvar i bakgrunden.  

Här improviserar jag själv sedan fritt med sång och gitarr tills jag till slut slår av bandet och 
avslutar låten. Jag försöker här förmedla rädslan mannen upplever när han ska dö. Jag 
adderade sången för att förmänskliga stycket och skapa en närmare känslomässig relation med 
karaktären. Jag improviserar diatoniskt i Bm och försöker spela så vackert jag kan och skapa 
en ödmjukhet i mitt framförande. En symbolik för mannens ödmjukhet inför livet och inför 
döden. Inspirationen till detta stycke kommer från 80-tals filmen Bladerunner med musik 
skriven av Vangelis. Den tydligaste influensen kommer från stycket ”Tears in rain” som är det 
avslutande stycket i filmen (att min egen komposition ”Tears in the rain” bär en liknande titel 
är en tillfällighet). Vi hör här liknande koncept med syntljuden som får breda ut sig med 
tjocka ackord och med en långsam melodilinje på toppen. Den mest påtagliga skillnaden 
mellan kompositionerna är att ”Sentenced to death” modulerar mellan flera olika tonarter. Att 
jag använde mig av just modulationskonceptet var för att skapa både en utmaning men också 
ett nytt musikaliskt tänk för mig själv. I kombination med det långsamma tempot och de 
hastiga dynamiska förändringarna så blev kompositionen något nytt för mig. Även denna 
komposition integrerar de olika sektionerna med varandra och låter musikerna improvisera i 
den minimalistiska kontexten, medan jag sjungandes och spelandes ornamenterar över den 
grunden vi skapar tillsammans. 
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Poor Butterfly 

Som ett avbrott i allt det stora och pampiga gjorde jag tillsammans med Erik Tengholm på 
trumpet och Joel Hulander på kontrabas en cover av Raymond Hubbells låt ”Poor Butterfly”9. 
Sedan jag föddes så har musiken alltid varit närvarande, när jag har vaknat och när jag har 
somnat. Det har varit många stunder i köket med min morfar som har försökt lära mig 
jazzlåtar från tidigt 1900-tal. Bland många andra genrer så har jazzen alltid funnits där. I 
bakgrunden eller under sena sommarkvälls konserter. Det har varit ett av mina musikaliska 
bakgrundsteman genom livet. Låten ”Poor Butterfly” har jag spelat med min morfar sedan jag 
fyllde tvåsiffrigt. Den har fått mig att minnas och uppskatta mina nära och det de har gett mig 
både käsnlomässigt och musikaliskt. Det sammanfattar vad just musik är för mig. En 
kommentar till vardagen, en dedikation till livet och de jag älskar. Innan vi framförde låten på 
konserten så kunde jag inte se framför mig hur det skulle bli att ha en jazzlåt spelad av en trio 
mellan alla andra pampiga kompositioner. När vi väl framförde den så kändes det helt 
självklart. Att gå från arton musiker till tre kändes naturligt, det blev inte märkvärdigt. Jag 
upplevde det som att jag själv var så pass trygg i sammanhanget att jag inte behövde tvivla. 
Att den röda tråden var tillräckligt tydlig för mig och i och med det så fick jag känslan av att 
jag kunde förmedla den lika tydligt till publiken. Framförandet av ”Poor Butterfly” 
sammanfattar också min utbildning på Kungliga musikhögskolan på ett bra sätt. Nästan från 
att jag började spela gitarr så har mitt mål varit att ta examen där. Och att kunna presentera ett 
examensarbete med bredd både kompositionsmässigt och gitarristiskt känns tryggt inför den 
kommande framtiden.  

