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Bakgrund och idé 

Idén att använda slumpen som inspiration till mitt examensarbete har egentligen sitt ursprung i ett tidi-
gare projekt som jag genomförde under min studietid på Fridhems Folkhögskola i Svalöv. Där kom jag 
på att jag kunde spela in en micropopcornpåse, lägga in inspelningen i ett ljudbehandligsprogram som 
gav mig en visuell överblick över inspelningen och en möjlighet att analysera ljuden. Därefter valde 
jag ett slumpvis tempo, sedan återstod att transkribera de rytmer som uppstod vilket kunde vara gans-
ka svårt men också tilltalande. Ofta hände det att rytmerna hade en annorlunda timing än bara raka 
åttondelar och sextondelar vilket gjorde det mer intressant. Det som lockade mig och tände en kreativ 
gnista inom mig var att det fanns så mycket inspiration och så mycket material att hämta från en så 
banal sak som en popcornpåse. Genom att ändra tempot så kommer också rytmerna att bli helt an-
norlunda, och om jag flyttade inspelningen i ljudbehandlingsprogramet uppstår också helt nya rytmer. 
Detta innebär att jag har i stort sett en obegränsad källa med rytmer till mitt förfogande.  
Efter att ha transkriberat och fått fram åtta takter popcornrytm började jag skriva en låt och fick ganska 
snabbt en känsla för hur man kunde jobba.  
Att använda slumpen som inspiration till musik är både roligt och kreativt och efter att ha testat på 
detta under min studietid på Fridhems Folkhögskola några år tidigare så bestämde jag mig för att fort-
sätta på samma tema för mitt examensarbete. Jag hade även fått nya idéer till hur jag skulle kunna få 
fram slumpen på andra sätt. Dessa idéer drev mig att vidare utforska hur slumpen kunde fungera som 
inspiration till att komponera och skriva musik.  

Metoder och arbetssätt 

Att använda samma metod som jag gjorde på Fridhem för att komponera kändes aningen passé så jag 
bestämde mig för att hitta nya sätt att upptäcka slumpen. Denna gång ville jag försöka få med både 
toner och rytm för att få fram ännu mer material. Efter ett samtal med min pianolärare på KMH Ove 
Lundin visade det sig att han hade skapat ett program som slumpade fram toner i MIDI-format. MIDI 
är ett gränssnitt där man bland annat kan lagra toner och rytmer i filer på en dator. För att arbeta med 
dessa filer behöver man ett program och mitt val blev i detta fall AVID Sibelius som låter användaren 
skapa och redigera noter. I detta fall öppnade jag MIDI-filerna och där fanns tusentals slumpade toner 
som jag kunde plocka ut korta stycken ifrån. 
Sibelius är ett användbart program i detta sammanhang då det tillåter mig som användare att processa 
materialet och forma det på olika sätt. Till exempel kunde jag klippa ut vissa takter med toner, trans-
ponera dessa, kasta om tonhöjd och ordning på noterna, dubblera notvärden, kopiera etc. Genom att 
använda dessa verktyg kan jag på ett enkelt och snabbt sätt få fram nya melodier och fraser med målet 
att hitta inspiration och kreativitet till att skapa något eget.  
Ett annat verktyg som har visat sig vara användbart är en app som heter Giraffe Music. Den är egentli-
gen utvecklad för amatörer eller personer som vill lära sig grundläggande musikteori men har både en 
rytm-randomiser och en note-randomiser. Appen låter användaren välja vilka notvärden som ska ingå 
för att sedan slumpa fram en två takter lång fras. Att kombinera Oves midifiler med Giraffe Musics 
rythm-randomiser har visat sig vara en rolig metod för att få fram kompletta fraser och melodier. 
Det tredje verktyget som har kommit till användning är en annan note-randomiser som Håkan Goohde, 
lärare på KMH tipsade om (se referens ”random tone generator”). Det är en hemsida som en annan 
lärare på KMH Hans Lindetorp har programmerat i syftet att studenter ska öva på sitt gehör. Där väljer 
man tonmaterial från ett virtuellt piano, ett tempo i bpm (beat per minute) och några andra parametrar 
för att sedan trycka på PLAY. Hemsidan spelar då upp slumpmässigt utvalda toner som studenten kan 
försöka hitta eller orientera sig gentemot. Jag har använt denna hemsida för att få inspiration till melo-
dier inom en särskild skala eller modus då jag själv kan välja vilka toner som ska vara med i slumpge-
neratorn. Exempelvis hade jag en låt med ett parti där jag visste att jag ville ha någonting med A-dur 
pentatonisk skala, men jag kunde inte bestämma mig vilka toner jag skulle använda. Genom att an-
vända denna slumpgenerator kunde jag enkelt få inspiration och ett tonmaterial att använda.  
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Att skapa med slumpen och hur låter den? 
 

Skrivande och komposition har inte varit en regelbunden aktivitet för mig. Jag har till stor del fokuse-
rat på egen övning, studio, syntar och att kompa andra musiker och artister. Att skriva och komponera 
är som mycket annat, en vanesak, någonting som går att träna upp och skaffa rutiner inom. I brist på 
dessa rutiner och en vana för musikskapande har slumpen varit väldigt användbar för mig. Min styrka 
när det kommer till både musicerande generellt och komponerande är kunskap om harmonier och ac-
kord. Där känner jag mig bekväm då jag kan hitta ackord och harmoniska lösningar med lätthet. När 
det kommer till melodi och rytm upplever jag en större utmaning. Melodierna kommer inte med sam-
ma lätthet som harmonier och ackord.  
Genom att använda olika slumpverktyg har jag kunnat kickstarta inspirationen genom att få fram ele-
ment och embryon som efter bearbetning kan byggas till hela kompositioner.  

