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Bakgrund 

Under detta arbete har jag komponerat musik med utgångspunkt från mina musikaliska 
inspirationskällor samt mitt eget musicerande. Fokus har vilat på processerna kring komposition och 
samspel samt hur det anknyter till min roll som basist.  

Texten kommer avhandla projektets resa från mikronivå till makronivå. Detta kommer beskrivas i 
olika avdelningar och avslutas med en reflektion kring helheten. 

Projektets uppkomst  
Projektet reste sig ur erfarenheterna från mina två föregående projekt på skolan. Vissa idéer ville jag 
återvinna men huvudriktningen pekade åt utforskande av nya marker. 

De två tidigare projekten var för mig en ingång till komponerandet. Därför kändes det naturligt att 
fortsätta på samma spår. Det som skiljde projekten åt var att det första var mer improvisationsbaserat 
medan det andra var mer kompositions- och arrangeringsbaserat. Däremot fanns det en stor gemensam 
nämnare, nämligen att musiken var instrumental. 

I efterklang till dessa tidigare projekt valde jag att ha med sång i den musikaliska sättningen. Det 
skulle leda mig genom nya, tidigare okända, terränger i komponerandet. Jag var nyfiken på att utforska 
hur mitt basspel skulle påverkas.  

Frågor och funderingar som uppkom unders projektets gång var: 

• Var kompositionerna lyckade?  

• Min roll som basist 

• Förhöll jag mitt basspel annorlunda jämfört med mina andra projekt? 

• Hur påverkade jag ensemblen? 

Reflekterande om visionen för projektet ledde till att jag inte ville lägga någon betydelse kring ordet 
”genre”.  En sådan bestämmelse kan, enligt mig, skapa förutfattade meningar och på så sätt komma i 
vägen för det kreativa skapandet. I stället har jag sett över min musikaliska inspirationskarta och satt 
ut knappnålar på platser jag vill belysa. 

Musikalisk bakgrund 
Min musikaliska resa påbörjades redan i tidig ålder. Musiken samexisterade med vardagen och var en 
stor del av mitt universum. Båda mina föräldrar är musiker och spelade glatt upp diverse skivor av all 
slags musik. Minnen av första mötet med musik av Stevie Wonder1 och James Brown2 finns 
fortfarande hårt inpräntade i min minnesbank. 

Vid sju års ålder började jag spela mitt första instrument. På födelsedagsmorgonen stod en cello och 
väntade överraskande på mig, i pojkrummet. I fem år tog jag lektioner på kulturskolan. Den här 
perioden var mycket viktig för mig då cellospelandet gav en bred grund för teknik och hantering av ett 
stränginstrument. Tretton år gammal hade intresset för cello svalnat och övergått till ett intresse för 
gitarr. Efter ett år av självinlärning på gitarr, där jag plöjde igenom en gitarrbok och lärde mig de 
grundläggande ackorden, stötte jag så småningom på elbasen. Jag började spela tillsammans med två 
vänner, varav den ena spelade trummor och den andra gitarr. Jag fick då infinna mig vid rollen som 

 
1 Amerikansk musiker, sångare, kompositör och producent (1950-) 
2 Amerikansk soul- och funkartist (1933-2006) 
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elbassist men ganska kvickt skapades ett större intresse för instrumentet. Kort efter uppvaknandet 
började jag ta elbaslektioner, det gav mig de tekniska grunderna. 

Med två års erfarenhet från baslektionerna blev jag antagen till Rytmus musikergymnasium. Under 
den treåriga utbildningen breddades mitt musikaliska intresse, likaså min ambition. Här föddes mitt 
intresse för jazz. Det var djupdykningen i jazzen som senare ledde till att jag sökte mig till KMH. 

Jag ser idag på jazzen som en bred konstart med böjbara gränser som konstant utvecklas. Rent 
musikaliskt brukar jag betrakta det som ett förhållningssätt till samspel snarare än en viss typ av genre. 

Basfilosofi 
Nybörjarfasen i inlärningen av ett instrument handlar oftast om teknisk förmåga och på det planet sker 
utveckling i hygglig fart. När en habil teknisk grundnivå uppnåtts saktar tempot av till en långsammare 
takt, likt en exponentiell kurva. I samband med min tekniska och musikaliska utveckling som basist 
har även den mer filosofiska sidan utvecklas. 

I sin natur har basen, traditionellt, en något tillbakalagd roll. Den definierar harmoniken, ofta även 
rytmiken i mycket musik. En enkel melodi kan få en helt annan karaktär med en basstämma. Ett 
trumkomp kan upplevas på helt olika sätt beroende på hur basen spelar. Med den här positionen 
tillkommer en stor portion makt. Genom att koka ner mina idéer kring bas, under de senaste åren, har 
jag fått ett mer fundamentalt synsätt. 

Som elbassist har jag genomgått olika faser. I nybörjarstadiet var jag mer tilltalad av explosivt basspel, 
där var det den rent instrumenttekniska förmågan som imponerade. Nu under de senaste åren, när jag 
mognat som musiker, är det snarare de musikaliska aspekterna som inspirerar. De basister som jag ser 
upp till är de som behärskar förmågan att inte trampa på någons tår. Det innebär att jag ofta tenderar 
till att uppskatta ett mer sparsmakat basspel.  

Man skulle kunna se på en musikalisk sättning som ett ekosystem där alla delar är helt beroende av 
varandra i en slags symbios. Om en part tar för stor plats så rubbas balansen och systemet fallerar. Det 
är ett fragilt system som kräver vördnad och framför allt lyhördhet. En god basist respekterar sin plats 
och vet hur den kan använda sina krafter. 

Jag vill benämna detta betraktelsesätt som ”minimalistiskt basspel ”. Med denna medvetenhet strävar 
jag efter att spela min roll utifrån en större plan. Det handlar inte om att försöka spela så lite som 
möjligt utan snarare om en strävan för öppna öron och interaktion på ett medvetet sätt.  