 

The War 
Detta stycke är från början skrivet för ett hypotetiskt krigstv-spel och är inspirerad av låtar 
som hårdrocksbandet Megadeaths ”Duke Nukem” och ”Symphony of destruction”. Det 
innehåller pampiga brasspartier och samples (dvs ett förinspelat ljud) av automatvapen och 
helikoptrar. En kombination av både det orkestrala och den klassiska Rock-metalgenren. I 
denna låt stod det kompositionsmässigt i huvudfokus att involvera olika samples för att 
komma ännu närmare en slags filmkänsla, en känsla av att stycket enbart hade syftet att vara 
ett soundtrack till en film. Men det slutade med att den blev en komplett instrumental gitarrlåt. 
I och med att vi repeterade låten så insåg jag vilken potential den hade och att den kunde 
framföras med samma energi som en riktig hårdrockslåt. Jag tar ett extra kliv fram under låten 
för att spela huvudtemat med ett distat gitarrljud som sedan övergår till ett solo i slutet. 
Alternativt hade detta varit ett passande tillfälle att skriva text för sång till för att ytterligare 
kunna rama in vilken miljö vi befinner oss i och förstärka krigstv-spelskonceptet samt att få in 
mer sång i konserten.  

 
9
Raymond Hubbell: The Golden Age of Light Music: Non-Stop to Nowhere (2013) [Samlingsalbum] 

Tillgänglig: https://open.spotify.com/track/4JbFv2YqOd2te2ypmk6CzW?si=meC9eAhYRdCpQ5esADnIcw 
(2019-04-23) 
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Repetitionsprocessen och den notskriftliga formuleringen 
Att försöka förmedla en känsla och beskriva ens musikaliska mål för sjutton musiker är inte 
en enkel sak. Att få in alla i samma musikaliska riktning kräver mycket repetition och 
diskussion inom ensemblen. Många musiker är bekväma med sina egna tillvägagångssätt och 
andra vill göra lite som de vill medan vissa endast spelar det som står i noterna. Det uppstod 
tillfällen då jag slog av en låt för tredje gången i rad och sa ”Ni måste mena det ni spelar för 
att annars tappar musiken sitt syfte. Spela passionerat, minsta lilla ton”. För vissa musiker är 
mitt sätt ett nytt och annorlunda sätt att föra den konstnärliga dialogen på, det är ett mer 
verbalt och känslomässigt sätt. Vid ett annat tillfälle stod jag och beskrev kompositionen 
”Tears in the rain” för stråkkvartetten och att den handlar om en kyss i regnet och att de ska 
spela sorgsamt och vaggandes. Det tog sedan lång tid för kvartetten att komma fram till rätt 
känslan i framförandet. Min teori är att det styrs mycket av vilken genre diverse musiker är 
vana med att spela sedan tidigare. Jag själv som kommer från att ha spelat mycket inom 
jazzgenren är förmodligen mer van vid att arbeta på ett sådant sätt än vad en klassisk cellist 
är. Men under sista repet märktes det att alla i ensemblen hade börjat förstå vad jag strävade 
efter och musikerna kändes i och med det mycket mer avslappnade. Jag upplever att det 
berodde på att de kände sig tryggare i att det känslomässiga uttrycket var det viktigaste och att 
de då släppte sina krav på att prestera något tekniskt. Rep-processen känns i efterhand väldigt 
konstruktiv och jag hoppas att musikerna blickar tillbaka på projektet och känner att det var 
både roligt och utvecklande.  

Under repetitionerna började jag också förstå att jag måste göra det ännu tydligare för mig 
själv hur jag beter mig socialt i ensemblen. Det blir direkt en balansgång mellan hur auktoritär 
jag ska vara i min framtoning och hur stort spelrum jag ska ge musikerna, det är till exempel 
vid sådana tillfällen när musikerna inte har gjort sin instudering av notmaterialet, inte kommer 
i tid eller spelar medans bandledaren pratar. Själv försöker jag att vara accepterande och anser 
att man måste kunna ha möjlighet till att vara avslappnad under repetitioner. Men ibland 
händer det att vissa musiker uppfattar detta som en inkörsport till att vara oseriösa. Det slutar 
ofta med att jag som bandledare på sista repet innan konsert måste vara stenhård för jag måste 
försäkra mig om att allting är under kontroll. Denna problematik uppstod under repetitionerna 
inför examenskonserten. Jag har kommit fram till att om jag ska kunna förebygga detta så 
måste jag bestämma mig för hur konsekvent jag är i mitt beteende som bandledare. Att min 
emotionella riktning måste vara mer jämn i mitt sätt att uttrycka mig verbalt och i hur stor 
mån som jag visar mig känslomässig under repetitionerna. Om jag visar att jag är konsekvent 
så kommer musikerna känna att jag enbart är en trygghetspunkt och repetitionerna skulle då 
bli effektivare. 

