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1. Introduktion 

Arbetets syfte och frågeställningar 
Uppsatsen syfte är att använda min grupp Wahls Trio som experimentverkstad och utgångspunkt för 
att utforska, testa och analysera olika frågeställningar som jag antingen har haft under en längre period 
eller som har dykt upp under årets gång med trion. 

Arbetet ska: 

- Redogöra för hur det är att starta ett eget band, vad det innebär att leda det bandet och hur man 
på bästa sätt förvaltar möjligheten att utforska musikaliska frågeställningar genom att använda 
bandet som experimentverkstad. 

- Undersöka och redogöra för min roll som trummis i Wahls Trio och jämföra den med andra 
musikaliska sammanhang samt jämföra mitt trumspel med andra trummisar som jag har 
lyssnat på. 

- Undersöka betydelsen och påverkan av förebilder och vad det har för effekt på ens 
musicerande och komponerande. Redogöra för hur det är att spela med en förebild. 

- Beskriva hur en kompositionsprocess ser ut och hur den kan se olika ut från gång till gång. 

- Reflektera över studioinspelning och hur olika typer av inspelningstekniker kan påverka 
musikerna och musiken positivt eller negativt. 

- Utforska musikalisk energi – vad innebär energi i ett musikaliskt sammanhang? Analysera 
förebilder och jämföra dem med varandra samt med min egen trio. Undersöka och beskriva 
olika typer av musikalisk energi och hur man genom komposition kan konstruera musikalisk 
energi. 

- Samla allt ur experimentverkstaden och sammanställa det i en examenskonsert som spelas 
med min trio tillsammans med en förebild. Redogöra för planeringsprocessen följt av en 
reflektion över konserten. 

- Slutreflektion – svar på frågeställningar och sammanfattning av projektet. 

 

Min musikaliska bakgrund 
Jag kommer från en familj där musik alltid funnits omkring mig. Ingen i min familj är professionella 
musiker, men mina föräldrar är musikälskare och jag har hört så mycket musik i min uppväxt. Det går 
att påstå att nästintill all typ av musik har spelats förutom just jazz. Istället lyssnade jag i mycket tidig 
ålder på Bob Marley, David Bowie, Pink Floyd, Frank Zappa, Michael Jackson, Jimi Hendrix, Patti 
Smith och så vidare. Denna något populärkulturella artistlista till trots intresserade jag mig relativt sent 
i livet för jazz. Det kom jag att tycka om på egen hand, utan influenser från föräldrar utan snarare från 
kompisar. Det var den första musiken jag dök ner i och lärde mig mycket om. Jag började efter 
gymnasiet på Bollnäs Folkhögskola utan att ha spelat jazz över huvud taget. Det var där jag lärde mig 
grunderna och det var där och då jag fann min första riktiga favorit-jazz-skiva. Den hette ”Alla Mina 
Kompisar” och är gjord av träblåsaren Per ”Texas” Johansson. Jag kommer att återkomma senare i 
mer detalj om den skivan. Som examensarbete på Bollnäs Folkhögskola så spelade jag en ”Texas 
Tribute”-konsert där jag hade transkriberat i princip alla låtar från skivan och spelade de tillsammans 
med alla mina kompisar. Efter Bollnäs bar det av till Fridhems Folkhögskola där jag studerade i ett år 
innan jag hamnade på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 
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2. Wahls Trio 

 

Uppstart av Wahls Trio 
Under mitt andra år på musikhögskolan startade jag för första gången en egen grupp. Jag hade länge 
velat göra det och såg möjligheten i och med skolans resurser och all tid man får som man kan 
disponera helt fritt. Jag valde att ha med Jesper Söderqvist på vibrafon och Anders Langørgen på 
kontrabas. Tillsammans med mig på trummor bildade vi Wahls Trio. Bandet skapades den 31 januari 
2018. Vi hade våra första rep i februari 2018 för att vi sedan skulle spela in på Pål Svenres kurs i 
musikproduktion. Jag hade redan några låtar som jag hade skrivit under mina studier på Fridhems 
Folkhögskola som jag tänkte att vi kunde testa. Med versionerna som blev på de låtarna så tändes en 
exalterad känsla av att skriva ny musik, vilket jag återkommer till. 