Medmusiker 
Första fasen var avklarad. Det fanns en vision för projektet och musiken som skulle skapas. Nästa fas 
var att finna medmusiker. Detta var en mycket viktig del för projektet eftersom medmusikernas 
inblandning skulle få en stor påverkan på processen och slutresultatet. Det var skapandet av ett 
ekosystem. 

Att sätta ihop en ensemble handlar om att finna individer vars unika röster tillsammans skapar en helt 
ny röst. Det jag alltid söker efter är musiker som känns bekväma att spela med men som också kan 
utmana musiken och driva den framåt. Det är en vital balansbräda. 

De musiker jag valde har alla personliga röster och är lyhörda och kompetenta utövare. En viktig 
aspekt var att det skulle finnas gemensamma musikaliska inspirationskällor. Eftersom jag musicerat 
mycket med alla dessa musiker så visste jag att vi har liknande bakgrunder.  

Den fullständiga sättningen blev; 

Joanné Nugas 
Den första jag tillfrågade till ensemblen var en sångare, som jag haft i åtanke sedan projektets 
uppkomst. Det var viktigt eftersom jag även ville samarbeta med i komponerandet. Jag tillfrågade min 
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vän Joanné Nugas som är en extremt duktig sångare. Hon behärskar sin röst och kan sjunga både starkt 
och svagt och har ett starkt rytmiskt sinne. Joanné tackade ja till att medverka i projektet, till min stora 
glädje. Detta betydde att grunden för hela projektet var färdigställd.  

Axel Berntzon och Lars Ullberg 
När jag bestämde mig för att ha en blåssektion på trumpet och trombon var musikervalet enkelt. Dessa 
brassmusiker är båda fantastiska på respektive instrument och extremt skickliga improvisatörer. De är 
utrustade med god tonbildningsförmåga och jag visste att de vackert skulle färglägga min musik.  

Oskar Nilsson 
Världen vimlar av begåvade gitarrister och Oskar är garanterat en utav dem. Han utövar ett mycket 
personligt gitarrspel och har en otrolig förmåga att passa in i en ensemble. Han var ett solklart val till 
ensemblen. 

Mikael Wilhelmsson 
Mikael är en slipad pianist med oerhört stor musikaptit. Få av mina musikervänner har ett lika stort 
spann på sitt musiklyssnade inom olika genrer som han. Mikael är extremt bevandrad när det kommer 
till ackordspel.  

Noa Svensson 
Relationen mellan trummor och bas brukar ofta nämnas i förbifarten av diverse musikentusiaster. Jag 
kan tycka att ansvaret för sväng borde läggas likvärdigt på alla instrumentalistgrupper inom en 
ensemble. Med detta nämnt så är relationen till trumslagaren extra viktig för en basist, då de agerar 
inom samma frekvensspektrum. Det är viktigt att båda har en jämbördig inställning till puls samt hur 
den kan hanteras. Balansen mellan vem som knuffar på och vem som släpar emot är vad som skapar 
spänningen i svänget. 

För mig är det en fröjd att spela med Noa eftersom han är en sådan gedigen trumslagare. Vi delar 
många influenser och kan på så sätt finna varandra snabbt. 

Process 

I den här delen beskriver jag hur projektet gick från idéer till förverkligande. Komponerandet kommer 
att få stor plats följt av hanteringen av musiken och bandledarskapet. Denna nya konstellation och 
inriktning skulle visa sig ge mig nya utmaningar och ta mig till nya outforskade marker. 

Komposition 

Metod 
Innan KMH komponerande jag inte särskilt mycket utan det var först under högskoletiden som 
låtskriveriet började på allvar. Under denna tid har jag hittat en egen metod som fungerar. När jag 
komponerar utgår jag från en idé eller impuls. Det utvecklas till en slags ”mental ljudbild”, alltså en 
projektion i mitt medvetande där jag kan höra den slutliga produkten till exempel i skepnaden av en 
låtfom. Det gäller att fånga den mentala ljudbilden och lyckas återskapa den i verkligheten. 

För att projicera denna bild använder jag Logic Pro X, för att med hjälp av MIDI-instrument kunna 
spela in alla stämmor och på så vis skapa ett hologram över hur det kan låta i verkligheten. Den här 
demon kan även spelas upp för medmusikerna så att de bättre kan förstå mitt perspektiv och min 
musikaliska intention. 

Detta arbetssätt har visat säg vara pragmatisk för mig då idéer och klingande musik blir till ett, i 
skapandet. Den överblick detta medför har lett till ett mer praktiskt komponerande och arrangerande, 
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något som inte alltid behöver vara gynnsamt till musikens fördel. Parallellt med alla uppenbara 
fördelar hämmas jag utav mina begränsningar. Illusionen av att spela MIDI-trumpet tar mig inte 
närmare det verkliga instrumentet, utan snarare bara ett konceptuellt ljud. Strävan efter kontroll i 
komponerandet har kanske lett mig in i ett hörn, i vissa fall.  

Trots eventuellt förekommande brister är detta mitt vanligaste tillvägagångssätt. Här skulle citatet 
”avsaknaden av begränsningar är konstens fiende” kunna spela in.  

Utförande 
Kompositionsprocessen inleddes, i september 2018, med ett möte mellan mig och Joanné där jag 
presenterade mina idéer och vi diskuterade våra musikaliska inspirationer. Vi hade mycket gemensamt 
vilket gav goda grundförutsättningar. Målet som sattes var att skriva sex stycken låtar till konserten. 

Våra möten utspelade sig framför datorskärm i de två bokningsbara studiorna på KMH. Under våra 
möten användes mitt kompositionskoncept till att improvisera fram låtar. Vi arbetade ofta utifrån en 
eller flera referenslåtar som grundläggande inspiration, detta beskrivs under rubriken ”Låtar”.   