Problematiken uppstår ofta i konflikten mellan det känslomässiga och det teoretiska. Jag själv 
är mer känslomässig än vad jag är teoretisk och istället för att skriva in italienska termer i 
noterna så förklarar jag med mina egna känslor och ord. Jag vill inte säga att mitt sätt är det 
mest effektiva och att problematiken ligger hos musikerna jag valde. Tvärtom. Det är mitt 
projekt och det är mitt ansvar att formulera en tydlig bild av vad som ska utföras till mina 
musiker. Hur ska jag kunna göra detta bättre nästa gång? Välja musiker som har erfarenhet av 
liknande projekt till exempel. Denna gång blev helheten och sammanhållningen i ensemblen 
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ungefär sjuttio procent. Jag kunde ha valt lite annorlunda och det blev en splittring i bandet då 
alla låg på olika nivåer, både erfarenhetsmässigt och hur öppen musikerna var inför 
sammanhanget. Men förutom hur jag disponerade de olika positionerna i ensemblen så 
återstår fortfarande min egen problematik med den notskriftliga förklaringen av min musik. 
Det är inte hållbart att jag förväntar mig att jag alltid skulle ha möjligheten att välja musiker i 
varje projekt jag gör. Låt oss säga att jag får ett samtal från Radiosymfonikerna om tio år och 
de vill att jag ska göra en konsert med dem. Då måste det finnas ett tydligt professionellt 
utskrivet visuellt notmaterial. Det måste var effektivt och professionellt. Notskrift har i olika 
former existerat sedan 800-talet, då noterade man musik med grekiska symboler10. Under 
1000-talet så adderades artikulationer och notlinjer av en italiensk munk och musikteoretiker 
vid namn Guido d’Arezzo (Guido från Arezzo) 11. Efter honom har en mångfald av musiker 
och kompositörer efterträtt och utvecklat notskrivningskonsten. Den moderna notskriften vi 
använder oss av idag uppstod inte förrän mellan 1500 och 1800-talet12 och idag ser vi till och 
med notbilder som inte ens innehåller någon klav, tonart eller notlinjer (Se bilaga 4). Med det 
sagt menar jag att det idag inte finns en anledning för en musikskapare att ha inställningen att 
notskrift begränsar. Därför finns det heller inte några ursäkter för att ha formulerat sin musik 
otydligt. Ansvaret vilar uteslutande på musikskaparen. Min egen notskrift kan utvecklas. Det 
jag under repen försökte förklara med ord kan istället skrivas på notbladet men det kräver 
framtida övning och ett djupare undersökande för min del. Det här är mitt första steg i den 
riktningen. 

Konserten 
Att stå på Kungasalens scen och framföra min egen musik tillsammans med en sådan stor 
orkester var ingenting jag hade trott att jag skulle få möjlighet att genomföra under min tid på 
Kungliga musikhögskolan. Men ju längre jag kom i processen och ju hårdare jag arbetade 
desto mer överkomligt kändes projektet. Den musikaliska tanken som från början kändes stor 
och övermäktig blev till verklighet. Men jag hade varken några föraningar eller förväntningar 
kring hur jag skulle uppleva konserten. När vi gick upp på scenen för att spela de första 
låtarna så kändes det direkt självklart. Innan konserten så fanns det tillfällen under de sista 
repetitionerna då ensemblen inte följde mina riktlinjer och jag upplevde en osäkerhet hos 
musikerna inför hur själva framförandet skulle gå till. Men väl under konserten framförde 
musikerna mina arrangemang i enlighet med mina instruktioner och det vi hade kommit fram 
till under repetitionerna och det uppstod en trygghet i ensemblen. Jag har inte uppskattat att 
fronta ett band så mycket som jag gjorde under denna konsert i hela mitt liv. Som frilansande 
musiker blir det ofta att man befinner sig i sammanhang där man spelar redan skriven musik 
 
