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Bakgrund 

Mitt examensarbete har bestått av att jag skrivit musik för en stor jazzensemble och undersökt olika 

tillvägagångssätt i kompositions- och arrangeringsarbetet samt funderat över hur min egen roll som 

pianist fungerat i ensemblen. Gruppen jag skrev för innehöll en trumslagare, en basist, en gitarrist och 

fem blåsare, förutom mig själv på piano. Vi studerade in fem av mina låtar som vi spelade in i studio 1 

på KMH den 14e mars 2019. 

Jag har under hela min tid på musikhögskolan varit mycket intresserad av arrangering och tyckt att det 

har varit konstnärligt givande att skriva musik för andra att spela. Som pianist är det spännande för 

mig att överföra harmoniska koncept jag lärt mig vid pianot till en grupp av exempelvis 

blåsinstrument, och möjligheterna att använda sig av mer kontrapunktiska metoder som ofta inte ens 

går att utföra som pianist är något jag också tilltalas av. Mina tidigare erfarenheter av att skriva musik 

för många blåsinstrument har gjort mig nyfiken på att testa det ytterligare.  

Därför valde jag att som mitt examensprojekt ta tillfället i akt att skriva musik för en lite större 

sättning som det annars hade varit svårt för mig att hitta ett bra tillfälle för. Jag hade flera funderingar 

om hur detta kunde påverka mitt musicerande och komponerande, och framför allt såg jag det som en 

nyttig utmaning att se om jag överhuvudtaget kunde leda en så stor grupp och slutföra ett så 

omfattande projekt. En central frågeställning var hur jag som pianist skulle förhålla mig till musiken 

jag skrev. Vad var de olika rollerna jag kunde ha i gruppen? Hur kunde jag få mitt pianospel att passa 

ihop med blåssektionen på bästa sätt? Behövdes ens pianot i den musiken jag ville skriva?  

Jag gillar också det potentiellt enorma soundet av en stor ensemble. Det är något jag alltid fascinerats 

av och som inte finns i till exempel pianotriomusik. Möjligheten att skriva för mindre sättningar inom 

gruppen i olika instrumentkombinationer finns, och det är ett tacksamt sätt att få variation i musiken, 

men jag ville också utnyttja storleken på ensemblen och skriva arr med mycket som händer. Jag kände 

starkt för att skriva kraftfull och mäktig musik med mycket energi och en stor blandning av sounds. 

Kollektiv improvisation kan bli väldigt intressant i en så stor grupp. Att använda mig av två eller flera 

blåsinstrument som spelar solo samtidigt är något jag alltid tyckt om. 

En annan tanke med mitt val av projekt var att tvinga mig själv att öva på bandledarsituationen. Att 

vara bandledare är något jag sällan upplever, och att vara ledare för ett niomannaband är något jag 

aldrig varit med om tidigare. Jag såg det som ett perfekt tillfälle att prova på detta, medan jag 

fortfarande läser på musikhögskolan och har möjligheten att testa musikaliska experiment med 

skickliga musiker och när jag dessutom har tillgång till en studio av toppklass att dokumentera det i. 

Process 

Planering 

När jag började planera för mitt arbete tidigt på höstterminen var det något jag såg fram emot mycket. 

Jag skrev ner idéer på min telefon eller dator nästan dagligen. Dessa idéer var oftast inte konkreta 

musikaliska idéer utan beskrivande text om hur jag ville att slutresultatet skulle bli; idéer om 

storformer på låtar, arrangeringstekniker, stil och sound, olika koncept jag hade i huvudet helt enkelt. 

Tanken var att jag skulle kunna forcera in många av dessa idéer i låtarna senare i processen.  

En viktig del från början i min planering var vilka musiker jag skulle välja. Eftersom jag är intresserad 

av musik i många olika stilar hade jag först tankar om att ta med musiker som, förutom jazz, också är 

bra på exempelvis beatmusik så att jag kunde få en större stilbredd på mina låtar. Men jag släppte den 

idén mer och mer och valde att fokusera på ett mer jazzigt sound som tidigare musik jag skrivit och 

framfört på KMH har haft, och därmed också avgränsa arbetet lite. 
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Några låtar skrevs under hösten, men nästan inget producerades som jag tyckte kunde användas i detta 

projekt. Jag hade några låtar på lager att ha i reserv, men helst ville jag skriva nytt material för denna 

sättning. För att komma igång påbörjade jag flera testarrangemang, men den första låten som kom att 

användas i projektet skrevs i december. Jag påbörjade totalt ungefär tio olika arrangemang speciellt för 

mitt examensarbete och fem av dem slutfördes. Många idéer jag hade tyckte jag var väldigt 

avancerade på olika sätt och jag gav upp dem för att jag trodde det skulle bli för utmanande att utföra i 

praktiken. Detta var något som återkom under hela projektets gång, jag fick ofta i efterhand förenkla 

saker och allmänt anstränga mig för att skriva enklare musik. I efterhand kan jag tycka att jag inte 

borde sett det som ett så stort problem, reptiden var visserligen begränsad men jag hade helt klart 

kunnat testa svårare idéer och gett upp dem ifall de funkade mindre bra. Men att försöka skriva enklare 

och med färre toner var också en bra övning för mig. 

Mina möten med min handledare var bra och viktiga för tankeprocessen. Det blev tydligare vad jag 

egentligen ville med alla mina idéer och tankar efter jag fått prata igenom dem med en annan person. 

Jag bestämde ganska tidigt att jag ville spela in musiken i studio istället för att ha en konsert. Jag 

tycker inspelningssituationer generellt känns mer avslappnade, framför allt när jag spelar ny musik 

som inte testats så mycket innan. Jag får då också ett tydligare resultat efteråt i form av inspelningar 

som jag kan fortsätta jobba med efteråt. Dock finns det nackdelar med att spela in också, då jag i vissa 

fall spelar mer försiktigt och inte tar lika många risker som när jag spelar live. Detta resulterar då 

troligen i att musiken blir mer tillbakadragen än ett konsertframträdande. Det finns förstås ingen 

publik heller som skulle kunna bidra med energi. Men trots det känner jag mig för det mesta mindre 

nervös och vågar mer i studion än vid liveframträdanden. Vetskapen att det dokumenteras gör också 

att jag skärper till mig lite och fokuserar bättre. 