En svårighet med detta projekt har varit att försöka förställa sig hur det kommer låta i en ensemble. 
Genom att inte ha en helt tydlig målbild kring sound, genre, eller liknande så har metoden och arbets-
sättet till stor del fått bestämma vart detta projekt landar. Efter hand har det visat sig att låtarna har 
hamnat i ganska moderna ljudvärldar där avancerad harmonik möter mystiska melodier och suggestiva 
rytmer. För att balansera upp dessa ljudvärldar och skapa någon form av bredd i projektet har en eller 
två låtar fått en mer snäll eller lättsam framtoning där rena treklanger får stort utrymme samtidigt som 
enklare melodier får större värde.  
Efter hand så har komponerandet och arbetet med slumpen lett till att helhetsbilden blivit mer och mer 
tydlig. Det är nu klart för mig att mina musikaliska inspirationer så som Aaron Parks, Robert Glasper, 
Shai Maestro, tre av vår tids mest erkända jazzpianister har visat sig prägla mig mer än vad jag trodde 
i uppstarten av examensarbetet. Att blanda jazz med pop, gospel, rock, hip hop, soul och andra stilar är 
något som tilltalar mig. Även äldre jazz blandat med mer modern jazz tycker jag är spännande.  
Att slumpen har haft en omfattande påverkan på det musikaliska innehållet i detta projekt är tveklöst. 
Vad som är intressant är dock att jag upplever en ökad kreativitet hos mig själv genom att ha arbetat på 
detta sätt. 

Ensemblen 

Min förhoppning var att mina tre medmusikanter Anton Forsberg gitarr, Tomas Sjödell bas samt Jo-
nathan Leidecker trummor skulle kunna tolka låtarna och skapa improvisationer som berörde både de 
mer moderna, avancerade elementen men också hitta det simpla och avskalade i musiken. Musikerna 
är valda med stor omsorg och jag har stort respekt och fullt förtroende för var och en på respektive 
instrument. Tomas, Jonathan och jag har spelat mycket ihop som trio. Det var viktigt för mig att ha en 
basist och trummis som jag upplevde fungerar bra ihop. Den spelvana och vänskap som vi byggt upp 
under studietiden på KMH tillsammans har öppnat för större risktagande och chansningar vilket har 
gynnat musiken i detta projekt.  
Samtidigt fanns en önskan i mig att expandera trioformatet till något större och mer mångfacetterat. 
Att ha med Anton på gitarr kändes som ett perfekt val. Anton är en utav de mest musikaliska personer 
jag har träffat, han har en integritet och en känsla för musik som är väldigt beundransvärd.  

Musikerna och dess betydelse för musiken 
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Att välja musiker till ett projekt för mig är A och O. Det är musikerna som kommer att tolka musiken 
och sätta sin unika prägel på den genom att använda sitt eget uttryck. Att hitta en bra balans och en bra 
dynamik i en grupp är därför lättare sagt än gjort. Inför detta projekt var en frågeställning huruvida 
detta projekt skulle passa musikerna. Hur tror jag som kompositör att musikerna kommer reagera på 
musiken som både innehåller slump och är starkt influerad av slumpmässiga element.  
I mitt fall var en avgörande faktor relationen till musikerna. Förvisso hade vi fyra inte spelat ihop i den 
här sättningen och i ett liknande projekt som detta men magkänslan var att det skulle gå väldigt bra.  

Anton 
Redan i början av tankeprocessen över vad jag ville göra som examensarbete hade jag en idé om att 
inkorporera gitarr i min musik. Jag har länge inspirerats av kvartetter med gitarr och piano till exempel 
Peter Bernstein Quartet med Brad Mehldau. Under min studietid på folkhögskolor upplevde jag att det 
fanns en norm och en idé om att gitarr och piano lätt krockade ihop och att det var svårt, om inte näst 
intill omöjligt att spela tillsammans om man hade två ackordsinstrument. Det tog mig flera år att tänka 
om och istället omfamna möjligheterna med att kombinera piano och gitarr. Att spela unisona melodier 
eller bara kompa varandras solon kan låta helt fantastiskt. Men även att lämna plats åt varandra och 
låta det ena instrumentet spela helt solo eller tillsammans med kompet. En annan fördel med gitarr är 
att det är enkelt att använda effektpedaler för att skapa stora atmosfäriska världar som kontrasteras av 
det akustiska ljudet från piano och kontrabas.  
Att fråga Anton Forsberg om han ville delta i projektet var en självklarhet. Vi har känt varandra i snart 
fyra år och har spelat relativt mycket ihop. Han är en stor inspirationskälla för mig och vi delar intres-
set för harmoni, stämföring, voicings och allt som har med ackordsinstrument och jazz att göra. Anton 
har ett gehör som jag sällan skådat hos andra musiker. Anton har fullständig kontroll över sitt spel och 
sound och vet precis vad han ska spela för att bidra till musiken på ett superbt sätt. 
Jag är väldigt glad att Anton kunde delta i mitt examensarbete. Det lyfte verkligen musiken och gav 
mig nya idéer och tankar kring musiken som jag bär med mig i framtida projekt. Nu har jag dessutom 
fått erfarenhet i hur det är att skriva för gitarr och piano samt hur man kan använda instrumenten för 
att skapa variation och dynamik i musiken. Jag skulle gärna arbeta vidare med denna sättning för att 
hitta ännu flera möjligheter men också för att öva mer på samspelet i en gitarr- och pianokvartett. 

Tomas 
Ända sedan första året på KMH har jag och Tomas spelat ihop i alla möjliga sammanhang. Dels har vi 
spelat mycket trio vilket har gett oss ett tryggt samspel som kompsektion och dels har vi spelat en hel 
del duo. Att spela mycket duo med en annan musiker är ett väldigt bra sätt att lära känna varandra mu-
sikaliskt. Det är ofta enklare att höra vad den andra personen gör och att reagera därpå jämfört med att 
spela i ett större band. Piano och bas har en speciell relation till varandra och tack vare att jag och To-
mas har spelat så mycket ihop så blir samspelet oss emellan naturligt och behagligt. 
Det var ett uppenbart val att fråga Tomas om han ville delta i mitt examensarbete. Han är en utomor-
dentlig musiker och kompetent inom många olika genrer där han också är väldigt stilsäker. Förutom 
att vara en stabil kompmusiker är han även en fantastisk improvisatör vilket var mycket användbart i 
mitt projekt. I flera av kompositionerna fanns det utrymme för Tomas att improvisera som solist men 
också att improvisera fram olika kompfigurer och kompstilar jag hade lämnat plats åt. 