10 Se Greek music notation, [artikel] Tillgänglig: http://www.historyofmusictheory.com/?page_id=246 (14-04-
2019) 
11 Se Guido d’Arezzo, [artikel] Tillgänglig: https://www.britannica.com/biography/Guido-dArezzo-Italian-
musician (14-04-2019) 
12 Se All musik har samma historia, [lärobok] Gunno Klingfors Musikvetare, Tillgänglig: 
http://www.kulturkapital.se/_produkter/dvd04/_PDF/DVD04_larobok_interaktiv_internet.pdf  
 (14-04-2019))  
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och så repar man vid endast ett tillfälle innan spelning. I perioder när det blir 
överrepresenterat för mig har jag det svårare att uppskatta själva liveframförandet. Jag 
upplever att om det är lite energi investerat i projektet från början så finns det oftast också lite 
energi att uttrycka när bandet väl står på scenen. Det här liveframförandet blev en motsats till 
det. I och med att jag hade investerat mycket tid och engagemang, både känslomässigt och 
tidsmässigt, i projektet så upplevde jag också att jag hade mycket att berätta med min musik 
under själva konserten.  
 
Att spela leadgitarr i en sådan stor orkester gjorde också att mitt fokus ändrades. I och med att 
det var så många fler instrument än vad jag är van vid så var jag tvungen att bredda mitt 
lyssnande. Det var inte längre bara en trummis och en basists timing som jag var tvungen att 
ta hänsyn till. Vid vissa tillfällen när jag upplevde att jag inte spelade tajt så kunde det bero på 
kanske tio faktorer istället för två eller tre. Fokus lades mer på att lyssna än på att spela. Det 
gjorde att jag inte var lika medveten om mitt gitarrsound och mitt gitarrspel som jag brukar 
vara när jag står på scen. Samtidigt som det var befriande att gå utanför mig själv och 
fokusera mer på ensemblen så hade jag önskat att båda delarna hade varit mer jämnt 
fördelade. Men ju oftare jag spelar med samma eller liknande projekt desto bekvämare 
kommer jag sannolikt att bli både i rollen som leadgitarrist och som bandledare. Jag kommer 
också att kunna formulera en tydligare bild av hur jag vill att konserterna ska se ut och vilken 
typ av scenisk idealbild jag har. 

Soundmässiga utgångspunkter 
Ingen musik kommer från ingenting. Det finns alltid en botten, en grund som kompositionen 
och det instrumentala uttrycket vilar på. En grund som har frodats i många år. Det är den 
grunden som sedan bygger både det musikaliska och det känslomässiga i de konstnärliga 
framträdandena. Som musiker blir grunden starkare ju mer man spelar och tar nya vägar att 
gå. Tydligare bli det också med åren att man kan börja styra över sitt bagage man har samlat 
på sig. Över sina influenser och sina idéer. Bagaget blir sedan tillräckligt stort för att skapa 
något nytt och originellt. När bagaget känns litet igen, då försöker man lära sig något nytt. 
Utmaningen under förarbetet till examenskonserten var just att komma fram till hur jag skulle 
plocka rätt delar ur mitt bagage och få de att falla på naturliga platser. Vissa typiska frågor var 
tvungna att formuleras. Varför vill jag skriva musiken, vad ska den innehålla och hur ska jag 
framföra den?  