Medverkande 

Blåsinstrumenten jag valde att ha med i projektet blev två träblåsare, två trombonister och en trumpet. 

Ett annat alternativ hade varit tre träblåsare och bara en trombonist, men jag gillar det mjuka 

trombonsoundet och tyckte det dessutom kunde vara användbart att ha två tromboner i arrangemangen 

som kan spela klanger ihop istället för exempelvis en saxofon och en trombon som sticker ut mycket 

mer. På flera av mina arr har jag istället för trumpet skrivit för flygelhorn som är ett instrument jag 

tycker mycket om och som också har en mjukare klangfärg som passar bra ihop med tromboner. Jag 

skrev också mycket för klarinett vilket gjorde att blåssektionen bestod av två tromboner, flygelhorn, 

klarinett och altsax, som jag tycker tillsammans gav ett mycket karaktäristiskt och jättefint sound. 

När jag valde mina medmusiker hade jag förstås i åtanke hur de skulle tolka min musik men jag tänkte 

kanske framför allt på att välja personer jag känner mig trygg med socialt. Med en sådan stor grupp så 

var det viktigt för mig att jag kunde lita på alla inblandade. Jag visste också med stor säkerhet att 

repetitionstiden skulle vara begränsad så förmågan att lära sig ny musik snabbt och att läsa noter bra 

var viktig.  

Musikerna är Sebastian Jonsson på altsaxofon, Robert Nevén på klarinett och tenorsaxofon, Erik 

Tengholm på trumpet och flygelhorn, Hampus Adami och Agnes Darelid på trombon, Jonathan 

Leidecker på trummor, Gabriel Dahl på kontrabas, samt Oscar Olsén på elgitarr. 
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Komposition/arrangering 

Materialet skrevs på en mängd olika sätt. Många bra idéer dyker upp i mitt huvud när jag inte håller på 

med musik och då dokumenterar jag dem snabbt på något sätt och återkommer till dem vid ett annat 

tillfälle. Ibland försöker jag också sitta vid pianot och aktivt hitta nya saker, för att tvinga fram idéer. 

Den största fördelen med pianot är att snabbt kunna testa hur olika harmonier låter. Jag sjunger ofta 

melodier i huvudet och provar olika ackordsrörelser på pianot ganska fritt tills jag hittar något jag 

gillar. Men jag skriver sällan hela låtar vid pianot, jag skriver nästan alltid ner i noter tidigt för att 

tydliggöra för mig själv vad det är jag gör och hur låten ser ut visuellt. Jag använder 

notskrivningsprogrammet Sibelius mycket, och går ofta tidigt i processen över till att jobba i Sibelius 

istället för vid pianot. Detta kan vara något negativt, risken är att jag låser mig vid hur musiken låter i 

programmet och att jag då inte blir lika öppen för att ändra större saker. Men fördelarna är förstås 

många fler, det sparar mig mycket tid och ger mig en bättre helhetsbild, framför allt 

arrangeringsmässigt. Många saker kanske går att spela på pianot, exempelvis harmoniserade melodier, 

men inte i fullt tempo så att man verkligen hör det i rätt sammanhang. Skillnaderna i klangfärg mellan 

instrumenten påverkar också helheten så pass mycket, det är mycket svårt att bara föreställa sig det i 

huvudet. 

De flesta av de här kompositionerna skrevs speciellt för detta projekt och i samband med att jag också 

skrev arrangemangen. Oftast har jag utgått från en tydlig idé och hållit mig till den idén genom hela 

låten och arret, det kan exempelvis vara ett bas-ostinato eller ett melodiskt fragment. Jag har medvetet 

försökt att behålla grundidén och utnyttja den till fullo genom att bearbeta den på olika sätt, vilket 

gjorde att jag snabbare kunde komma igång med kompositions- och arrangeringsjobbet istället för att 

vänta på bättre idéer. Ibland såg jag redan från början låtarna mer som experiment och tillfällen att 

kunna testa saker jag inte skulle ha testat annars, och det blev en bra ingång till komponerandet. Men 

nu efteråt anser jag att de bästa låtarna inte tillkom på det sättet. Ett alternativ hade varit att istället 

skriva nya arrangemang på låtar som jag redan färdigställt tidigare, fördelen då hade varit att jag redan 

hade ett tydligt grundmaterial som jag var nöjd med. 

I det här fallet har det hjälpt mycket att tänka på gruppen jag skriver för och hur de här specifika 

musikerna skulle tolka musiken. Alla musiker i ensemblen har en tydlig personlighet vilket är något 

mycket positivt. Jag tror det påverkar mycket när jag exempelvis ska tänka ut grundstilen för en låt att 

jag hör Jonathans trumspel i huvudet till skillnad från en annan trummis eller bara trummor generellt. 

Melodiska idéer blir garanterat annorlunda om jag föreställer mig en trombon eller en saxofon eller en 

trumpet och så vidare. 

Betrakt 

Betrakt var den första låten jag arrangerade för projektet, och den baserades först på en dikt som jag 

fick på en kompositionslektion i en uppgift som handlade om att tonsätta texter. Detta var första 

gången jag testat att skriva en låt efter en text, och det var en spännande utmaning. Det är dock bara 

första raderna av dikten som gav inspiration till melodin och sedan utvecklade jag låten från det, själva 

dikten glömde jag snabbt bort. Men metoden var ett bra, konkret sätt att komma igång med 

komponerandet som jag säkert kommer att prova igen. 

Jag skrev melodi och ackord samtidigt, sedan jobbade jag ganska länge med att ändra små detaljer i 

melodin samt ändra ackorden här och där. Jag hade några olika varianter på hur ackorden kunde vara, 

och använde till slut flera av dem i arrangemanget så att harmoniken blir lite annorlunda varje gång 

melodin spelas. Detta tycker jag är ett effektivt sätt att få variation och rörelse i låten men ändå 

tydliggöra melodin genom att repetera den många gånger. 