Jonathan 
Rytm är ett av de viktigaste elementen i den musikaliska värld som mitt examensprojekt befinner sig i. 
Rytmen och timingen i musiken är ett gemensamt ansvar samtidigt som trummisen har väldigt mycket 
makt över det rytmiska. Jonathan har ett rytmiskt språk och en lekfullhet som passade mycket bra i 
detta projekt. I synnerhet med tanke på närvaron av slump i både kompositionerna och improvisa-
tionspartier.  
Jonathan är extremt bra på att skapa spänning och avspänning i musiken. Det öppnade nya världar och 
dimensioner för både mig och Anton att använda i solopartier vilket passade väldigt bra i musiken som 
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jag har skrivit. 

Kompositionerna och processen  

Mitt arbete med slumpen har både haft fördelar och svårigheter. Den initiala svårigheten som jag stötte 
på var vilka tillvägagångssätt jag skulle använda för att välja ut och rensa i det slumpgenererade mate-
rialet. Vad är ”bra” och vad får mig inspirerad? För vissa kompositioner kom det mer naturligt medan 
på några andra tog det ganska lång tid innan jag började höra idéer och få fram något att bygga på. 
Nedan följer en beskrivning av samtliga kompositioner i detta arbete. Kompositionernas titlar är häm-
tade från bandmedlemmarnas för- och efternamn.  

”Leidecker” 
Den första kompositionen jag gjorde med slumpen som inspiration var ’Leidecker’ (se bilaga). Den 
kom till genom att jag la in ett antal takter med slumpgenererade toner i harmonisk moll i ett sibelius-
projekt. Inledningsvis var det bara fjärdedelar men jag visste direkt att jag ville ha en annan rytm som 
var lite mer varierad. Jag använde mig då av en app som lät mig slumpa fram rytmer.  

Jag bestämde mig för att låta en grundton ligga kvar under hela första delen (takt 1-9) samtidigt som 
ackorden ovanför ändrades. Även om melodin ursprungligen var i harmonisk moll så ändrade jag på 
några toner som föll mig mer i smaken. Det jag gillade var att melodin styrde harmoniken som gick 
från moll till dur, stor till liten sjua samt ren till förminskad kvart.  
Pedalen bestod i detta fall av en grundton plus kvint vilket jag upplevde bidrog till att melodin kändes 
mer dissonant och kärv än när det bara var grundton.  En annan aspekt jag fann intressant var hur örat 
automatiskt eller omedvetet bestämmer sig för en harmonik när bara grundton och kvint klingar. Ge-
nom att till exempel växla mellan moll och dur upplevdes det nästan som att man kunde bli lurad av 
melodin. Efter att melodin presenterats kommer sex takter mellanspel (takt 10-15) där ytterligare har-
monik presenteras följt av en modulering ett tonsteg ner från B-dur till A-dur. I mellanspelet tyckte jag 
att det skulle vara lämpligt att fastslå harmoniken genom att låta 2 takter med ett A-durackord klinga, 
för att sedan bli A-moll när melodin återkommer (takt 16).  
Efter melodin återkommit i den nya tonarten kommer en annan melodi där jag ville använda mig av 
pentatonik och den fick jag fram genom Hans Lindetorps Random Tone Generator och genom att helt 
enkelt klicka i en A-dur-pentaskala och sedan skriva in dom toner som genererades. Även här ligger en 
pedal och jag ville skapa dissonans vilket jag med enkelhet gjorde genom att ta en fras och transponera 
den en stor ters upp men med den bibehållna A-pedalen. I detta parti ökas också intensiteten genom att 
snabbare notvärden introduceras. Denna del avslutas med en lång fras som går över till ett soloparti. 
Solopartiet består bara av två ackord. Am och E som blir  IVm till I. Min tanke med denna del var att 
dissonanser och kärvhet skulle få stort utrymme. Genom att spela till exempel en dur-penta i olika 
tonarter över samma ackord blir det en tydlig dissonans som blir extra stark genom att använda skalor 
som koncept. Här har jag hämtat mycket inspiration från Shai Maestro som jag tycker är en virtuos på 
att modulera med högerhanden samtidigt som vänsterhanden spelar något helt annat. Svårigheterna 
med att ha en solodel som i består av en två takter lång vamp är att variation och dynamik måste 
komma ifrån andra element än naturliga crescendon i former och harmonisk progression som exem-
pelvis starka kadenser. Även om naturliga perioder om 8 eller 16 takter kan uppstå är det inte nödvän-
digtvis att de gör det vilket också var min tanke. Kan jag genom att använda en så kort vamp som solo 
öppna för solisten att hitta nya harmoniska och rytmiska områden att utforska? Under repetitioner tve-
kade jag på om denna solodel skulle hålla och om det skulle vara ett klokare val att skriva in ackorden 
i en längre form om exempelvis 8 eller 16 takter. Det kräver väldigt mycket av solisten som improvi-
serar att ha en så pass stark riktning och flöde för att det ska bli intressant att lyssna på.  
Solot avslutas med att solisten ger tecken till att gå vidare till ett outro på åtta takter där en ny melodi 
spelas. Här ändrade jag koncept och låter harmoniken vara i fokus. Även här tog jag tonmaterial som 
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var slumpgenererat, halvnoter och fjärdedelar som jag sedan harmoniserade med ackord som jag tyck-
te passade. Att melodin rör sig både stegvis och med språng ger en känsla av oregelbundenhet vilket 
tillsammans med snabb harmonisk modulation skapar mycket energi och lämnar lyssnaren utan några 
fasta punkter att hänga upp sig på. Denna del blir väldigt kontrasterande gentemot A-delen där allt 
kretsar kring ett tonalt centrum via bastonen som ligger stadigt i princip hela tiden. 
Sammanfattningsvis gäller att kompositionen ’Leidecker’ innehåller både slumpgenererade toner och 
rytmer. Den rör sig i en aning mystisk värld och jag tycker att stämningen sätts redan från början och 
ligger som en konsekvent matta över hela låten. Att använda tonmaterial som skär sig emot harmoni-
ken är också ett karaktäristiskt drag för denna komposition. Det visade sig vara väldigt användbart i 
arrangemanget också då en tvåackords-vamp kan bli lite långtråkig att sola över under en längre tid. 
Genom att gå in och ut ur harmoniken öppnas många fler möjligheter att variera improvisationen. Det-
ta var väldigt användbart under Antons gitarrsolo där Jonathan var med och det blev som en kollektiv 
improvisation mellan gitarr och trummor samtidigt som jag och Tomas låg kvar och spelade väldigt 
statiskt på grundackorden i fjärdedelsrytm. Här kunde jag observera att genom att fullständigt lämna 
över det rytmiska ansvaret till mig och Tomas på bas gav det väldigt mycket utrymme för Jonathan på 
trummor att skapa spänning och kontrast till grundpulsen. Vissa lyssnare skulle kunna uppleva det som 
att Jonathan och Anton spelade fritt över kompet som lades som grund av mig och Tomas. Det är otvi-
velaktigt så att de slumpmässiga elementen och den unika harmoniken i denna komposition påverkar 
solodelarna vilket jag märkte inte minst i mitt eget pianospel.  