När jag var tio år gammal så gav en klasskompis mig en film till mig. Den utspelar sig i 
Mongoliet och handlar om örnjägarna som lever uppe i bergen där. Jag mindes tillbaka till 
filmen och det blev min första mentala filmiska bild som jag skrev musik till. Jag valde att 
skriva med ett midiljud av en vissling med mycket reverb på. Jag föreställde mig att den 
mongoliska örnjägaren uppe på en av bergstopparna stod blickandes ut över landskapet i 
väntan på att hans örn skulle komma flygandes tillbaka med ett byte i näbben. Mongoliet har 
en tydlig tradition av folkmusik som inte är helt olik den samiska jojken. I och med det så 
skapar ljudet av en vissling en känsla av natur och man kommer då närmare tanken av bergen. 
Samma metod har jag försökt applicera när jag adderade gitarrstämmorna till styckena till 
examenskonserten. Dock mer vinklat åt ett gitarristiskt perspektiv, till exempel vilka känslor 
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olika typer av gitarrljud förmedlar i olika sammanhang. Här finns det vissa gitarrister som har 
bidragit extra mycket till slutresultatet och vilka vägar jag tog för att komma dit. Gitarristen 
Guthrie Govan från Storbritannien har gjort ett fantastiskt jobb tillsammans med den tyska 
filmkompositören Hans Zimmer. Bland annat en tolkning av Zimmer’s låt ”Thunderbird” från 
filmen ”Thelma & Louise”13. När jag hörde Govans gitarrton och tolkning av låtens 
huvudtema skapade det en dörr för mig till att tänka kring vad jag kan förmedla med min 
gitarrton i kompositionerna. Govan spelar på inspelningen med mycket distorsion och det 
låter rockigt men samtidigt mjukt och känslomässigt. Jag översatte soundet till något eget och 
valde att kombinera min gitarr ”Gibson flying V ” med min distpedal ”Riverside” plus delay 
och reverb från TC-Electronics (används bland annat på kompositionerna ”5 seconds of 
freedom” och ”The War”). En annan gitarrist som har påverkat är B.B King som med sitt 
enkla och bluesiga tonspråk har lärt mig att man kan skapa ett solo med endast tre toner. Jag 
försökte återskapa samma koncept i stycket ”Tears in the rain” men här begick jag mitt första 
misstag i konserten. Jag föreställde mig att det skulle fungera att spela på min Flying V-gitarr. 
Det fungerade, men jag var inte bekväm. Det kändes inte rätt i fingrarna. Jag längtade efter 
min Fender Stratocaster gitarr under hela framträdandet av låten. Här insåg jag hur viktigt det 
var för mig att använda rätt gitarr på rätt låt.  

Yttre faktorer ”Tekniskt och visuellt” 

Att jag skulle ha min examenskonsert i Musikhögskolans Kungasal var redan från början ett 
måste. Jag insåg att min ensemble inte skulle få plats i någon annan konsertsal. Till min hjälp 
hade jag två eminenta tekniker som lyckades verkställa allt det tekniska och mina olika 
önskningar kring ljud, ljus och effekter. Totalt var det femtiofyra kanaler på mixerbordet som 
var användes och det innebär en stor belastning på ljudsystemet och det kräver att teknikern är 
mycket erfaren för att klara av att mixa så många instrument tillsammans och göra det riktigt 
bra. Vi lyckades också få till ett riktigt bra ljus under konserten då jag innan skrev en lista 
som innehöll alla färger på ljusen och bytena mellan de olika färgerna som jag hade önskat. 
Det fanns också en tydlig vision om hur bandet skulle vara placerat på scenen: Brasset till 
höger, trummorna i mitten, stråksektionen precis bakom mig, syntarna till vänster och jag 
själv i mitten, allt var tydligt och planerat. Det enda som bortprioriterades var att lägga mer 
konstnärligt engagemang på det visuella. Jag hade kunnat addera något ytterligare, till 
exempel små filmer projicerade på väggen bakom bandet.  