Betrakt är den tydligaste kompositionen av de jag skrev till det här projektet, den fanns nedskriven i 

noter med färdig melodi och ackord, och jag kan tänka mig att jag hade kunnat spela den i andra 

sammanhang också. Därför blev det ganska lätt att ta den färdiga låten och arra upp den fritt för min 

ensemble. När jag skrev arrangemanget försökte jag skriva på ett mer kontrapunktiskt sätt; istället för 

att harmonisera melodin i stora blockackord så lät jag de fem blåsstämmorna komplettera varandra 
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rytmiskt så att varje stämma har något eget melodiskt värde. Detta för att få ett mer rörligt sound som 

jag tycker om. Melodin flyttar jag ganska fritt mellan instrumenten och det varierar hela tiden vilket 

instrument som har toppstämman i klangerna. Jag visste att jag kunde skriva arr på det här sättet för att 

jag testat det vid flera tillfällen i kurser på KMH, och jag har då tyckt det varit mycket givande och att 

resultatet blir spännande. Jag tyckte det var väldigt roligt att skriva det här arrangemanget, det var lite 

som att lägga ett pussel. 

Även piano, gitarr och bas spelar skrivna fraser, tillsammans eller ensamma. Piano och gitarr turas 

också om att kompa ackord. Jag tycker ofta att melodier spelade av blåsinstrument blir lite tydligare 

när de spelas ihop med piano eller gitarr, som har en annan klangfärg och dessutom är mer rytmiskt 

distinkta instrument. Några av de enligt mig mest effektfulla delarna i detta arrangemang är när jag 

spelar med i melodin på pianot en eller två oktaver över de andra, i en oktav som de flesta andra 

instrument inte kan spela i. Det är då jag som mest känner att jag fyller en viktig funktion, pianot hörs 

tydligt i ljudbilden och gör helheten lite mer konkret. 

Låten hade ingen B-del så jag testade att skriva några olika varianter på vad som kunde hända efter att 

melodin presenterats ett par gånger. Det jag fastnade vid mest var en suggestiv ”effekt”-del som växer 

gradvis i ett stort crescendo. Tanken var att få en obekväm stämning, lite som ur en skräckfilm, och 

jag ville ha små fraser från hela ensemblen som dök upp plötsligt och oväntat. Här fick jag möjlighet 

att testa en mängd ganska ovanliga och dissonanta klanger för att bidra till spänningen som byggs upp, 

och för att musiken skulle ha ett oväntat förlopp. Bastonen är g genom hela partiet, men harmonierna 

flyttas ganska fritt utanför tonarten och resulterar i ackord som Db/G, Amaj7/G och Abmaj7/G med 

flera (se Fig. 1 och Fig. 2). 

 

Fig. 1. Betrakt, takt 44-47. 
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Fig. 2. Betrakt, takt 48-53 

 

När jag lyssnar nu tycker jag att jag kunde ha gått ännu längre med de dissonanta klangerna. Eftersom 

det är samma pedalton hela tiden hade nästan vilka ackord som helst blivit snygga så länge jag löst 

upp dem till slut, jag borde skrivit det ännu mer extremt för att förtydliga stämningen jag ville åt i 

denna del. 

Jag bestämde aldrig exakt vad pianot skulle spela i den här delen utan tänkte att jag skulle kompa 

ackord fritt, det blev väldigt oklart och jag tycker nu att det helt klart saknas något. Jag ville 

visserligen ha det ganska minimalistiskt och glest, men det ibland blir det tomt på ett lite konstigt sätt 

och det tror jag beror på att jag tänkt mig mer pianospel i luckorna. Jag upplever en osäkerhet i om jag 

ska improvisera fritt över ackorden, spela klanger strikt som det står i noterna eller om jag ska spela 

något helt annat. 

Efter denna fristående del var det perfekt med ett flygelhornsolo vilket ledde till en soloform speciellt 

för det, se fig. 3. Jag gjorde soloformen operiodisk där det efter fyra takter i F moll kommer en tretakt 

som flyttar ackorden nedåt i stora sekunder, följt av två hela takter i den nya tonarten innan det 

repeteras. Detta bidrog till att det inte blev för tryggt och snällt som en mer typisk jazzballad. Jag ville 

få det mer oväntat både för musiker och lyssnare.  
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Fig. 3. Soloform på Betrakt. 

 

Flygelhornsolot följs av ett pianosolo med blåsbakgrunder. Här blev det en utmaning att passa in i 

bakgrunderna med mitt pianospel när jag improviserar över ackorden. Trots att jag visste precis hur 

arrangemanget var så glömde jag ibland bort att anpassa mig och på några ställen råkade jag spela över 

blåsfraserna. När jag nu i efterhand lyssnar tycker jag att krockarna blir lite häftiga i sig. Det ger 

musiken en viss spänning. Jag önskar att jag skrivit fler blåsbakgrunder under resten av pianosolot och 

fortsatt utforska relationerna mellan pianosolot och skrivna melodier som kommer in och avbryter. Jag 

hade kunnat lära mig något av det och jag tror helt klart att pianosolot hade blivit intressantare att 

lyssna på. Solot är över enbart två ackord och det blev svårt att hitta någon riktning. I inspelningen 

tycker jag solot inte fyller någon riktig funktion och blev framför allt för långt. Övergången från 

pianosolot till det sista temat och slutet var jag också väldigt osäker på hur det skulle bli. Jag tänkte att 

det var något som kunde lösas under repetitionerna. Den mystiska stämningen som byggdes upp i 

pianosolot passar inte helt in i resten av låten så det blev lite märkligt att gå vidare. 