”Tomas" 
Den andra kompositionen fick titeln ’Tomas’. Den tangerar mer den traditionella jazzen även om den 
sticker ut på flera sätt. Exempelvis kan den uppmärksamma lyssnaren uppfatta referenser till pianisten 
Thelonious Monk i melodin. Monk använder ett väldigt speciellt tonspråk och använder ofta dissonan-
ta intervall i sina melodier vilket jag inspirerades av när jag komponerade ”Tomas”. Med traditionellt 
syftar jag på swingkomp och walking i basen samt att formen på låten är AABA vilket är vanligt inom 
traditionell standardrepertoar. Melodin i kompositionen ”Tomas" är förmodligen den som innehåller 
och låter mest slumpgenererad. I detta fall syftar jag dels på melodin som inte följer konventionellt 
användande av svag och stark taktdel men även att melodin rör sig harmoniskt på ett sätt som sällan 
hörs i standardjazz-repertoar eller i pop-musik för den delen. 
Komponerandet av Tomas inleddes med att jag skrev in åtta takter i 4/4-takt med åttondelar på samma 
ton i Sibelius för att sedan använda funktionen ”randomize pitches” i syfte att skapa en slumpmässig 
melodi. De ursprungliga tonerna som matats in fick då nya slumpmässiga tonhöjder vilket jag uppre-
pade flera gånger innan jag slutligen kom fram till en melodi jag ville ha. Att bara spela åttondelar i 
åtta takter blev lite långrandigt vilket skapade ett incitament till att skriva en ny rytm som skulle före-
falla mer intressant och samtidigt passa bättre in i jazz-stilen. Här blev tillvägagångssättet att kompo-
nera en svängig och intressant rytm, utan att ta hänsyn till melodin, för att sedan klistra in rytmen i det 
befintliga tonmaterialet som genererats fram genom ”randomize pitch”-funktionen. Den nya rytmen 
krävde ändringar i tonföljden för att passa in i stilen bilden jag hade i huvudet och därför gav jag mig 
själv konstnärlig frihet att ändra som jag ville för att det skulle passa. Dock skall det poängteras att 
denna process föreföll mig tämligen omusikalisk då den mer liknande problemlösning än kreativt ska-
pande.  
När jag lyckats få ihop den påtänkta rytmen med de slumpgenererade tonerna prövade jag att spela 
den. Det visade sig vara lättare sagt än gjort. I det tempo jag hade tänkt att kompositionen skulle gå 
var det mycket svårt att spela melodin. Att den var slumpgenererad gjorde att det var svårt att hitta 
spelbara spontana fingersättningar på pianot. Det blev uppenbart att det skulle kräva en hel del jobb 
och övning för att kunna spela temat i denna komposition och i efterhand var det tveklöst denna kom-
position som jag behövde ägna mest övning åt. 
Efter att melodin var klar så började jag hitta ackord som skulle passa. Jag visste att jag ville ha ackord 
som kändes traditionellt jazziga, samtidigt som melodin krävde ganska tvära kast i harmoniken. Även 
om melodin var helt slumpgenererad uppfattade jag att den ändå började och kretsade kring tonar ten 
C-dur. Som jag nämnde tidigare innehåller den här kompositionen tydliga referenser till Monk och ett 
signifikativt drag i hans komponerande är förekomsten av dominantackord i följd. Alla ackord i kom-
positionen Tomas är faktiskt dominantackord. Dominantackorden skapar en känsla av att melodin all-
tid är på väg någonstans, den landar inte och man får aldrig en känsla av vila vilket jag tyckte var 
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spännande. 
I A-delen flyttar sig ackorden hela och halva tonsteg neråt samt tritonusintervall uppåt. Det mönstret 
bidrar också till känslan av att musiken hela tiden är på väg vidare som skapar en kraftig energi och 
rörelse. Här spelar piano och gitarr melodin tillsammans unisont medans kompet spelar ett swingkomp 
med markeringar som följer melodin. Till B-delen (takt 9-16) använde jag Sibelius random pitch funk-
tion igen. Denna gång fanns redan en melodi så min tanke var att skriva en stämma med samma rytm 
fast med helt slumpmässiga tonhöjder. Denna melodi visade sig vara svårspelad så under repetitioner-
na bad jag Anton pröva att spela melodin med bibehållen rytm men istället improvisera fram toner 
som låter lite slumpmässiga. Med detta uppnåddes samma effekt även om det lät lite olika varje gång 
vi spelade B-delen. Jag tyckte ändå att det var ett kul sätt att arrangera och jag upplevde att Anton ock-
så tyckte det var roligare och friare att spela på det sättet.  
En ytterligare aspekt i denna komposition som pekar åt det traditionella hållet är att efter temat presen-
terats kommer en solodel följt av ett avslutande tema. För att bryta mot detta etablerade sätt att spela 
låtar gjorde vi en kollektiv improvisation med piano och gitarr. Vi bestämde inte exakt hur många tak-
ter vi skulle spela var. Istället spelade vi varannan fras, av varierande längder, och försökte plocka upp 
och bygga vidare på varandras idéer. I takt med att den kollektiva improvisationen fortlöpte skulle vi 
öka i intensitet och även låta fraserna gå i varandra och successivt spela mer och mer samtidigt. Det 
var både roligt och utmanande. En fördel som jag upplevde med att ha solodelen på detta sätt var att 
jag lyssnade betydligt mer på de övriga i bandet. För att hitta ett flyt och en riktning i improvisationen 
tvingades jag flytta fokus från mig själv till Anton. Det gjorde att mitt eget spel och mina egna fraser 
blev mer spontana och var ett direkt svar på vad Anton spelade.  
Efter det gemensamma solot kom ett bassolo som mer följde det traditionella upplägget. Det följdes i 
sin tur av ett trumsolo som började med att vi kompade ett helt chorus, med walking bass och ackord. 
Detta gjorde att Jonathan fick lite mer att bygga sitt solo på och efter att vi hade kompat honom så 
lämnades han ensam till att göra vad han ville innan han gav tecken till oss att börja på temat igen.  
Att skriva en jazzigare låt med åttondelsbaserat tema på detta sätt upplevde jag som tillfredställande. 
Jag hade aldrig kunnat skriva eller hitta på de linjer och fraser som uppstod tack vare randomize pitch-
funktionen. Självklart blev det en del bearbetning av mig där jag fick använda min kreativitet och egna 
preferenser för att sammanställa kompositionen och forma den till något spelbart. Onekligen påverkar 
melodierna och fraserna i temat musikernas improvisationer och vi använde mycket inspiration ifrån 
melodin i solot. Exempelvis är förekomsten av kromatik och steg följt av ett stort intervall som för-
minskad sext eller liten sept något som jag tycker karaktäriserar kompositionen. Även om detta följer 
bebopens anda finns något unikt i hur melodin rör sig samt att avsaknaden av 2-5-1 progressioner gör 
att känslan och musiken rör sig i en annan värld.  