Många låtar kunde börja med en liknande process, med ett ”trumbeat” eller en ackordföljd. Melodi var 
ofta fas två och den kunde äga rum på plats eller enskilt på annan ort. Vårat samarbete fungerade till 
stor del mycket väl då vi kunde förlita oss på varandras idéer. 

Tack vare att vi tidigt lyckades boka in alla ensemblerepetitioner skapades ett naturligt upplägg för 
låtskrivandet. Vi kunde inrikta oss på att färdigställa en ny låt inför varje repetitionstillfälle. Det gav 
ett behagligt momentum i processen och tillät insikter om ensemblespelets påverkan falla på plats. 

Formens betydelse 
Under processens gång kunde vi ibland fastna i komponerandet, vi stod som i en återvändsgränd. 
Utvägen visade sig i form av något vi kom till att kalla för ”pappret”. Vi lade fram ett A4-papper på 
bordet och tecknade med blyertspenna ned en form. Formen visade endast hänsyn mot sig själv och 
blev på så sätt en vägledare för det musikaliska materialet. 

När ”pappret”-metoden inrättats blev den ett återkommande kapitel så fort kreativiteten stod utan vind 
i seglen. Metoden användes vid vissa tillfällen även som en grundingång för nya låtar. Detta gav oss 
insikter om formens betydelse i komposition. Med den betoningen blev vi mer klarsynta över 
helhetsprocessen. 

Att skriva text 
Textförfattande var ett helt outforskat kapitel för mig. Jag har aldrig varit en stor konsument av text på 
något sätt men det har alltid funnits ett fåtal inspirationskällor som verkligen varit betydelsefulla för 
mig. När jag gav mig ut på denna nya resa hade jag ändå en vision över vilken typ av textförfattande 
jag ville rikta mig åt. Jag motiverades av ett poetiskt språk, med metaforer och öppna formuleringar. 
Jag var extremt nyfiken på om jag skulle uppleva musiken på ett nytt sätt med detta nya tillskott. 

Joanné och jag valde att inte samarbeta med textförfattandet, eftersom det upplevdes som en mer 
känslig process. På grund av tidsbrist och att jag fokuserade på musiken hann jag endast skriva två 
låttexter, Joanné författade de resterade fyra på egen hand. Musikskapandet fick en mycket större plats 
än textskrivandet. 

Låtar 
Denna avdelning belyser alla kompositioner, i den ordning de framfördes på konserten. Jag kommer 
att precisera kompositionsprocessen, samt inspirationsgnistan som antände låtskapandet. Belysandet 
kommer även skina på hur jag tänkte med mitt basspel. 

Jag ville ge rum för så många som möjligt av mina olika musikhjältar, vilket kan ses som utmanande. 
Det var på ett sätt omöjligt att ge plats alla mina varierade inspirationskällor. Denna utmaning skulle 
förhoppningsvis ge bredd på låtmaterialet och göra konserten mer intressant. 
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Intro 
Det sägs att början och slut är det som kraftigast kvarstannar i våra minnesintryck. Således ville jag 
inleda konserten på ett, möjligtvis, oväntat sätt. 

Konserten inleddes med en atonal improvisation mellan piano och syntljud. Jag gav Mikael 
instruktionen att improvisera fritt medans jag skapade svepande och sprakande ljud på min Novation-
synt.  

Syftet var att ge publiken en säregen upplevelse jämfört med resten av låtmaterialet. Improvisationen 
pågick i ungefär tre minuter och gick direkt över till första låten. 

1. Will you come around 
Detta var den första låten som jag och Joanné komponerade, under hösten 2018. Låtens” groove” 
bestod av en 10/4-takts period, betecknat som 4/4 +6/4. Trummorna spelar ett vanligt 4/4komp som 
överlappar perioden och ger ett organiskt framåtdriv. Detta koncept lånades från låten ”Live Today” 
(Derrick Hodge)3. 

För att fortsätta den hackiga periodkänslan valde jag att skriva refrängen i 7/4 med betoning på 1,2,5 
och 6. Melodin fick ett rytmiskt motiv, med texten ”will you come around”, som överlappar två takter 
för att ge ett mer flytande intryck. Den komplexa rytmiken tillförde ett djup och en unik karaktär på 
låten. 

Låten var hyfsat tillbakadragen och luftig så här fanns det mycket plats för mig att utforska basens roll. 
Jag gick från olika utkast och experimenterade med långa och korta toner, olika betoningar samt mer 
framträdande fills. Det är just en sådan typ av låt som basen påverkar och avgör helhetsintrycket i hög 
grad. 

I slutändan valde jag att spela korta toner med betoning på ettan och på så sätt behålla öppenheten och 
låtens tillbakadragna läggning.  

2. Outside 
Inspirationen till denna låt kom från att jag lyssnade på ”To Tide Us Over”4 skriven av Esperanza 
Spalding. Jag fascinerades av formen och ”ambiensen” i låten, det var något unikt med just dessa 
pelare. Kompositionen inleds på ett minimalistiskt sätt med elgitarr och sång, som senare skuggas av 
en orgel. Samma instrumentering tar oss vidare till slutet där trummor och bas ansluter i en 
lågintensivt spräcklig outrovamp. Det intressanta är att låtens energiklimax inte inträffar i slutet, utan i 
mitten av formen. Ljudlandskapet är både maffigt och skört på samma gång. 

Min idé var att skriva en likartad form med samma ljudbildsideal. Jag komponerande ”Outside” på 
gitarr tillsammans med Joanné. Orgeln börjar låten med ett harmoniskt motiv, som senare återkommer 
i outrot. Låtens energiklimax sker efter två sångverser i ett trumpetsolo med maffiga orgelklanger i 
bakgrunden. Hela stycket spelas i rubato fram till slutdelen då tempo etableras och trummor samt bas 
ansluter. Tanken med rubato var också att tillföra balans i konserten då de flesta andra låtar har ett 
stadigt tempo.  