Låten börjar med klarinett och piano som spelar temat fritt och min ursprungliga tanke var att skriva 

en tydligare pianostämma samt att det skulle spelas i tempo. Jag kände dock tidigt i 

repetitionsprocessen att vi behövde släppa tempot som går stadigt genom hela arret och istället spela 

de delarna rubato. Detta borde dock ha repeterats mer, då jag kände en osäkerhet över hur fritt jag 

skulle spela och hur jag sedan skulle visa tempot in till nästa del. Den osäkerheten upplever jag som 

märkbar i inspelningen. Jag tycker också att karaktären på rubatopartierna blev för mycket som en fin 

ballad. Jag tänker mig att det kunde ha varit starkare och rörligare i ett högre tempo, vilket jag också 

tycker om hela låten.  

Sammanfattningsvis är jag ganska nöjd med denna låt men jag kunde ha arbetat mycket mer med 

storformen. Om jag hade kortat ner hela arret och tagit bort vissa delar hade jag istället kunnat jobba 

mer utförligt med de viktigaste delarna, och kanske hunnit testa fler idéer för mitt pianospel. 

Alternativt hade jag kunnat göra skillnaderna mellan de olika delarna större och exempelvis byta 

tempo och tonart så att formen blir mer som en längre berättelse. Låten blev nu väldigt lång och 

spretig med många olika delar, men ändå lite tråkig för att alla delar är i samma stil. 

Massiv 

Massiv bygger från början på en låtidé jag skrev för pianotrio för cirka ett år sedan som jag sedan 
glömde bort och nu tog upp igen till detta projekt. Låten består av en ackordsvamp på åtta takter, samt 

en melodi som bygger på ett motiv med stora intervall som jag flyttar runt rytmiskt. Det är ett mycket 
kort tema men i pianotrioformatet passar låten bra som en ingång till öppnare improvisationer där 

vampen och melodin sätter en tydlig stämning. 

Arbetsmetoden när jag skrev arrangemanget var ungefär som när jag skrev Betrakt, jag hade redan en 

låtidé som jag byggde upp en storform till och testade att arrangera till min ensemble på olika sätt. Jag 

hade tidigt en idé om att börja låten rätt så lugnt i halvtempo och ha ett långsamt crescendo genom i 

princip hela arrangemanget som sedan kulminerar i ett altsaxsolo. En grundidé var också att melodin 

skulle spelas av pianot medan blåssektionen spelar klanger, därmed blir det annorlunda från den förra 

låten där blåsarna har den mer vanliga melodirollen. Så blev det dock bara i totalt sexton takter, i 

resten av arret kompar pianot ackord som vanligt. Om jag haft en B-del eller något annat melodiskt 

material hade det varit intressant att utnyttja detta ytterligare och se om en melodi som spelas av ett 
piano når fram bakom fem blåsare. I ett livesammanhang tror jag det skulle kunna bli problematiskt 
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ibland, men i en studioinspelning finns uppenbara lösningar på de problemen. Jag är säker på att det 

hade kunnat bli ett mycket spännande sound. 

Trots den långa formen med många olika delar så försökte jag att inte introducera för många olika 

idéer utan få fram så mycket som möjligt baserat på min grundidé, som framför allt är ackordsvampen 

men också pianomelodin. Jag märkte först när jag började spela låten att jag inte tycker vampen blev 

så bra i sig, ackorden fungerar inte jättebra ihop och är lite märkliga att improvisera över. Men 

eftersom det var ingången till hela arrangemanget beslöt jag mig för att ändå behålla ackorden som de 

var. Jag kan tycka nu att hela arret blev lidande för att jag inte gillar det huvudsakliga temat i låten. 

Men det är en spännande insikt att detta uppenbarades för mig som tydligast när jag hörde det spelas 

utanför Sibelius. Under den långa perioden som jag skrev arrangemanget så hade jag vant mig vid hur 

det lät i programmet på datorn och inte reflekterat tillräckligt över hur det lät spelat av ett piano och i 

en ensemble. 

Till gitarrsolot skrev jag blåsbakgrunder som ledde mig till en ny tonart, och efter gitarrsolot byter det 

tonart igen och blåsinstrumenten spelar en längre fristående melodi unisont som jag tycker byggde upp 

snyggt till ännu ett tonartsbyte och ett långt saxofonsolo. Denna övergång blev mycket effektiv och 

tonartsförändringarna bidrog till låtens långa uppbyggnad.   

Sedan testade jag att arrangera pianomelodin för hela blåssektionen så att varje blåsstämma spelar en 

eller två toner var och att de tillsammans utgör hela melodin, se fig. 4-5. Detta trodde jag först skulle 

bli svårt att utföra i praktiken för att det måste vara väldigt rytmiskt precist för att fungera, men 

blåsarna spelade det perfekt och det blev en häftig effekt. Jag kan tänka mig att dessa åtta takter skulle 

kunna repeteras som en loop och användas i en helt annan låt, det är för mig något mycket tilltalande 

med soundet av många olika instrument som dyker upp på oväntade ställen med korta toner. Detta är 

ytterligare ett exempel på varför jag gillar större ensembler, det går i princip inte att återskapa en sådan 

här effekt med färre instrument. Variationen i klangfärg gör det oförutsägbart och spännande. 

 

 

Fig. 4. Massiv, takt 94-97 
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Fig. 5. Massiv, takt 98-101 

 

Sedan kommer låtens outro som är på högsta energinivå, och trumpet, piano och gitarr improviserar 

samtidigt över vampen som spelas av blåssektionen igen. Det blev ett mäktigt sound när de tjocka 

ackorden spelades av fem blåsinstrument, så att piano och gitarr istället kan spela snabba toner för att 

driva på energin. 

Tempot blev även här ett problem, jag upplevde att låten behövde gå i ett mycket högre tempo än jag 

först tänkt. I inspelningen blev tempot till slut bra, men det känns ändå lite forcerat som om ingen 

riktigt vant sig vid det.  

Till skillnad från Betrakt så är jag här ganska nöjd med hur storformen blev, och även de olika 

arrangerade blåsdelarna, men själva låten i sig är jag inte lika nöjd med. Det kommer aldrig någon 

tydlig melodi som definierar låten och jag tycker ackorden är lite obekväma och konstiga. 