”Anton” 
Kompositionen med namnet Anton är en av de roligaste låtarna att spela. Den sticker ut i samman-
hanget genom att den är mer diatonisk än de andra kompositionerna. Den är skriven i fem fjärde-
delstakt som också gör att den skiljer sig jämfört med resten av kompositionerna.  
I denna komposition är det rytmen som är slumpgenererad med hjälp av Giraffe music (se bilaga ”Gi-
raffe Music”). Som jag nämnde tidigare är rytmen repetitiv och ganska återhållsam. Med det menar 
jag att samma fras återkommer och melodin växlar mellan att röra sig snabbt och sedan långsamt (se 
bilaga). Någonting jag uppskattar med denna komposition är att även om rytmen är slumpgenererad så 
är det ganska mycket som jag själv har kommit på genom att bara sitta och spela vid pianot. Jag tror 
att efter att ha använt mycket slump i de tidigare kompositionerna så kom jag in i ett kreativt flow och 
behövde inte lika mycket material för att inspireras utan det mesta kom på ett spontanare och naturli-
gare sätt.  
Harmoniken, som är uteslutande diatonisk, växlar mellan att kretsa kring C-moll och parallelltonarten 
Eb-dur. A-delen kretsar kring C-moll, medan B-delen låter mer som Eb-dur.  
Formen på Anton är relativt grundläggande. Det börjar med en A-del där pianot spelar melodin följt av 
en B-del, därefter kommer A-delen tillbaka men med en ny melodi som gitarren spelar. Det hela avslu-
tas med en B-del som leder vidare till solodelen som är över samma ackord som A-delen (se bilaga 
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”Anton”). Längst ner i bilagan syns ett stycke kallat ”trumoutro”. Idén byggde på att använda C-moll 
skalans första fem toner att bilda ackord som går utanför den diatoniska harmoniken samtidigt som 
bastonerna är kvar i tonarten. Att använda parallella durackord skapar en väldigt öppen och oförutsäg-
bar känsla av vart musiken är på väg. Det i kombination med den förskjutna rytmen skulle bilda en 
språngbräda för Jonathan att använda i sitt trumsolo. Denna idé visade sig vara för krånglig för att rea-
lisera. Vi testade att spela den under en repetition men upptäckte ganska fort att det var svårt att få den 
att hänga ihop med resten av kompositionen på ett logiskt sätt så jag valde att ta bort den ur arrange-
manget.  
På denna låt använde jag en analog synth av modellen Moog Sub37. Syftet var att addera en dimen-
sion i ljudlandskapet genom att inkorporera ett elektroniskt modernt instrument som besitter ljudmöj-
ligheter vilka flygeln saknar. Under pianosolot inledde jag med att improvisera på flygeln och bygga 
upp dynamikskt. Efter ett tag, när intensiteten och dynamiken hade ökat gick jag över till att spela på 
Moogen vilket innebar att intensiteten och energin gick upp ytterligare en nivå. Dessutom gillar jag 
kontrasten mellan flygelns klang och egenskaper och Moogens aggressiva synthljud med analog vär-
me och modernt ljud.  
En annan kontrast till några av de andra kompositionerna var att ”Anton" når sitt klimax efter att pia-
no/synth-solot avslutas och går in i det avslutande temat. Där valde jag att spela melodin på Moogen, 
unisont med Anton på gitarr för att uppnå den högsta dynamiken.  