I kölvattnet av ”minimalistiskt basspel” ville jag demonstrera ett av kraftverktygen, nämligen att inte 
spela alls. Avsaknaden av bas i låtens första delar bygger upp inför en större tyngd när den väl träder 
in i slutet. Kombinationen av trummorna och införandes av ett fast tempo förstärker denna effekt. Jag 
spelade på min syntbas med ett subbigt sinusljud, en av fördelarna med synt är tillgången till oändlig 
”sustain”. Detta medförde ett stabilt lugn i ljudbilden. 

 
3 Derrick Hodge (2013). “Live Today” [CD]. Label: Blue Note Records 
4 Esperanza Spalding (2018). ”12 Little Spells” [CD]. Label: Concord Records 
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Bassolo (mellanspel) 
Hittills har jag mest skrivit om basens naturliga roll som kompinstrument. Givetvis är basen även 
kapabelt som soloinstrument. Som huvudperson för konserten valde jag att ta tillfället i akt och träda 
fram som solist. Jag improviserade i stunden, helt på egen hand. En tanke var att experimentera med 
hela basens register, såsom exempelvis flageoletter och ackordspel. Improvisationen ledde in till låt 
nummer tre, som jag började spela baslinjen till. 

3. Not alone 
Denna låten började som ett kompositionsexperiment. Jag var väldigt inspirerad av ”It´s All Over 
Your Body”5, skriven av Jose James. Experiment gick ut på att jag använde en identisk form när jag 
komponerade. Den plagierade formen agerade som en fast struktur som jag fyllde i med mina egna 
idéer. Sedan tidigare hade jag en egenpåhittad baslinje som jag tänkte skulle passa bra till låtidén. 

Låtens form är relativt simpel och innehåller endast tre olika delar. De långa versdelarna byggs utifrån 
min statiska baslinje som småkokar kring c-mollpentans tonala centrum. De minimalistiska verserna 
delas upp mellan en kort refräng, i soulens vingslag, som smidigt bryter av. Den tredje delen är öppen 
och atmosfärisk, ensemblen får tillsammans improvisera runt Gbmaj7-tonalitet. 

Basprägeln är stor på denna komposition, exempelvis hur versens baslinje leker med harmoniken och 
nästan lurar örat. I och med att den går ner till molltersen, när elpiano och gitarr spelar c-moll, kan det 
upplevas som en Eb-dur-tonalitet. Denna dubbla tonalitetskänsla sätter en speciell prägel på versen. 

I den öppna delen tillät jag mig ett mer omväxlande och lekfullt basspel med små melodiska motiv. 
Detta tillförde en intressant textur i den övrigt mer statiska profilen. 

Reich(mellanspel) 
Begreppet minimalist har redan nämnts upprepade gånger i texten, så det är uppenbart en bana jag 
befinner mig på. Ett av de stora namnen inom musikgenren minimalism är kompositören Steve Reich6. 
Hans vackra kompositioner har varit en stor källa för inspiration. Mycket av hans musik består av 
repetitiva stämmor som gradvis utvecklas och överlappar varandra. 

Denna typ av musik ville jag ta fasta på. Därför komponerade jag detta stycke som en 
miniatyrhommage till Reich. Jag skrev ut enskilda stämmor åt piano, gitarr, trumpet och trombon. 
Stycket består av nio kortfattade perioder som utvecklas i dynamik och till slut fasas ut. Detta blev ett 
trum- och baslöst stycke. 

4. My Place 
Tillsammans med Oskar Nilsson skapades grunden till vad som skulle bli denna låt. Oskar 
improviserade en ackordföljd på sin gitarr och jag anslöt med min elbas. Dessa fyra ackord upplevdes 
som såpass stabila att låten inte behövde några fler. Stilistiskt är låten inom ett mer ”poppigt”-idiom. 

De först låtarna var alla hyfsat tillbakalutade och jag hade suktat efter en energirik låt så denna kom 
som en ängel från himlen. Jag tänkte att ensemblemedlemmarna skulle uppskatta en chans att få ”spela 
loss”. 

Med en variationslös harmonik krävs ett varierat samspel med lyhördhet för dynamik. Detta blev en av 
utmaningarna med mitt basspel, jag behövde hitta olika intensiteter i mina baslinjer. Med denna 
utgångspunkt letade jag efter de rätta hålrummen att ifylla genom att lämna mer avstånd i de lugnare 
passagerna.  

 
5 Jose James (2013). ”No Beginning No End” [CD]. Label: Blue Note Records 
6 Amerikansk kompositör av huvudsakligen minimalistisk modern konstmusik, född 1936. 
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5. Safe and Sound 
Detta var den enda låten som inte komponerades med min vanliga metod, utan snarare i mer klassisk 
”singer- /songwriter”-anda. Det första jag gjorde var att skriva en text, innan jag hade skrivit någon 
musik. Efter textförfattandet tog jag fram en akustisk gitarr för att skriva ackord och melodi, eventuellt 
finslipa lyriken. Inspirationskällan kom ifrån albumet ”Origami for the fire7”(Alan Hampton), vars 
vackra avskalade kompositioner vandrar omkring i ett landskap av gitarrer och andra akustiska 
instrument. ”Towers” 8(Bon Iver) var också en väldigt inspirerande låtkälla, både för text och musik.  

Jag gick i tankarna på att bjuda in en gästartist till projektet. Denna låt kändes lämplig för en sådan 
invitation. Övervägandet av vilken sorts instrumentalist jag villa bjuda in ledde till att jag tillslut 
bestämde mig för att bjuda in en basist, något som kan tyckas verka oväntat under en sådan 
tillställning(examenskonsert). I inspirationsljuset från Alan Hamptons ”Origami for the fire” kunde jag 
visualisera en kontrabas i ensemblen. Basisten jag tillfrågade heter Gabriel Dahl, han är en begåvad 
basist och besitter de lyriska kvaliteter jag eftersökte.  