 

Att leda band 
Som kontrast mot speljobb där man är professionell musiker och inte alltid är känslomässigt 
involverad i en grupp är det kul att ha ett sammanhang där det är precis tvärtom. Jag startade Wahls 
Trio för att hitta mitt syfte musikaliskt, men också i livet. Det är bara jag som styr allt och har ingen 
egentlig press på mig att få saker gjort med gruppen. Jag vill dock att vi utvecklas hela tiden och är i 
process framåt. Jag har sedan bandets uppstart försökt ha lite spelningar inbokade så att vi får komma 
ut och spela, något som jag tror utvecklar en grupp mest av allt. Det är ett bra sätt att hålla igång och 
det skapar också en del tankar och funderingar. 
Alla spelningar har inte varit likadana och har inte alla känts bra. Då är det intressant att analysera och 
diskutera det som hände på scenen efteråt. Ibland påverkar publiken en, det kan (som med mycket 
annat) vara både positivt och negativt. Ibland kan man vara påverkad av att något har hänt privat som 
man bara inte kan stöta bort. Där tror jag ett bra tillvägagångssätt är att hjälpa varandra inom gruppen. 
Stämma av och prata ihop sig innan och försöka stötta varandra så att allt känns bra. Oftast är det inget 
problem med den här gruppen. Jag tror också att det kan ha att göra med att musiken ofta är lättsam 
och lekfull. Det kan dock vara svårt är att spela lättsam och lekfull musik när man inte är på det 
humöret, då det kan kännas krystat och obekvämt. Det har dock bara hänt någon enstaka gång och då 
har vi alltid pratat om det och ventilerat för att inte känna att det finns en underliggande 
obehagskänsla. 
Det kan vara svårt att vara bandledare också. Jag tycker att det är svårt att vara helt avslappnad. 
Oroligheter dyker upp och det är lätt att få hjärnspöken. ”Tänk om det bara är jag som tycker projektet 
är kul?”, ”tänk om de inte gillar musiken?”, ”är den här låten för simpel?”. Det är lätt att vara 
avslappnad och lugn när det inte är ens eget band, därför att man inte behöver ta lika mycket ansvar. 
Man kan i princip bara dyka upp med sitt instrument och spela. Det är mitt ansvar som bandledare att 
se till att bandet rör sig framåt. 
  
Sedan uppstarten av Wahls Trio har vi haft ett tiotal spelningar och tre stycken studioinspelningar. 
Dessa spelningar och inspelningar har gett gruppen erfarenhet och allt vi gör tillsammans leder så 
sakteliga fram till det som är vårt sound och det som gör oss till just oss. Det har också varit intressant 
att reflektera över hur saker ändras över tid med en grupp. Man börjar känna igen mönster i 
uppbyggnad på låtar, solospel, återkommande fraser och allmänt andra detaljer som kanske upprepar 
sig. Det kan till exempel vara att det oftast är Jesper som tar första solot, eller att bassolot nästan alltid 
kommer sist. Det kan också handla om att man gör samma arrangemang på låtarna och att det efter ett 
tag kan kännas lite tradigt. Jag tror att ett bra sätt att bryta mönster är att ha ett öppet tankesätt 
gentemot musiken – alltså att våga ta risker, följa impulser och haka på varandras idéer. Detta även om 
idéerna känns konstiga eller riskfyllda. Jag menar att det är härligt med musik som vågar ta oväntade 
vägar och där musikerna kämpar för att skapa musik i stunden. Till skillnad från när allting är 
förbestämt och arrangerat och därför tenderar att bli förutsägbart för de som lyssnar. Om jag som 
bandledare har denna attityd och visar att det är okej att ta risker så smittar det förhoppningsvis av sig 
på mina medmusiker. 
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Det är även intressant att ställa sig frågan vem det är man utgår ifrån när man bedömer musiken. 
Publiken eller musikerna? Bryr sig verkligen publiken om det känns repetitivt inom bandet när det är 
första gången åhöraren hör musiken? Jag undrar hur det här är för musikerna i till exempel Wayne 
Shorters band som kanske gör 300 spelningar per år och spelat väldigt många år tillsammans. Hur 
håller dem det färskt så att man inte känner ”åh nej inte Footprints igen…”. Publiken vet ju inte om att 
vi i Wahls Trio har spelat ungefär likadant med samma arrangemang eller solo-ordning tidigare. Jag 
intervjuade mina musikerkollegor i trion och frågade vad de tyckte. De sa bland annat att det går lite i 
perioder. Ibland får de ”spatt” på det de spelar och då brukar enskild övning hjälpa till för att hålla det 
fräscht. De tycker att min musik är rolig att spela därför att de får göra vad de vill och bara det får det 
bli olika varje gång. De har hittills inte tröttnat på min musik, vilket annars kan hända i grupper där 
allt är arrangerat och där man spelar likadant varje gång, tyckte de. 