Övergångarna mellan delar tycker jag fungerar mycket bra och det utfördes med en bra dynamisk 

kurva som jag tänkt mig. 

Tripp 

Tripp skrev jag långt senare när det började dra ihop sig för det första repetitionstillfället. Jag hade en 

bild av vilken typ av låt jag ville skriva och framför allt att jag ville skriva något annorlunda från de 

andra låtarna. Jag gjorde flera försök att skriva den typ av låt jag hörde i mitt huvud men det här var 

den första jag tyckte blev tillräckligt bra och som kändes rimlig att spela.  

I både Betrakt och Massiv är det väldigt mycket som händer hela tiden och det är många stora, tjocka 

klanger så i den här låten ville jag testa ett torrare sound. De flesta av mina låtar är dessutom väldigt 

mörka och melankoliska, denna blev gladare och nästan lite komisk.  

Jag kom först på basostinatot som är mest en rytmisk idé, det svåra var att bestämma vilka toner som 

skulle ingå i ostinatot. Jag visste att jag ville byta mellan två tonarter som är långt ifrån varandra och 

kom fram till att A-delarna kunde växla mellan Bb och E. Det var dock mycket svårt att hitta ett 

snyggt sätt att ta sig mellan de två tonarterna inom bara fyra takter, och jag tycker fortfarande att jag 

inte helt lyckades med tonerna, men det rytmiska konceptet är det viktigaste och det är det som hela 

låten bygger på. Rytmen baseras på mönster jag förskjutit på olika sätt i en triolunderdelning, detta är 

något jag ofta experimenterar med. Möjligen skulle detta kunna noterats som åttondelar i en 12/8-

taktart. Jag valde dock att skriva det som trioler i fyrtakt eftersom många jazzmusiker ser det som mer 
lättläst. Riffet blev väldigt svårt att utföra på ett naturligt sätt. På inspelningen tycker jag att det märks, 
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jag lyckas inte vara konsekvent i exempelvis min artikulation för att det är både tekniskt och rytmiskt 

utmanande. 

Sedan skrev jag en trestämmig melodi över riffet som medvetet är väldigt kärv, men jag tycker ändå 

att det blev en ganska glad och rolig melodi trots att den är så dissonant. Det blev väldigt snyggt med 

kombinationen klarinett, trumpet och altsax. Jag tror de hade kunnat spela nästan vilka toner som helst 

och jag hade tyckt det blivit häftigt just på grund av instrumenteringen. De spelar tonerna giss, a och f 

över bess i basen vilket innebär att både lilla och stora sjuan är med i ackordet, och ingen ters (se 

fig. 6). Jag ser det dock mer som en häftig klang snarare än ett ackord, jag tycker det fungerar bra i 

sammanhanget. Sedan över ett e i basen spelas fiss, g och ciss vilket är en lite vanligare Em6/9-klang, 

men det är ungefär samma struktur med en liten sekund längst ner i ackordet. 

 

 

Fig. 6. Tripp, takt 9-12. 

 

Efter en åtta takters A-del kommer en kort, märklig B-del som jag inte hade någon speciell tanke med. 

Jag skrev den väldigt snabbt och ändrade väldigt lite efteråt. Jag tycker den fyller sin funktion och är i 

samma anda som resten av låten.  

När A-delen spelas en andra gång provade jag att på ett ställe ändra tonerna lite i Bb-klangen för att få 

det ännu mer spräckigt, se fig. 7. Här skulle man kunna analysera klangen som att både nian och den 

sänkta nian är med, eller exempelvis som ett Cmaj7 utan ters med bess i basen. Men även här har jag 

inte alls tänkt så utan bara flyttat en klang kromatiskt utanför tills det lät rätt, eller snarare tills det lät 

fel på ett snyggt sätt. 
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Fig. 7. Tripp, takt 29. 

Jag tänkte redan från början att formen på denna låt kunde vara kortare och simplare eftersom båda de 

tidigare låtarna var väldigt långa arr med många delar. Jag ville också ha med kollektiv fri 

improvisation på ett lite humoristiskt sätt, så jag bestämde att låten kunde sluta med det. Blåsarna 

kommer in en i taget och lägger sig i trombonsolot, och så slutar allt med musikaliskt kaos. Detta 

tycker jag blev väldigt lyckat, musikerna förstod min vision på en gång och jag blir glad varje gång jag 

hör det för att det är så intensivt och roligt. 

Tanken med pianospelet var att det skulle vara torrare, med färre ackord och mer fokus på basgången 

och skrivna melodilinjer. Även i trombonsolot försökte jag kompa mer luftigt, med mindre 

sustainpedal och ofta med mindre klanger, men ändå lekfullt och i stil med låten i övrigt. 

Den här låten tycker jag generellt blev ganska lyckad, som även om det är en svår låt är mindre 

ambitiös i till exempel form och därför lättare att repetera och lättare att ta till sig. 

Arrangeringsmässigt är den också mycket simplare, trombonerna spelar väldigt få toner 

överhuvudtaget. Jag ville att låten skulle ha en rolig och lite humoristisk karaktär och det tycker jag att 

jag lyckades med. 

Luftballong 

Kvällen innan genrepet med hela gruppen kände jag mig osäker på om materialet jag hade var bra nog 

så jag bestämde jag mig för att snabbt skriva ännu ett arr. Jag tog fram en gammal låt som jag skrivit 

för kvintett två år tidigare, och arrangerade om den för nonett. Låten har en unison melodi som ska låta 

mäktig, så den blir förstås ännu mäktigare när sex personer spelar melodin istället för bara två. 

Melodin, som skrevs under mitt andra år på KMH, skrev jag först efter en tonserie byggd på mitt eget 

personnummer. Varje siffra anger en tonplats i ett modus, i det här fallet en B lydisk skala, och från 

det fick jag fram första frasen som var en bra början till en låt. Intervallsprången blir av förklarliga 

skäl stora, vilket ger intressanta melodier jag troligen inte kommit på utan denna metod (se fig. 8). 