Låten präglas av denna akustiska ljudbild med en mysig lägereldskänsla. Oskar och jag spelade 
unisont på varsin akustisk gitarr, trummorna spelade med vispar och blåssektionen fick melodiska 
stämmor. 

Jag gav Gabriel stor frihet med basstämman, han fick framträda som en kontrapunktisk motrörelse till 
sången i verserna. Detta är ett sätt att påvisa basrollens melodiska potential. 

6. Bittersweet 
Det var en rytmisk idé som blev låtens begynnelsepunkt, nämligen den ypperliga polyrytmen ”tre över 
två”. Jag såg det som att ta tillfället i akt och implementera publiken som handklappare. Visionen var 
att mjukt vilseleda genom att inleda låten med att trummorna spelar ”åttondelar” över en puls. När 
resten av ensemblen ansluter så övergår vi till en triolunderdelning fastän åttondelarna är kvar. Då 
uppstår polyrytmen nästintill magiskt och medför en komplex känsla. För att fasthålla en viss tydlighet 
i polyrytmiken lät jag blåssektionen spela åttondelarna med trumstockar. 

Harmoniskt huserar låten i en mer glatt klingande durtonalitet som tillsammans med melodin och små 
utstickande harmoniska inslag medför en slags melankoli, därav låtens titel ”Bittersweet”.  

Efter en något traditionell vers- och refrängform kommer en utstickande outrodel. Här går trummorna 
över till en underledning på stora trioler och ett harmoniskt riff medföljer med synten. Denna del växer 
och växer i dynamik, så småningom presenteras en heroisk melodi i blåssektionen. Efter ett konstant 
växande befinner låten sig i ett explosionsartat kaos, vilket blir avslutet. 

På triolkonceptet byggde jag en baslinje som illustrerar harmoniken i ett uppåtgående arpeggio. Jag 
försökte agera både rytmiskt och melodiskt. 

När denna komposition började bli färdigställd kändes den som en solklar avslutningslåt till konserten.  

Om improvisation 
Improvisation inom musik är ofta förknippad med soloinsatser. Jag förespråkar en mer nyanserad bild 
av improvisationens anatomi. Den kan bestå av flera lager och ha olika appliceringssyften. Ett relevant 
exempel är habitatet för basisten i ett kompsammanhang där improvisation i småportion brukas på 
vardaglig basis. Även om basisten tilldelats en statisk kompfigur är det fullt möjligt att hen fritt 
utsmyckar och dekorerar den, med sin personliga intuition. Enligt mig klassas detta som improvisation 
och det utförs av alla musiker, på ett mer eller mindre medvetet sätt.  

 
7 Alan Hampton (2014). Label: Ash Productions 
8 Bon Iver(2011). ”Bon Iver”[CD] Label: 4AD 
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I detta avseende har min jazzbakgrund byggt broar för mitt generella basspel. Helhetsmässigt har detta 
utvecklat min förmåga att uttrycka mig fritt inom alla olika musikaliska situationer jag hamnar i.  

Med tonvikt på denna inställning ser jag idag ingen större skillnad på exempelvis rollerna 
”jazztrumpetare” och ”soulbasist”. Det musikaliska värdet av improvisation, med personlighet, är 
detsamma.  

Det var med dessa insikter jag valde mina medmusiker. Jag förväntade mig att de skulle uttrycka sig 
fritt inom musiken jag komponerat.  

Rep 
Repetitionerna var en central del i projektets maskineri, det var oljan som tillät motorn att rulla. Tidigt 
i processen bokades åtta repetitionstillfällen in, vilket inledningsvis upplevdes som överflödigt. Denna 
överflödskänsla försvann snabbt under första repetitionstillfället. Eftersom många av medmusikernas 
”stämmor” var upplagda för musikernas egen tolkning, skulle det bli en tidskonsumerande process. 

En slags ritual skapades i samband med repen. Den inleddes av att jag presenterade låtmaterialet som 
skulle repeteras. Till detta hade jag alltid två hjälpmedel; en kompskiss/notbild och en MIDI-demo. 
Demon var den jag och Joanné skapat i förbindelse med komponerandet och noterna förberedde jag 
själv. 

Förfogandet till både en klingade och en visuell ritning visade sig vara varierande i effektivitet. 
Somliga av låtarna gynnades av demon, då vissa element är svårare att förklara via noter. Exempel kan 
vara trumkomp eller ”gitarrsound”. I andra fall kunde demon vara missvisande, om den inte var 
tillräckligt tydlig. Detta gällde också noterna, de var både till hjälp och besvär.  

Enligt min erfarenhet blir resultatet alltid bättre när musik spelas utantill, eftersom fokus inte 
distraheras av notblad. Jag eftersökte att musiken skulle få komma till liv via samspel och lyhördhet. 
Min vision var därför att alla låtar helst skulle spelas utan notblad men detta var inget avgörande krav. 
Jag ville heller inte överbelasta mina medmusiker. 

Repetitionstillfällena gick ut på att ventilera låtarna och blåsa liv i dem. 

Ledarskap 
Jag stod inför en ny typ av ledarskap, ett mer omfattande sådant, jämfört med mina tidigare projekt. 
Musiken krävde mycket utav mig som bandledare i och med de samspelsbaserade låtarna. Min 
utmaning var att lyckas tygla bandmedlemmarnas musicerande på detaljnivå, samtidigt tillåta dem sin 
egen frihet, i enlighet med mina visioner. Min vision var att musicerandet skulle utföras likt hur en 
jazzgrupp spelar en jazzstandard, fast med förankring inom detta ”souligare” idiom. 