"Björn”  
Den fjärde kompositionen fick namnet Björn och den bygger egentligen på en äldre idé jag haft men 
som inte har kommit till användning förrän nu. Den är mycket inspirerad av tidigare verk av Robert 
Glasper. Glasper är en utav vår tids mest inflytelserika pianister som varit pionjär i att blanda jazz med 
hip hop, soul och gospel.När dessa genrer blandas med jazz sker något speciellt som öppnar nya möj-
ligheter avseende harmonik, frasering, rytm etc. Glasper har flera låtar som går i ett extremt snabbt 
tempo och samtidigt har en melodi som upplevs gå emot tempot. Även sättet han spelar på gör att det 
uppstår en spänning mellan kompet och melodin. Detta koncept har jag ägnat mycket begrundande 
och försökt analysera noggrant.  
Med kompositionen Björn var min intention att helt enkelt använda detta spelsätt och samtidigt utfors-
ka hur mycket man kan spela på ett tempo och försöka spela det så att man känner en långsam under-
delning. Att nästan skapa en känsla av rubato trots att tempot egentligen går i ett hiskligt snabbt tempo. 
Det är en extremt stor utmaning att behålla kontrollen över sin timing och samtidigt ge illusionen av 
ett pianospel som rör sig fram och tillbaka över taktstrecken och genom olika rytmiska lager.  
Harmoniken i Björn rör sig väldigt mycket och inte på ett traditionellt sätt utan snarare på ett mer mo-
dernt vis med en blandning av olika voicings och modaliteter. Exempelvis flyttar sig ackorden vid ett 
flertal tillfällen en ters neråt. Från Em till C#m och från C#m till Am. Det dyker också upp flera spän-
nande ackord exempelvis Bmaj9#5 och Bmaj#11/D# som är hämtade ifrån den melodiska samt har-
moniska mollskalan.  
Ursprungsidén till Björn fanns i ett röstmemo på min iphone redan innan jag påbörjade examensarbe-
tet och min idé om att använda slumpen som inspiration inleddes. Vid tidigare försök att färdigställa 
Björn hamnade jag i en så kallad writers block. Jag fick helt enkelt skrivkramp och kunde inte komma 
på hur jag ville att kompositionen skulle fortlöpa. Här kom idén om att använda slumpen som inspira-
tion väl till hands. Inte för att skapa ett slumpmässigt element på vilket jag skulle börja bygga en kom-
position, utan snarare för att skapa något som skulle inspirera mig att skriva vidare på den redan be-
fintliga idén.Till en början uppstod tvivel kring huruvida det skulle vara möjligt att använda slumpen 
för att uppnå detta men det visade sig var effektivt. 
För att kontrastera A-delen (takt 1-17) uppkom en idé som föreföll mer diatonisk och harmoniskt orör-
lig. En basgång fanns sedan innan vilken byggde på en idé om att använda diatoniska kvinter. Det som 
behövdes nu var en melodi. Basgången befann sig i en G-moll tonalitet och genom att ge rätt villkor 
till random tone generator kunde den genera slumpmässiga toner hämtade från G-moll eller till och 
med G-mollpenta som är en nerbantad version av G-moll vilken endast innehåller fem toner istället för 
sju. 

Rytmen på melodin har sitt ursprung i en slumpmässig rytm genererad i Giraffe music men för att den 
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skulle passa bra ihop med basgången krävdes en del bearbetning och ökad komplexitet, genom att 
blanda åttondelar, sextondelar och åttondelstrioler. 
B-delen avslutas med en lång sextondelsfras som slutar i en lång ton där ackordet byts från Gm till 
Abmaj för att sedan gå vidare in i solodelen. Till skillnad från kompositionen Tomas där solon spelas 
över hela formen har Björn en helt egen solodel. I och med att A-delen (takt 1-17) innehåller väldigt 
många ackord samt utgör en icke periodisk form kändes det mer lockande att ha solon på en egen del. 
Att skapa och komma på ackord till denna del gick fort tack vare att harmonik och voicings på piano 
är en av mina främsta styrkor som musiker.  
Det blev en progression som till viss del liknar A-delen genom att den modulerar på flera ställen. När 
jag tittar tillbaka på denna och även de andra kompositionerna blir det tydligt att ett frekvent använt 
ackord är ett maj9 med tersen i basen. Det förekommer även i solodelen på Björn som avslutas med 
fyra av dessa ackord vilka rör sig kromatiskt uppåt. 
Denna komposition var en av de mest utmanande att spela av flera anledningar. Dels har den ett väl-
digt snabbt tempo samtidigt som harmoniken rör sig på ett avancerat vis samt att taktarten byts. Denna 
komposition krävde särskilt mycket repetition och övning av själva groovet. Vi laborerade med olika 
tempon för att hitta ett optimalt läge där vi kände som ensemble att den rytmiska tryggheten och preci-
sionen inte försvagades. Samtidigt som ett allt för långsamt tempo gör att detta koncept tappar lite av 
sin tjusning.  

Balt 
Den femte och sista kompositionen fick titeln Balt (Björn Anton Leidecker Tomas). Den kom till ge-
nom att jag ville slumpa fram en rytm och sedan tonsätta den. Innan det uppkommit en tanke om stil, 
tempo och tonart så slumpade jag fram punkterad halvnot följt av två åttondelar (se bilaga ”Balt”). 
Ganska snabbt efter att jag började spela på denna rytm så kände jag att detta skulle bli en ballad. Av 
den slumpgenererade rytmen som föreföll ganska enkel uppstod en tanke om att denna komposition 
skulle gynnas av en lugnare, mer diatonisk harmonik, än i många av de övriga kompositionerna. En-
dast genom att slumpa fram en takt med punkterad halvnot och två åttondelar uppkom inspiration till 
en hel komposition.  
Den inledande delen kom ganska naturligt och med den slumpade rytmen som grund behövdes inget 
mer för att jag skulle kunna skriva klart en A-del och en B-del. I efterhand kan jag tycka mig höra att 
denna komposition är inspirerad av pianisten Lars Jansson som jag har lyssnat mycket på, i synnerhet 
under mina tidigare år som aspirerande jazzpianist. Lars Jansson har ett väldigt lyriskt pianospel som 
kompletteras med fantastiskt fina och balanserade voicings. Självklart har även han i sin tur inspirerats 
av pianister som Bill Evans, Keith Jarret och Chick Corea. 
A-delen (takt 1-16 se bilaga ”BALT”)  i Balt består till hälften av tonika och subdominant som växlas. 
Det är en finstämd ackordprogression utan anspråk på jazzharmonik men som passade utmärkt för 
denna komposition. Den följs upp utav en mellandominant som leder till tonikans mollparallell för att 
sedan återvända till subdominanten följt av en dominant. A-delen kommer två gånger och sedan mo-
dulerar B-delen tvärt en liten ters upp till G-dur.  
Efter att temat presenterats kommer en solodel som spelas över samma form AAB. Här kändes det 
passande att ha ett bassolo vilket Tomas utförde briljant. Efter solodelen återkommer temat en gång till 
och till sist C-delen, som har en annan karaktär och fungerar som avslutning på låten. Denna del upp-
stod genom att jag satt och spelade runt och testade idéer med mitt favoritackord maj9 med tersen i 
basen. Jag fick en rytmisk idé att jag skulle byta taktart men försöka behålla 4/4 takten på samma 
gång. Om jag spelade punkterade fjärdedelar i 3/4 kunde jag imitera känslan av en 4/4 takt samtidigt 
som jag rörde mig i olika rytmiska lager. Denna idé växte och fick en basgång med bara åttondelar 
vilket skapar en väldig energi och spänning. C-delen växer och växer i dynamik tills att den avslutas 
helt tvärt på sista åttondelen i takten. Den saknar melodi men det finns så mycket annan information i 
harmonik, rytmik och dynamik så jag kände inte att det behövdes finnas mer melodi här. Däremot kom 
det improvisationer och fills ifrån både pianot och gitarren.  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Examenskonserten  