Att addera någon typ av bilder till musiken hade tillfört något extra till konserten. En 
begränsning som jag inte lade märke till förrän jag stod där på scenen och kände att jag inte 
kunde berätta vad styckena handlade om. Bilderna i mitt huvud och känslorna som jag ville 
förmedla med musiken var så extremt detaljrika och att jag skulle ha beskrivit det ordagrant 
hade känts patetiskt och meningslöst. Målet som jag strävade efter var att musikaliskt 

 
13 Hans Zimmer: Thelma & Lousie - Hans Zimmer Live - Orange (2016) [Video] Tillgänglig: 
https://www.youtube.com/watch?v=oHew2D9zDw0 (2017-03-05) 
 

 



 16 

beskriva mina olika fantasier och känslor i styckena så pass tydligt att publiken skulle förstå 
genom att endast lyssna själva. Men att addera film eller någon typ av bild hade förmodligen 
hjälpt, någonting utöver musiken att skapa sig en känslomässig uppfattning utifrån. Från 
början fanns en tanke om att jag skulle skriva små korta meningar som beskrev en känsla till 
varje stycke och projicera de på vägen bakom bandet. Jag slopade sedan idén då jag upplevde 
det som en lite lätt pretentiös idé, vilket jag i efterhand ångrar.  

Nästa gång jag arbetar med samma typ av musikaliska material så kommer jag att inkludera 
något visuellt, antingen bild, film eller någon typ av dans. Jag tror att det finns nya dörrar att 
öppna när det kommer till att försöka utveckla min sceniska framtoning i framförandet av den 
instrumentala musiken som jag komponerar. En inspiration är till exempel Hans Zimmers 
världsturné som han genomförde 2016.14 Under turnén var han konsekvent med att låta alla 
solomusiker synas på scenen. Under ett tillfälle spelas det gitarrsolo och då kliver gitarristen 
fram och står längst fram på scenen och spelar. Under ett annat tillfälle när det endast är violin 
och piano så lämnar violinisten sektionen och går fram till Zimmer som sitter vid pianot. En 
metod som jag skulle kunna applicera är att försöka addera det dramaturgiska och sceniska 
tänket redan när jag komponerar mina stycken. Där jag både inkluderar mig själv och de 
musikerna jag skriver för fysiskt. Om jag skulle lyckas med att utveckla en större mer fysisk 
dramaturgi på scenen med denna typ av projekt så skulle det kunna bli intressantare att både 
titta och lyssna på för publiken, och det skulle i sin tur kunna förstärka den filmiska idén ännu 
mer. 

Slutreflektion 

Under projektets gång har jag insett att det är omöjligt för mig att skriva för gitarr och 
samtidigt betrakta den helt objektivt. Jag är för präglad av det musikaliska bagaget jag har 
sedan tidigare och de sätt som jag vill traktera gitarren på. Dock så kan jag dra slutsatsen att 
det finns metoder som jag kan använda för att komma bort från känslan att jag skriver mer 
gitarristiskt än musikaliskt. Det vill säga att det gitarristiska representerar de konventionella 
vägarna jag tidigare brukar ta när jag skriver för mitt eget instrument och det musikaliska 
representerar det nya och outforskade. Det här projektet fick mig att skriva gitarrstämmor 
enbart baserade på improvisation i en friare form i dialog med andra soloinstrument. Det fick 
mig att skriva gitarrstämmor som kom till genom att jag dubblerade körstämmorna jag hade 
skrivit, samt gitarrstämmor som kom till genom att jag sjöng samtidigt som jag spelade. Men 
jag skrev aldrig en melodi för enbart gitarren. Målet var att skapa nya vägar för mitt 
gitarristiska uttryck och i och med det var jag tvungen att frångå det mesta som hade med 
gitarren att göra för att sedan återkomma till den när de andra komponenterna hade fallit på 
sin rätta plats. Det fungerade aldrig att skriva en enkel melodi och förlägga den direkt till 
gitarren. Utöver improvisationspartierna i kompositionerna så kom gitarrmelodierna alltid på 

 
14 Hans Zimmer: Hans Zimmer Live in Köln - Inception Medley (2016) [Video] Tillgänglig: 
https://www.youtube.com/watch?v=vdPWKGnXwqo (2017-09-16) 
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tredje plats i ledet. Först skrevs melodin med ett enkelt ljud i musikprogrammet Logic och 
sedan fördelades den till ett annat instrument. Efter det så lät jag gitarrstämman baseras på de 
olika stämmorna som de andra instrumenten spelade. Det gjorde det enklare för att jag själv 
då hade kommit fram till en tydlig musikalisk ram och kunde betrakta gitarren från ett mer 
neutralt perspektiv. Jag släppte min gard här och kunde slappna av i att gitarren vilade på en 
stadig grund och fyllde sin funktion i det större musikaliska sammanhanget.  