Under mina andra projekt, där musiken varit antingen improvisations- eller arrangeringbaserad, har 
musikaliska ledarskapet varit mindre krävande. Inom de fria sammanhangen tillåts musiken till stor 
del tala för sig själv och välkomnar efteranalyserande för konceptuella förändringar och 
förhållningssätt. Nästan det motsatta gäller inom arrangeringsbaserad musik. Där är det arrangemanget 
som talar för sig själv och blir bedömt i stunden. Musicerandet får då förhålla sig till arrangemanget. 
Detta projekt var lite som en hybrid av dessa två världar. Det fanns ett tydligt ramverk inom 
kompositionerna men det finstilta lämnades åt improvisation. 

Jag kunde uppleva svårigheter med att uttrycka mig verbalt, av framförallt tre olika skäl. 

• Jag hade ingen tydlig musikalisk vision 

• Min vokabulär var inte tillräcklig för att överföra mina musikaliska idéer via språket 

• Bandmedlemmarna lyckades inte uttyda min vision 

Detta försatte mig i en genant situation och kunde bidra till en seg stämning. Lösningen var oftast att 
sluta prata och istället försöka spela oss ur situationen. Detta tog bort den verbala begränsningen ur 
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ekvationen och var många gånger en mycket effektiv lösning. Den andra metoden var att helt släppa 
taget om problemet och gå vidare till en annan komposition. Med det greppet gav vi problemet tid för 
självjäsning och på något magiskt sätt var det som att det löste sig självt.  

I början av repetitionsprocessen insåg jag att mina önskemål kring medmusikernas förhållningssätt 
möjligtvis inte framgått på det allra tydligast sätt. Bristerna i mitt ledarskap och otydligheter i det 
materiella underlaget, noter och demo, höll tillbaka ensemblens energi. Det fanns en rädsla, en 
osäkerhet, som jag inte visste varifrån den härstammade. Jag lyckades inte reda ut hur jag skulle locka 
fram motivationen. Var skulle jag finna nyckeln till att få musikerna att ”släppa loss”? Detta blev min 
kärnfrågeställning för mitt ledarskap. 

Med tiden som medhjälpare växte ensemblens självförtroende och samspel. Detta berodde på att alla 
låtformer blev mer och mer automatiserade, desto mer vi repeterade, snarare än att mitt ledarskap 
förändrats.  

Jag var dock inte ett dugg besvärad inför konserten. Med den naturliga och obeskrivliga energi som 
skapas under ett scenframträdande låg mitt fulla förtroende hos ensemblen.  

Resultat 

Efter alla dessa faser hade jag nått fram till det slutgiltiga avgörandet. Kompositionerna, mitt basspel 
och mitt ensembleledande skulle ställas inför examination. Som helhet upplevde jag ensemblen var väl 
förberedd inför konserten tack vara att vi hade repeterat materialet tillräckligt mycket.  

Konsert 
Inför ett evenemang av denna kaliber, ingår nästan alltid en stor dos nervositet. Vid detta tillfälle var 
det en lagom påtaglig sådan, som medföljde mig under hela konsertdagen.  

Jag hade noggrant planerat en spelordning för konserten. Idéen var att disponera låtarna utifrån 
intensitetsnivå, enligt en uppåtstigande båge.  

I samma ögonblick som jag klev in på scen och spelade de första tonerna släppte all min nervositet, 
jag var fri. Som jag hade vågat misstänka ingav publikens närvarande en helt ny dimension för 
ensemblens energi, nästan som en andlig kraft. Tack vare denna energi föll mycket på sin rätta plats. 
Mitt ”mellansnack” formades också väldigt utav energin, det blev som en slags pågående återspegling 
mellan mig och åhörarna. 

Jag kommer att försöka återge konsertens händelseförlopp, så som jag upplevde det ur mitt perspektiv. 

1. Intro  

Inledningen blev som planerat ett något oväntat och ödmjukt välkomnande. Min och Mikaels 
improvisation upplevdes mjuk och avslappnad. Jag tillät mig att vara tålmodig och skapa ett 
landskap med svepande vågliknande ljud på min synt. Här förhöll jag mig som ”komproll” till 
Mikaels vackra pianoimprovisation, för att i slutet kunna ta över. I slutet steg resten av 
ensemblen upp på scen medans mina syntljud fortfarande var igång. 

2. Will you come around 

Övergången från introt blev mycket smidig, när denna låt kickade in direkt efter. Den 
melankoliska och lugna karaktären gjorde att kompositionen lämpade sig utmärkt som 
introduktion för ”ensemblesoundet”. Det var den ultimata dörröppnaren till den värld vi 
tillsammans hade skapat. Jag upplevde det som den bästa versionen vi någonsin hade spelat, 
det fanns en koncentration och lyhördhet som inte riktigt existerat på repetitionstillfällena.     

3. Outside 
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Det var mycket behagligt att själv stå och lyssna, eftersom jag inte spelade något förrän i 
låtens slutdel. Jag kunde för första gången betrakta denna ensemble, jag själv satt samman, 
från en utomståendes perspektiv. Jag var lika mycket publik som jag var bandmedlem. 
Ensemblen gjorde ett enastående jobb, allas insatser förgyllde denna vilsamma och 
atmosfäriska komposition. Joannés och Oskars samspel under verserna och Axels trumpetsolo 
var helt fantastiskt att bevittna. 

4. Bassolo 

Tystanden efter applåderna till andra låten skapade en spänd men angenäm stämning inför 
nästa händelse, mitt solo. Med min Fender Jazzbas i händerna slappnade jag av och 
improviserade det jag i stunden kände för. Det var mycket befriande att ha ett helt rum fullt 
med åhörare att dela denna upplevelse med. Efter solot inledde jag nästa komposition med den 
inledande baslinjen.  

5. Not alone 

Den mer soulklingande karaktär, denna låt innebar, var mycket trevlig att uppleva. Vi hade ett 
lekfullt samspel och passerade genom kompositionen utan problem. Det blev en ljummen 
kontrast mellan det statiska och det flytande vilket kunde bindas ihop med koncepten från de 
föregående kompositionerna. 