 
Presentation av musiker 

 
Jesper Söderqvist - vibrafon 
Jesper och jag spelade för första gången ihop på New Sound Made 2017 i Mattias Olofssons projekt 
för fyra blås, vibrafon, gitarr, bas och trummor. I det projektet spelade även Anders Langørgen. Jag 
har som jag sade tidigare länge gillat vibrafon i och med att jag lyssnat väldigt mycket på 
vibrafonisten Mathias Ståhl och hans band Ståhls Trio. Redan första gången jag hörde Jesper så kunde 
jag tydligt höra influenserna från Mathias spel, men han hade också sitt eget sound redan då - året 
innan han själv började på Musikhögskolan. Jag har aldrig varit med om att jag klickar så bra med 
någons spel som med Jesper. Hans spelglädje och energi smittar av sig och jag upplever att vi har 
liknande musikaliskt tänk och liknande musikaliska ideal. Jag kommer på nya idéer varje gång vi 
spelar ihop och ofta behöver jag hålla i mig för att inte spela för mycket. Ett så kallat ”lyxproblem”! 
Jag ville ha en egen grupp och bestämde mig tidigt för att sno åt mig Jesper innan han fick för mycket 
att göra. Jag är jätteglad att han vill vara med i Wahls Trio och förgylla mina låtar med sin enorma 
musikalitet! 

 

Anders Langørgen - kontrabas 
Anders och jag spelade för första gången under vårt första år på Musikhögskolan. Jag tog med honom 
i en så kallad ”workshop-ensemble” där man kan ansöka om att ha en frilansande musiker i 
Stockholmsområdet som lärare. Jag och pianisten Max Agnas fick då ha Fredrik Ljungkvist som lärare 
och vi tog med oss Mattias Olofsson på gitarr och Anders Langørgen på kontrabas. Anders har ett 
väldigt stadigt spel. Jag gillar hans sound och hans känsla för time och harmonik. Han har ett gediget 
kompspel såväl som ett rikt solospel med fina melodiska linjer och en tydlig musikalisk riktning. Jag 
tycker väldigt mycket om en basist som heter Charlie Haden som bland annat spelade med Ornette 
Coleman. Jag tycker att Anders har vissa likheter i sound och spelsätt med Charlie Haden. Det är 
också Anders som får dra det tunga lasset som ”timekeeper1” i bandet då jag själv spelar relativt yvigt 
och spretigt stundtals. Som kontrast till det behövs en stadig stomme och det finner vi i Anders 
Langørgen! 

 
1Engelskt ord för taktfast/ta ansvar för tempo. 
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Rollen som trummis i Wahls Trio 

Att spela trummor i Wahls Trio är mycket roligt, därför att jag når ett stadie av total frihet och 
avslappning. Jag har märkt att när jag spelar musik som inte är jag, där jag känner att jag måste spela 
på ett visst sätt för att tillfredsställa någon annan - så spänner jag mig. Jag spelar som mest självklart 
när jag spelar i Wahls Trio. Det är för att musiken är ärlig och personlig och det är musik som jag 
gillar att både lyssna på och spela. I och med att jag själv har skrivit låtarna så är det oftast inga 
problem att spela över dem. Det känns naturligt och jag behöver inte direkt öva eller reflektera över 
dem särskilt mycket. Förutom låten 19:e Gatan där jag var tvungen att lära mig att spela i 19/8-delstakt 
(5+5+5+4). Trummisens roll i en grupp är oftast timekeeper. Att hålla igång ett statiskt groove medan 
andra solar över det. I Wahls Trio är svänget essentiellt, men jag skulle påstå att alla tar lika stort 
ansvar för det. Jag älskar musik som är kontrapunktisk och som kommenterar varandras fraser i 
mellanrummen. Alltså att alla spelar mycket (många toner/slag) samtidigt, men gör det på ett luftigt 
sätt genom att försöka att inte spela kommenterande fraser exakt samtidigt som en annan. En skiva 
som är ett bra exempel på kontrapunktiskt jazz-trumspel är klarinettisten Jimmy Giuffre’s skiva 
Tangents In Jazz (Capitol Records, 1956). Det låter nästan som att trummorna är pålagda i efterhand 
därför att trummisen nästan aldrig spelar när andra instrument spelar. Trummisen på den skivan heter 
Artie Anton. 

Jag skulle dock inte säga att mitt trumspel är fullt så minimalistiskt. Stundtals är det snarare explosivt. 
Jag spelar alldeles för många slag per minut för att det ska kallas minimalism. Även om jag inte spelar 
exakt som Artie Anton så har jag dock inspirerats av tänket att spela i mellanrummen. Dock spelar jag 
hela tiden runt mellanrummen också, men i mellanrummen så spelar jag ännu lite till. Jag och Jesper 
spelar nästan solo samtidigt och Anders är stommen som vi kan töja timen utifrån. När Anders spelar 
solo är det dock tvärtom och ibland spelar vi ofta duo jag och Anders, när det blir bassolo. 