 

Fig. 8. Luftballong, huvudtema. 

Det var svårt att bestämma vilken taktart låten skulle noteras i och jag ändrade mellan flera olika 

taktarter innan jag bestämde mig för 6/8. I den ursprungliga noten jag hade var den noterad i 4/4 där 
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sextondelar istället blir trioler. Jag testade också att skriva den i 12/8 där jag tyckte takterna blev 

väldigt långa, samt i en snabb 3/4 som egentligen hade fungerat bra men då blir takterna istället korta 

och snabba. När jag skrev om Tripp kom jag fram till att 4/4 oftast var lättare att läsa men här kändes 

6/8 det mest rimliga för mig, det är så jag känner pulsen och det är så trummorna oftast kompar. Men 

pianot accentuerar var tredje sextondel och det kan uppfattas som att det är ett triolflöde i en fyrtakt, 

och trummorna spelar ibland med i det på olika sätt vilket var något jag specifikt önskade.  

Melodins rytm är också för det mesta mer lättläst i 4/4, se fig. 9.  

 

Fig. 9. Luftballong, melodi noterad i 4/4. 

Om man bortser helt från kompet och bara spelar melodin över en puls så upplevs melodin ganska 
olika beroende på var pulsen är. I 6/8 är det den första frasen som sticker ut rytmiskt, men i 4/4 är det 

den andra frasen. Det är möjligt att detta skulle påverka fraseringen av melodin på något sätt, men 

eftersom jag upplever låtens huvudsakliga groove som en tydlig 6/8, eller en tretakt, så känns det 

fortfarande mest logiskt att ha den noterad som den är. Jag tror dock att om jag skrivit den idag hade 

ändrat till 3/4 för att det är mer familjärt, då kan man tänka låten som en jazzvals (se fig. 10). 

 

Fig. 10. Luftballong, melodi noterad i 3/4. 

I slutet på varje tema kommer ett basostinato, och där hade jag en tydlig 4/4-känsla i huvudet när jag 

skrev den och tänkte mig att trummorna kunde byta komp och spela mer över fyrtakten. Figuren ser 

dessutom mycket mer logisk och lättläst ut i 4/4, se fig. 11. 

 

Fig. 11. Luftballong, ostinato noterad i 4/4 

Men jag skrev inte ut någon metrisk modulation i noterna utan lät ostinatot vara noterad i den gamla 

taktarten och förklarade istället för trummisen hur jag tänkte. 

 

Fig. 12. Luftballong, ostinato noterad i 6/8 
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Det blev en bra idé att ha ett trumsolo över detta ostinato i slutet av låten och i trumsolot växlar 

Jonathan mellan dessa olika taktarter samt en mängd andra metriska idéer. 

 

Jag arrangerade melodin så att den först är unison och delas upp mer och mer i stämmor, och sista 

gången är den femstämmig. Här kunde jag nog ha arbetat mer med att få flerstämmigheten snygg, det 

blir lätt att melodin försvinner när några instrument går över från att spela melodi till att spela 

stämmor. Att gitarren spelar melodin hela tiden gjorde dock en viktig skillnad, och när låten mixades 

såg jag till att den placerades långt fram i ljudbilden. Jag tyckte också att det kunde vara intressant att 

behålla arret så som det blev kvällen jag skrev det, och inte fortsätta att ändra små detaljer under en 

längre period som jag gjort med de andra låtarna.  

Det blev som väntat mäktigt med fem blåsinstrument som spelar en melodi tillsammans, både när den 

är unison och när det är tjocka, femstämmiga ackord. I de andra låtarna i projektet och i de flesta låtar 

jag skrivit överhuvudtaget har jag fokuserat mycket mer på det harmoniska än det melodiska. I 

arrangemangen har jag också skrivit komplementärt och mer på ett medvetet rörigt sätt. Men i den här 
låten blev det tydligt för mig hur viktig en melodi kan vara, och hur kraftfullt det kan bli när melodin 

får stå i centrum utan för mycket som händer runt omkring. 

Pianot spelar under hela temat arpeggion i ett lågt register och trots att jag spelat låten tidigare tycker 

jag det är svårt att spela det avslappnat på ett naturligt sätt. Jag vill kunna spela det ganska svagt och 

framför allt jämnt i volym och sound, och med en rytmisk tydlighet som driver hela ensemblen framåt. 

Jag behärskar fortfarande inte detta helt, men det blev lyckligtvis inget jättestort problem. Jag tror att 

jag i stort lyckades spela något liknande det jag ville under inspelningen, det låter dock något slarvigt. 

Eftersom melodin för det mesta är unison och inte säger så mycket om harmoniken så blir pianospelet 

en viktig del av låten. 

Då jag skrev arret på bara ett par timmar blev det ett ganska simpelt arrangemang, men jag bestämde 

att istället passa på att ha ett lite längre pianosolo på bara pianotrio, samt trumsolot i slutet som också 

blev långt. Pianosolot växlar mellan C lydiskt och Eb lydiskt, trots att låten går i B lydiskt. Jag tycker 

det blev snyggt och effektivt att byta tonart plötsligt in till solot, det blir ett nytt och fräscht sound trots 

att karaktären i övrigt är likadan som innan. Mitt pianosolo blev i stort som jag tänkt mig men jag 

lyckades inte slappna av helt, och jag tycker att jag hör tydligt på inspelningen att jag är lite stressad 

och obekväm. Jag spelar många bra idéer men vågar aldrig stanna kvar vid en idé särskilt länge och 

jag upprepar mig ganska mycket. Jag tror att solot hade blivit mer intressant och mindre spretigt om 

jag hade stannat kvar vid varje motiv längre och byggt upp spänning under längre tid, då blir effekten 

mycket större när jag löser upp spänningen. Detta är dock något jag nästan alltid tänker på när jag hör 

inspelningar av mig själv och något jag kommer fortsätta att jobba med.  