6. Reich 

Efter tredje låten kom detta minimalistiska mellanspel som öronsköljare. Detta var baslöst, 
vilket möjliggjorde för mig att bli en del av publiken igen. Ljudnivån blev ännu lägre än 
tidigare vilket blandades fint med den mer barnvänliga klangvärlden. Det hela blev som en 
mellanfas inför den kommande energibesprutning som skulle äga rum. 

7. My place 

Hittills hade konserten uteslutande rört sig inom ett lugnare intensitetsspektrum men det var 
nu bäddat för nästa stadie. Det var som att hela publiken hade på känn vad som skulle ske så 
fort Oskar satte igång låten med sitt gitarriff. De gigantiska energikällor som Noa och Joanné 
besitter kom äntligen fram i rättan tid. Därefter var det bara att hoppa på dessa monstervågor 
och åka med. Låtens blev precis lagom dynamisk och Oskar spelade ett fabulöst gitarrsolo. 

Vi hade vad man i musikerkretsar kallar för ”feeling”. 

8. Safe and sound 

Efter den energifulla resan blev det dags för mig att bjuda upp konsertens hemliga gäst: 
Gabriel Dahl. Medan Gabriel trädde upp på scenen med sin kontrabas tog jag fram min 
akustiska gitarr. Det var väldigt avslappnande att, som omväxling, besöka detta fagra 
akustiska ljudlandskap. Det var också en frisk fläkt att för en gångs skull inte spela bas. Att 
höra Joanné sjunga texten jag skrivit, innebar en ytterligare dimension för min upplevelse av 
musiken. Detta var något nytt för mig.  

9. Bittersweet 

När vi plötsligt stod inför konsertens sista komposition var jag motiverad till att få publiken att 
medverka. Jag demonstrerade hur detta skulle gå till genom att klappa händerna. När 
trummorna och basens triolbaserade ”groove” mötte det mäktiga ljudet av publikens 
åttondelshandklappning infanns ett brett leende på mina läppar. Hela Lilla Salen befann sig i 
en polyrytmisk treövertvå-trans. Den nu utbredda ljudbilden fulländade kompositionen, även 
om publikens handklappning möjligen urartade alltmer under låtens gång. 

Jag befann mig i nära extastillstånd när vi gick in i låtens sista del, den för mig allra 
mäktigaste av konsertens alla moment. Efter det passionerade slutet var konserten över.  

Det är intressant hur pass ickelinjär tiden upplevs under en dag som denna. Timmarna innan konserten 
upplevdes extremt sakta medans den timslånga konserten gick över på ett ögonblick. Konserten 
kändes oerhört väldisponerad, jag kunde inte varit mer nöjd med låtordningen. 
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Slutreflektion 

När jag inledde detta projekt kretsade idéerna kring komposition och ensemblespel. Min nyfikenhet 
låg i utforskandet av min roll som basist i förhållande till dessa två pelare. En av 
grundförutsättningarna var att jag skulle röra mig på musikalisk hemmaplan för att verkligen kunna gå 
på djupet. Kompositionerna, som jag utformade tillsammans med Joanné Nugas, var tänkta att fungera 
som språngbräda för granskningen av mig själv.  

I efterhand kan jag avlägga vittnesmål om att arbetet föll inom just dessa ramar, jämfört med tidigare 
projekt där det har funnits tendenser till att grundidéerna förändrats under arbetets gång. I olika 
utvecklingsskeden bemötte jag utmaningar inom ramarna. Jag stödde på hinder i 
kompositionsprocessen, i mitt ensembleledande och med mitt eget basspel. Det som var mest 
utmanande under arbetet var att ha fokus på alla dessa processer samtidigt. I de flesta sammanhang, 
generellt, känner jag att basistrollen är tillräckligt mödosam i sig själv.  

En insikt jag har fått är: att vara kompositör är något helt annat än att vara musiker. Jag har inte alls 
övat lika mycket på att komponera som jag har övat på att spela. Kompositionsprocessen under detta 
arbete upplevde jag som mycket mer produktiv än under mina tidigare projekt. Samarbetet med 
Joanné var faktorn som underlättade för ett mer effektivt arbete.  

Ensembleledande var delen jag hade minst erfarenhet från sen tidigare. Komplikationer med 
kommunikationen uppstod när jag inte hittade ett tydligt sätt att utrycka mig på. Jag brottades med hur 
jag skulle få ensemblen att slappna av och inte frukta ett utforskande förhållningssätt till musiken. 
Under projektets gång var ledarskapet en roll som jag inte var helt förberedd på. Jag visste inte om det 
var eventuell brist på självförtroende eller otydlighet från mig som försvårade processen. De inledande 
repetitionstillfällena var den svagaste perioden men med tiden tillkom erfarenheterna som hjälpte mig 
att förstå hur jag skulle agera som ledare. Jag lärde mig vikten av få bekräftelse från 
bandmedlemmarna att de verkligen förstod vad jag var ute efter genom att ställa frågor. Det var 
nödvändigt att inte heller fastna i det verbala förklarandet utan att istället spela ihop oss. 

Jag tvingades hitta kreativa utvägar för att inte trampa vatten i processen men mycket löste sig 
självmant under konsertframträdandet i och med den koncentrationen och energitillskottet som 
situationen tillförde. 

Efter att ha lyssnat på inspelningen  
Även om en ljudinspelning omöjligt kan återge en helt sann upplevelse av en konsert så kan den i viss 
mån betraktas som ett facit. Efter att ha fått tillgång till inspelningen av min konsert kan jag säga att 
jag har facit i hand. 

Det var mycket intressant, även lite avskräckande, att uppleva konserten från ett helt och hållet 
annorlunda perspektiv. Att analysera denna källa har mynnat ut i ett bredare synsätt på projektet och 
möjlighet till att besvara de frågor jag ställt mig under projektets gång. 