Inför konserten upplevde jag en skräckblandad förtjusning. Förberedelserna och repetitionerna inför 
konserten hade varit till stor belåtenhet och jag kände mig trygg i materialet och säker inför mina egna 
insatser. För att lättare hitta flow och en fri känsla i musiken hade jag sett till att memorera alla kom-
positioner för att slippa ha noter framför mig. Samtidigt som jag kunde känna en trygghet och självsä-
kerhet inför konserten var jag mycket nervös. Bara vetskapen om att mina nära och kära, kompisar och 
lärare skulle vara där och iaktta minsta rörelse skapade en oro.  
Redan i introt på första kompositionen släppte en stor del av nervositeten och ett fokus på musiken tog 
plats i dess ställe. För att kunna skapa och vara fri krävs en extrem närvaro och hög koncentration. Att 
det några meter bort satt en publik på ca 100 personer tror jag hjälpte mig att uppnå den koncentratio-
nen och fokuset. Man känner ett ansvar gentemot publiken att göra sitt yttersta och skapa något me-
ningsfullt. Denna känsla förstärks av att det var min egen examenskonsert och att publiken hade 
kommit dit för att höra Mig spela.  

Reflektion  
Hur bedömer man sig själv som musiker? Hur värderar man sina egna förmågor, styrkor och svaghe-
ter? Det är frågeställningar som följt med mig under hela min musikaliska utveckling och i synnerhet 
under min tid på KMH. Att fokusera på utveckling, prestation och att förbättra sina musikaliska fär-
digheter är nödvändigt för att komma vidare i sitt musicerande och i sina instrumentfärdigheter. Sam-
tidigt kan det vara frustrerande att ständigt bedöma sig själv och försöka hitta områden där det saknas 
färdigheter eller där någonting behöver utvecklas för att nå önskvärt resultat. 
Musik och jazz framstår ofta som väldigt teknisk och avancerad där komplexa och svårspelade ele-
ment värderas högt. Det finns många ideal och dogmer som i många fall är i princip ouppnåeliga. 
Trots komplexiteten och de gudalika virtuosidealen finns en strävan i mig och många andra jazzmusi-
ker att vilja utveckla sitt musicerande och sitt spel i jakten på att bemästra denna genre.  

En ytterligare aspekt som jag kände en skräckblandad förtjusning inför var hela konceptet med slum-
pen. Som jag nämnde tidigare har slumpen hjälpt mig att i vissa fall behålla en distans mellan det 
konstnärliga skapandet och mig själv. Vad är mitt och min egen kreativitet och vad är slumpen? För-
hållandet däremellan har skänkt mig mycket funderingar och tankar kring vad min roll som komposi-
tör innebär när flera delar och element av det skapandet kommer ifrån någon annan stans än mitt egna 
medvetande samt är bortom min egna kontroll. 
Trots att jag gav mig själv frihet att ändra fritt och mycket i det slumpgenererade materialet kvarstod 
distansen mellan jaget och slumpen. Konceptet att använda slumpen som inspiration i komponerande 
påverkade otvivelaktigt musikerna och deras relation till musiken, inte minst min egen. En melodi som  
upplevs onaturlig och okonventionell kan vara en dörröppnare till nya dimensioner i musiken. Att våga 
spela och skapa ljudvärldar som inte hade varit tillgängliga utan slumpens närvaro.  

Lyckligtvis har jag möjlighet att stundtals koppla bort alla tankar om prestation i musikaliska sam-
manhang. Det är en obeskrivligt härlig känsla som kopplar bort tid och rum och lämnar kvar skapan-
det, uttrycket och kommunikationen som jag beskrev tidigare. Det var flera stunder då den känslan 
infann sig under min examenskonsert vilket jag tycker mig själv höra när jag tittar på videoinspelning-
en. 
I efterdyningarna av examensarbetet kan jag uppleva att närvaron av slumpen i musiken hjälpte mig 
och mina medmusiker att uppnå den fria känslan i musicerandet. Genom att använda slumpen kan jag 
som musiker skapa en sorts distans mellan det komponerade materialet och mig själv som upphovs-
person. Det är jag som har tagit fram materialet samtidigt som vissa delar är helt slumpgenererade. 
Således uppstod en diskrepans mellan slumpen och mitt eget skapande som jag kunde dra nytta utav. I 
och med att skapande, komponerande och musicerande inte sällan för med sig känslor av tvivel, otill-
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räcklighet och uttryckslöshet i vissa delar av processen medförde det slumpgenererade materialet att 
dessa tvivel kunde åsidosättas. Detta visade sig stämma inte bara under komponerandet utan även i 
konserttillfället.  