Att detta projektet har skänkt mig mycket ny kunskap råder det inget tvivel om. Jag vet nu att 
jag klarar av att agera både som kompositör, kapellmästare och sologitarrist på samma gång. 
Att bygga det musikaliska från grunden och sen efter det fronta konserten som gitarrist gav 
mig en känsla av att jag hade utnyttjat så mycket jag kunde av min musikaliska kapacitet. 
Projektet var så pass omfattande att det tillgodosåg alla mina olika musikaliska sidor med 
utmaningar. Både planeringsmässigt och musikaliskt. Jag har nu gjort klart för mig själv vilka 
metoder jag använder och har tillgång till inför framtiden när jag ska komponera för en 
orkester. Jag vet vilka gitarrsounds jag kan arbeta med för att förmedla specifika känslor och 
vilka stråkklanger som jag tycker klingar vackrast tillsammans med mitt gitarristiska uttryck.  

Det gemensamma soundet som jag åstadkom med min musik och orkestern är i förhållande 
till min musikaliska grundtanke det som jag ville åstadkomma, jag nådde mitt mål. Men 
soundet är i sig självt mycket påverkat av västerländsk musik. Nästa steg blir för mig att 
involvera mer ovanliga instrument för att skapa stämningar med nya typer av harmonik och 
tonspråk. Jag vill också lära mig att spela andra typer av stränginstrument för att själv kunna 
ha en större tillgång till sounds och instrument från andra kulturer. Det skulle kunna bana väg 
för en mängd nya musikaliska idéer och nya möten. 

 

Efter att jag 2018 besökte Jordaniens huvudstad Amman för att göra ett samarbete med två 
jordanska musiker på deras jazzfestival så förändrades mycket för mig. Mitt musikaliska 
seende vidgades och att spendera tid med de musikerna skänkte mig mycket inspiration och 
kärlek. Det var min första utlandsresa där jag framförde min egen musik. Det var då jag 
förstod att jag vill resa och integrera andra musikaliska kulturer med min egen musik. Det här 
projektet var mitt första steg i den riktningen. I projektet så fann jag kreativiteten och lusten 
att sätta mig in i nya genrer och instrumentgrupper samt tänka ännu friare kring hur jag kan 
använda mina egna musikaliska och gitarristiska influenser i kontexten. För några år sedan 
skrev jag och spelade nästan uteslutande med en jazzkvartett. Jag uppskattade det mycket då 
och jag uppskattar det nödvändigtvis inte mindre nu. I och med att jag genomförde just detta 
projekt så har mycket förändrats. Framför allt har jag under projektets gång utvecklats i mitt 
sätt att betrakta min egen instrumentala musik och vilka metoder jag vill och kan använda för 
att prestera ett kvalitativt slutresultat. Jag har också skapat en tydligare bild av hur jag 
komponerar mina stycken och vilket typ av band jag som gitarrist och kompositör vill och har 
kapaciteten att leda i framtiden. Det känns konstruktivt att sträva mot att kunna kombinera 
min egen musik och mitt gitarrspel med influenser och musiker från andra länder och kulturer.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Utdrag från kompositionen ”5 Seconds Of Freedom” 
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”5 Seconds Of Freedom” Forts.
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Bilaga 2: Utdrag från kompositionen ”Sandcave” 
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”Sandcave” Forts.
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Bilaga 3: Utdrag från kompositionen ”Sentenced To Death” 
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”Sentenced To Death” forts.
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Bilaga 4: John Cage partitur på sitt stycke ”RYOANJI” 

 