Var kompositionerna lyckade?  
Under repetitionsprocessen och konserten hade jag aldrig fått en tydlig helhetsbild av låtarna, eftersom 
jag fokuserade på att spela bas och hålla koll på ensemblen. Efter att ha lyssnat på inspelningen kunde 
jag få en tydligare upplevelse av själva strukturen på låtarna, det vill säga saker som låtformer och 
samspel. Det var oerhört spännande att relatera till kompositionsprocessen och hur alla idéer 
utvecklats. 

Jag lade märke till att mycket utav de musikaliska aspekterna såsom dynamik, inte nödvändigtvis 
framgick lika starkt som jag själv upplevde dem. Man underskattar ofta detta som jazzmusiker, det 
finns nästan alltid en större spännvidd för uttrycksmöjligheter. 
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Vissa partier kändes omotiverat långa, till exempel verserna i ”Not alone”. Kompositionen präglades 
till störst delen av en formidé istället för en mer heltäckande musikalisk vision för helheten.  

Jag upplevde att vissa kompositioner blev mer lyckade än andra. Något som både jag och Joanné höll 
med varandra om var att det ultimata hade varit att inte bara skriva så pass många låtar som behövdes, 
utan komponera mer än vad som krävdes för att kunna göra ett urval av de starkaste kompositionerna.  

Den komposition som i mitt tycke blev mest fulländad var ”Safe and sound”. Det är mycket möjligt att 
detta beror på att jag komponerade den med ett annorlunda tillvägagångssätt. Genom att författa texten 
först kunde musiken kopplas ihop på ett sammanhängande vis och ge kompositionen en starkare 
innebörd.     

Min roll som basist 
Det är svårt att vara annat än självkritisk när man lyssnar på en inspelning av sig själv. Perfektionisten 
inom mig vred på sig vid flera tillfällen under lyssnandet. Jag fann en mängd brister i detaljer med mitt 
basspel, inom till exempel teknik och ”timing”. Rent hantverksmässigt är jag därför inte helt nöjd med 
min insats som basist. Jag eftersträvar en viss stabilitet i mitt basspel, vilket jag inte kunde höra i 
inspelningen. Detta motiverar mig till att fortsätta öva på mitt instrument och utveckla de 
fundamentala bitarna av hanteringen. 

I förhållande till ”minimalistiskt basspel” tyckte jag att min musikaliska insats som basist var 
godtagbar. Jag hörde inga större tendenser till överspel och tåtrampande. Däremot skulle jag 
möjligtvis kunnat nyansera mitt spel ytterligare och inte varit rädd för att bryta mönster.  

Förhöll jag mitt basspel annorlunda jämfört med mina andra projekt? 
Jag upplevde att kompositionerna fick ett helt annat fokus i och med sångens medverkan. Med denna 
tydliga centralgestalt hamnade jag i en annan sitts än i de instrumentala sammanhangen. Det vokala 
hamnar naturligt i störst fokus, speciellt när en text framförs. Instrumentalisterna kan förstärka textens 
betydelse men har ändå en ackompanjatörsroll. Med sången som en tydlig melodibärare får övriga 
ensemblen förhålla sig till det, till skillnad från de andra projekten jag har haft där instrumenten kan 
turas om att vara i fokus. 

Hur påverkade jag ensemblen? 
Som bandledare tyckte jag att jag gjorde ett bra jobb under konserten. Mitt fokus vilade alltid på 
kontakten med ensemblen. Jag ville förmedla ett lugn och samtidigt en entusiasm och det var även 
något som jag fick tillbaka från ensemblen. Detta visade sig i ensemblens samspel, alla vågade ta plats 
och lekfullt släppa fram sidor som inte tidigare visat sig.  

Avslutande ord 
Det här projektet har varit oerhört utvecklande för mig som musiker och kompositör. Jag har aldrig 
tidigare skrivit så mycket sammanhängande musik för en konsert och given sättning. Detta har varit 
väldigt inspirerande men samtidigt också en stor utmaning. Det är stor skillnad på att skriva en enskild 
låt till ett sammanhang mot att som nu skriva musik för en hel konsert. Projektet har triggat mig till att 
fortsätta som kompositör, inte minst med just detta projekt. 

Jag har utvecklat den intellektuella delen av mitt musikerskap genom detta analyserande tänkande. 
Mitt basspel har gynnats av denna medvetenhet som skapats under projektets gång och jag kommer att 
gå vidare med att utveckla detta spår för att fortsätta mitt filosofiska tänkande som musiker. 

Bilagor 

Här bifogas ett urval av kompskisser och noter. Jag bifogar även texten som jag författade till 
kompositionen ”Safe and sound”. 
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Safe and sound (lyrics) 
 

Verse 1 

Silent, tone of my tongue 

Wonder why we wouldn’t run 

Hidden, safe and sound  

All wrapped up, trapped and bound 

 

Walls of stone,  

to house the known 

Mirrored past, again 

I lost the keys, still gone 

 

Ref 1 

Ooo..     

 

Verse 2 

Now and then, 

addressed itself 

Liquid thoughts that can’t be spelled 

 

Lucky growth, misbehave  

Rusty veins, be the same 

Confined in pace,   

It lays 

 

 

Ref 2 

Ooo.. 

 

Bridge 

Will you stay,  

Will you leave 

When it stays, 

 When it leaves 

Ooo 

 

Verse 3 

Recycled pain, painted gray 

Strained trough a ribbed cage 

Flowers sprout, spring arrives 

Sweet nectar, bark and thunder loud 

 

Unpeel the spice, unfold the lie 

Trusty nature wonder why 

Close to home, now 

So I open my eyes  
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Safe and Sound (score) 
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Will you come around 

 
 



 19 

Not alone (blåsarr) 
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