Nu i efterhand tycker jag att denna låt blev den bästa låten som helhet, trots att det var den som jag 

lade minst tid på och som vi repade överlägset minst på. Den är dock en mycket lättare låt på många 

sätt och inte lika mycket ett experiment som de andra låtarna, det är en gammal låt som jag redan 

spelat och visste fungerade. 

Repetitioner 

Det var en utmaning att planera in repetitioner för en så stor grupp och det var jag medveten om från 

början. Min plan var att ändå hinna med ett rep med blåssektionen, ett rep med rytmsektionen och 

minst två rep med hela gruppen. Detta för att alla skulle hinna bli hyfsat säkra på materialet men också 

för att testa de olika saker jag tänkte skriva det här arbetet om, och hinna tänka över mitt pianospel 

mer, för det var inte alltid så tydligt i själva arren.  
Att hitta datum som alla kunde blev som väntat svårt, men det blev en bra övning för mig. Den första 

repetitionen var med bara mig och alla blåsare och det tycker jag var ett mycket givande 

repetitionstillfälle. Jag fick möjligheten att höra hur allt jag skrivit lät i verkligheten, och de fick en 

bild av vad det var de skulle spela. De är alla utmärkta notläsare så det mesta gick snabbt och utan 

några större problem. Jag tycker det också alltid är roligt att få höra musiker spela musik som jag 

skrivit. Eftersom det var svårt att hitta datum kom vi fram till att det räckte med bara ett rep med hela 

gruppen innan inspelning. Jag hade ju redan tydliga noter till fyra låtar som alla kändes spelbara.  
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Jag glömde att spela in repetitionen vilket gjorde att jag hade svårare att minnas hur det egentligen lät 

och reflektera över vad som behövde förbättras. Jag hade dock antecknat ett par saker med arren som 

behövde ändras, men ingenting med mitt pianospel eller liknande för det hade jag inte hunnit tänka på 

knappt alls.  

Ett par dagar senare hade jag ett rep med rytmsektionen, vilket var svårare. Det var en utmaning att 

spela igenom låtarna när en så signifikant del av arren saknades. Jag märkte också att jag på de flesta 

låtarna inte tänkt igenom så noga hur kompet skulle spela, och framför allt inte vad jag skulle spela 

som pianist. Det uppenbarades mer och mer att mitt största fokus hela tiden varit att skriva häftiga 

blåsarrangemang, snarare än att enbart agera musiker i en ensemble. De andra delarna av projektets 

syfte lade jag mindre vikt vid.  
 

Genrepet med hela ensemblen blev ett par veckor senare. Jag hade då ändrat små detaljer i arren men 

inte vågat göra några större ändringar, delvis på grund av att det bara var ett rep kvar innan inspelning 

och jag inte ville ta några risker i onödan. En till låt hade dock tillkommit, och den fungerade bra 

direkt trots att den inte repeterats innan. Det var lite stressigt att spela igenom allt material på bara två 

timmar, men jag var nöjd efteråt och alla kände sig väl förberedda. Jag glömde dock på även detta rep 

att spela in någonting, så jag fick aldrig någon tydlig bild av hur det egentligen lät. Under själva repet 

var jag återigen upptagen med att leda bandet och förklara hur jag tänkte låtarna, så jag hann inte tänka 

så mycket på mitt eget spel. 
 

I stort blev alltså bandledarrollen ett hinder för mitt musicerande under hela processen, och detta beror 

kanske på att jag är väldigt ovan att vara ledare i en grupp överhuvudtaget. Det bästa sättet detta hade 

kunnat förbättras på hade varit om vi hunnit med några fler repetitionstillfällen, kanske dessutom 

tidigare på året, då hade jag fått längre tid att vänja mig vid situationen. Det hade också gjort musiken 

bättre, jag hade kunnat testa idéer som inte nödvändigtvis följts upp efteråt istället för att skriva fyra i 

princip färdiga arrangemang innan första repet som jag knappt ändrade någonting med därefter. Det 

känns förstås skönt att veta att jag kan skriva arr för en så stor grupp som är spelbara direkt utan större 

problem. Men helst skulle jag då ha utnyttjat detta faktum och kommit med nytt material till varje 

repetition under en längre period så jag kunnat testa mer extrema koncept och därmed lära mig mer 

och i slutändan skriva bättre musik. 

Inspelning 

Under inspelningsdagen gick det mesta bra och vi blev klara med alla låtar i god tid. Eftersom nästan 

alla låtar är väldigt långa blir varje tagning rätt så utmattande, därför tyckte jag att två tagningar per låt 

räckte. Andra tagningen blev den bästa tagningen på alla låtar, det kan bero på att det tog ett tag för 

alla att komma ihåg vad vi bestämt på repen och hur musiken egentligen lät. Med så långa låtar och en 

så stor ensemble blir det alltid misstag här och där och det får man acceptera, men i stort så gick det 

klart bättre än jag väntade mig och alla spelade exemplariskt. Jag tror dock att det hade blivit mycket 

bättre på många sätt om vi hunnit med ett till rep med hela gruppen, då hade alla blivit ännu säkrare på 

musiken och kanske spelat mer naturligt och avslappnat.  
Jag kände mig ganska missnöjd med min egen prestation direkt efteråt, och det är också till följd av att 

jag förberedde mig dåligt och att jag inte tänkte igenom allting tillräckligt noga innan. Efter 

inspelningen väntade jag drygt en vecka med att lyssna på resultatet. Jag ville ge det lite tid, framför 

allt för att jag kände mig så missnöjd. När jag väl lyssnade kändes det lite bättre, och nu när det gått 

längre tid har jag kunnat acceptera resultatet mer. Trots det tycker jag att mitt pianospel i 

inspelningarna för det mesta är lite slarvigt och oklart. Låtarna är jag heller inte alltid så nöjd med, för 

det mesta är de mer som experiment än vad jag ser som färdiga låtar. Men vissa partier tycker jag 

fungerade och gruppen som helhet spelar ibland enormt bra vilket gör inspelningarna minnesvärda.  
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Slutreflektion 

Jag har i mitt examensprojekt skrivit musik för en stor sättning, vilket är något jag länge haft tankar på 

att göra och det var också mitt huvudsakligt syfte med projektet. Jag har lagt väldigt mycket tid på att 

skriva olika arrangemang och har fått möjlighet att testa arrangemangen i praktiken. Därmed har jag 

också fått öva på att vara bandledare och upplevt all logistik som det innebär. Det är framför allt de här 

sakerna jag hade som mål, och det är också det jag nu tycker blev den viktigaste delen av hela 

projektet. Med andra ord blev alltså arbetet lyckat eftersom jag slutförde det som jag ville göra. 