Jag har alltid haft lätt för att hitta idéer till harmonik och rytm. Framför allt så har harmonik och ac-
kord varit min vanligaste väg in i musikskapande. När jag sätter mig vid pianot är det ofta en harmo-
nisk idé som dyker upp som jag sedan försöker göra en komposition av. Det är ett bra sätt att kompo-
nera på men det har också sina nackdelar då melodin kan komma i andra hand. Genom att använda 
slumpen kunde jag kringgå att harmoniken kom i första hand och istället få fram melodier eller rytmer 
som blev början på en komposition. Att sedan lägga på ackord skapade kompletta låtar och det var ett 
väldigt kul samt inspirerande arbetssätt. Dessutom upptäckte jag att jag fick en tendens att vara mindre 
kritisk till de element som slumpen hade ”skapat” snarare än de element jag själv ”hittat på”. Min teori 
är att de slumpmässiga elementen inte faller lika lätt i den självkritiska fällan jämfört med mina egna 
idéer.  
När jag tittar på inspelningen på videon är jag så klart kritisk och dömande av mitt eget pianospel, men 
där finns en hel del saker jag känner mig stolt över. En av de saker jag känner mig mest nöjd med i 
efterhand är de partier där jag spelar helt solo. Jag har ägnat mycket tanke och övning åt att försöka 
spela intressant och dynamiskt på egen hand. Mina improvisationer innehåller mycket av det jag själv 
uppskattar hos andra pianister. Harmonisk variation och kreativitet, olika rytmiska dimensioner och att 
stretcha time och puls, användandet av olika dynamik och olika anslag för att variera klang i pianot. 
I början av mitt examensarbete kände jag mig oviss och osäker på hur arbetet skulle gå. Som ovan 
kompositör saknades både rutin och erfarenhet av att komponera musik. För övrigt var det ett av skä-
len till att jag valde att arbeta med slumpen, helt enkelt för att få inspiration och material att använda i 
skrivandet.  
Det som överraskade mig var bland annat hur enkelt det var att få fram slumpen och snabbt få en idé 
till en melodi eller till en rytm. Eftersom slumpverktygen låter sig generera i oändlighet går det att få 
fram hur mycket material som helst. En svårighet var att välja ut och sålla bort det som kändes oinspi-
rerande. Det största arbetet var dock att slutföra och sammanställa de färdiga kompositionerna. 
 När är en komposition eller en låt klar? Saknas det en del här? Räcker det här som låt eller behövs det 
mer? Det var frågeställningar som jag tampades med i arbetet av alla kompositioner. Lyckligtvis kan 
närvaron av en deadline göra susen för kreativiteten och ofta var det just det som hände mig. När repe-
titioner med bandet var inbokade var jag tvungen att göra klart kompositionerna och göra dem spelba-
ra. En upptäckt jag gjorde i detta arbete var att själva notskrivningen kunde ge tydlighet i denna pro-
cess. Ofta gav det en klarare bild av musiken när den faktiskt var skriven i en not. Kanske är det de 
visuella intrycken som gör att hjärnan kan få upp en tydligare bild av vad som saknas eller hur det ska 
se ut. Det var en spännande insikt som jag bär med mig utifrån detta examensarbete. Vad händer med 
en komposition som inledningsvis finns i huvudet eller på ett röstmemo i mobilen men som sedan 
skrivs in i en not? I fall där kompositionen redan är färdig kanske det inte händer så mycket, men i 
mitt fall där kompositionerna saknade någon pusselbit var det ofta notskrivningen som gjorde att det 
föll på plats.  

När mina kompositioner hade sammanställts blev jag nästan förundrad över hur mycket musik jag 
kunde skapa med så lite slumpgenererat material. Det blev tydligt för mig att detta verkligen är en 
tacksam och effektiv metod för att komponera musik. Att få inspiration till att skriva så mycket musik 
med så olika stilar och stuk är fantastiskt och jag kommer utan tvekan att ta med mig slumpen i mitt 
framtida musikskapande. 
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En lärdom jag bär med mig efter genomförandet av detta examensarbete är att komponerande och in-
studering av materialet är väldigt tidskrävande. Det var flera stunder av frustration där en känsla av 
otillräcklighet infann sig. Att känna tvivel inför sin komposition är förmodligen en del utav processen 
för de flesta kreatörer. Hur kommer denna komposition uppfattas av andra? Hur kommer mina med-
musiker reagera på den här musiken? Är detta tillräckligt bra för att vara en del i en examenskonsert 
på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm? Att pressa sig själv är en förutsättning för att komma vida-
re i sitt skapande samtidigt som för hårda krav och orimligt höga ambitioner kan ta kål på lusten att 
vilja skapa och musicera. Hur kan man uppnå den optimala balansen däremellan? Kan jag som ska-
pande kreatör arbeta upp mitt självförtroende och sätta högra press på mig själv för att prestera mer 
och bättre? Vad är prestation när det kommer till musik och skapande? Den framgångsrika artisten, 
låtskrivaren och kompositören Laleh Pourkarim talar i söndagsintervjun i p1 (sändes söndag 24/3 -19 
se referens ”Söndagsintervjun”) om vikten av att jobba hårt för att lyckas, samtidigt som betydelsen av 
talang kan betraktas som försumbar i sammanhanget. Vad innebär det då att jobba hårt när man talar 
om musik och att komponera. Är det att skriva så många antal verk som möjligt eller hur många tim-
mar man lägger ner i varje komposition? Hur definieras hårt arbete i mitt fall där slumpen utgör en stor 
del av mina kompositioner och spelade en nyckelroll i detta examensarbete.  

Avslutningsvis kan jag med övertygelse konstatera att mitt självständiga arbete har gett mig insikter 
och tankar vilka tveklöst kommer att påverka min framtid som musiker och skapande individ. Proces-
sen att komponera musik, agera projektledare för att kunna genomföra en konsert och att själv delta 
som musiker i en examenskonsert på KMH har varit väldigt lärorikt. Jag bär med mig fördjupade kun-
skaper i att bearbeta material, ta hänsyn till musiker, vara lyhörd till andra personers åsikter och tankar. 
En nyckelegenskap i detta sammanhang enligt mitt eget tycke är ödmjukhet. Att vara ödmjuk inför sitt 
eget skapande medför större möjligheter att uppnå önskvärt resultat. När man tar vara på sina medmu-
sikers kompetens och erfarenhet kan musiken ta nya former och nyanser som upphovspersonen inte 
kunnat uppnå på egen hand.  
Förutom att använda andra musiker som källa till inspiration är slumpen en stark och spännande kraft. 
I detta arbete har slumpen möjliggjort personlig utveckling hos mig själv och gett förutsättningar för 
att dra nya lärdomar kring mitt skapande, mitt musicerande och min musikaliska smak.  

Referenser 

Lindetorp, Hans. Random Tone Generator 
http://momdev.se/hans_lindetorp/rtg/#page1 (hämtad 2019-04-29) 

Söndagsintervjun - Laleh Pourkarim – ett enda stort "Vad var det jag sa!”. Sveriges Radio 
(2019-03-24 kl. 08.05) 
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1253779?programid=4772 
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