I min ursprungliga plan fanns också tankar kring mitt pianospel och hur det påverkas beroende på 

olika förutsättningar. Att sättet jag spelar piano på är annorlunda i en stor grupp mot hur jag spelar i en 

trio är förstås ett självklart faktum, och det har jag också upplevt på olika sätt. Men jag har också lärt 

mig vikten av att arrangera och planera mitt pianospel i förväg. Arrangering och struktur blir mycket 

viktigare i en större ensemble, så är det för alla instrument. Det är svårare och mer riskabelt att lämna 

saker öppna och obestämda för att det finns fler faktorer som kan gå fel, och det är en större och mer 
avancerad ljudbild som varje instrument måste passa in i. Allt detta kände jag till innan, men jag 

misslyckades uppenbarligen ändå med att ta det helt på allvar vad det gäller mitt eget spel. Jag hade 

planer att utforska mer eller mindre okonventionella sätt att spela piano, men i slutändan så spelade jag 

så som jag alltid spelar. Ibland skrevs förstås tydliga saker i arrangemangen, t ex melodier, basgångar 

och annat, men för det mesta har pianot en ganska ordinär ackordsroll och oftast utan några större 

restriktioner. Anledningen till detta är att jag i den här perioden helt enkelt var mer intresserad av att 

skriva musik än att spela den, och prioriterade därför inte mitt eget spel, och hörde heller oftast inte 

mitt eget spel i musiken jag komponerade. Jag har inte skrivit musik för piano, eller för att visa upp 

mitt pianospel, utan jag har skrivit musik för en jazzensemble som jag råkar ingå i. Det är förstås inget 

negativt i sig, dock tror jag att intressant musik hade skrivits om jag någon gång sett ensemblen från 

den vinkeln. När jag ser tillbaka på projektet och lyssnar på inspelningarna får jag insikter om mitt 

eget spel, men egentligen har det inte så mycket med sättningen eller projektet att göra utan det är 

sådana saker som säkert dykt upp annars också.  

Jag är i vanliga fall pianist i olika sammanhang och det här var en av de första gångerna någonsin som 

jag primärt var bandledare och arrangör. Det var lärorikt och minnesvärt, men jag har också upplevt 

hur kompositörsrollen och bandledarrollen kan påverka pianistrollen. De flesta problem som jag 

skrivit om har sin grund i relationen mellan dessa roller. Att skriva musik och att leda en grupp är 

relativt nytt för mig och tog därmed mycket mer energi och fokus än att agera pianist. Om jag haft en 

vilja att presentera mitt pianospel på bästa sätt och ha det som största fokus hade jag lagt upp projektet 

på ett annat sätt. Sättningen hade varit mindre och musiken hade troligen varit annorlunda. Men 

istället har jag lagt mycket tid på arrangemang och min roll som pianist var något som kom i andra 

hand. Detta har kanske dock gjort att jag ser mitt pianospel mer från utsidan som en del av helheten. 

Alla arrangemang jag skrev har partier som jag är väldigt nöjd med, och jag är mycket glad att jag fick 

möjlighet att skriva dem. I detta ingår många påbörjade arrangemang som aldrig testades i ensemblen 

men som ändå blev tillfällen att prova olika koncept. Men en sak jag definitivt gjort annorlunda om jag 

hade gjort om projektet är att jag hade fokuserat mer på att testa musik i praktiken och inte bara skrivit 

arrangemang i Sibelius. Repetitionerna hade kunnat utnyttjas mer till att upptäcka eventuella brister 

och komma på nya idéer, och inte bara till att repetera musiken innan inspelning.  

Att vara bandledare var utmanande men gick till slut bra. Det blev ett perfekt tillfälle att öva på detta 

och det var utvecklande att se hur jag lyckades styra upp allt. Ibland var det frustrerande och kaotiskt 

med all logistik men det var en viktig process att gå igenom för arbetets helhet. Dessutom tycker jag 

det var mycket mäktigt att få höra åtta musiker som jag respekterar spela musik jag skrivit. Sättningen 

var mycket relevant för hela projektet, utöver den konstnärliga anledningen. Alla delar av arbetet blev 

större på grund av att gruppen var så pass stor, och jag fick därmed öva på alla olika moment jag tagit 

upp på ett mycket omfattande sätt. 

Jag ångrar delvis att jag valde att spela in musiken istället för att ha en examenskonsert. Om jag visste 

att jag hade en konsert att förbereda mig för så är jag säker på att jag hade arbetat mer och tagit 
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projektet mer seriöst. Det hade garanterat blivit fler repetitionstillfällen och jag hade nog inte framfört 

låtar om jag inte känt att de fungerade, och då hade jag istället skrivit fler låtar. Konserttillfället hade 

också varit en nyttig upplevelse som jag lärt mig mycket av. Däremot känner jag att varje gång jag gör 

en inspelning lär jag mig nya saker om mitt eget pianospel. I en inspelning blir det tydligt för mig hur 

jag egentligen spelar, och då kan jag upptäcka sådant jag kunnat göra annorlunda. Jag får insikter som 

påverkar mitt musicerande i framtiden till det bättre. 

Slutligen känner jag mig nöjd med mitt arbete som helhet. Jag har gjort ett omfattande arrangerings- 

och kompositionsjobb, och slutfört en inspelning tillsammans med en stor grupp musiker som jag lett. 

Jag har också gjort insikter om mitt eget musicerande och komponerande, och sett hur de två olika 

rollerna påverkas av varandra. 
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