Frasernas längd i både mitt trumspel och Jespers vibrafonspel kan vara långa och sträcka sig över 
takter och det är inte ovanligt att jag och Jesper spelar samma rytmer samtidigt. Detta har vi självklart 
inte repat, det är bara att man lär sig att förutspå varandras spel när man hört den andra spela så 
mycket. 

I Wahls Trio experimenterar jag med olika slagverksinstrument. När jag besökte Kina för ett par år 
sedan köpte jag med mig lite traditionellt kinesiskt slagverk hem. Klockor, gongar och grunda 
handtrummor med kalvskinn. Detta kombinerar jag med ett traditionellt jazztrumset (18”,14”,14”,12”) 
och gamla K-Zildjian och A-Zildjian-cymbaler. Detta skapar mitt sound, men är såklart influerat av 
trummisar som har gjort detta tidigare. Jag hade Raymond Strid som konstnärlig handledare i mitt 
projekt i tvåan och han har lärt mig mycket om dessa slagverksinstrument och även historien bakom 
hur de kom att användas av musiker i västvärlden. 

Jag tycker det är intressant att implementera dessa slagverksinstrument i min setup för att bredda min 
palett av klanger och ljud som jag kan använda. Det är inte alltid jag har med mig allt, men på 
examenskonserten tog jag verkligen med mig allt jag äger. 

 

3. Förebilder och betydelsefulla skivor 
 
Per ”Texas” Johansson 
Per ”Texas” Johansson är både ett av de största namnen inom svensk jazz, men också en stor förebild 
för mig. Han var framförallt stor på 90-talet, men är även idag aktuell med sin skiva ”De Långa 
Rulltrapporna i Flemingsberg”. Han spelar en mängd olika träblåsinstrument; tenorsaxofon, klarinett, 
basklarinett, flöjt, fagott, oboe med mera. Det jag gillar så mycket med Pers spel är hans sound och 
energi. Han spelar med så mycket känsla och pondus och har så många musikaliska idéer i sitt 
solospel. Han har även skrivit en mängd fina låtar och många av dem är personliga favoriter. Han har 
även stor kapacitet att få ut sina idéer på de olika instrumenten han spelar i och med en god teknik. 
Han har inspirerats mycket av saxofonisten Lee Konitz och musiken av Lennie Tristano och har 
tillsammans med Konrad Agnas och Johan Graden gjort en skiva som heter ”Bakgrundsmusik” där de 
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spelar musik skriven av Lennie Tristano. Man kan tydligt höra influenser från Lennie Tristano i Pers 
spel, till exempel genom hans väldigt raka åttondelsfrasering. 
 

Skivan ”Alla Mina Kompisar” 
Per ”Texas” Johansson har varit en stor förebild för mig enda sedan år 2013 då jag fastnade för en av 
hans skivor ”Alla Mina Kompisar” (EMI Music Sweden 1998). Det var egentligen den första 
favoritskivan för mig som var jazz och jag minns att jag lyssnade på den om och om igen varje dag. 

Jag tilltalas av ljudbilden på ”Alla mina kompisar” i och med det öppna soundet som bildas med 
sättningen två blås, bas och trummor. Johan Lindström är även med och spelar ackordsklanger på 
pedal steel på några av låtarna. Pedal steel i sig har ett så eget sound, så för mig blir ackorden inte lika 
tydliga som om ett piano hade spelat. Jag upplever soundet som fräschare inte minst för att det spelas 
på ett ovanligare instrument. 

Jag tilltalas av harmoniken i ”Texas” låtar som ofta är relativt okomplicerad. Ibland använder han bara 
tre ackord eller spelar ett tema utan ackord följt av ett solo på en moll-blues. Titelspåret ”Alla mina 
kompisar” har samma enkla modala uppbyggnad som t.ex. So What (Miles Davis). 
 
Ornette Coleman och instrumentsättningar 
Jag har lyssnat väldigt mycket på saxofonisten Ornette Coleman. Jag tycker mycket om soundet som 
bildas av dubbla blås, bas och trummor och han har ofta sättningen sax, trumpet, bas och trummor. 
Exempel på skivor med den sättningen är: 

- The Shape of jazz to come (1959 Atlantic Records) 

- Change of the century (1960 Atlantic Records) 

- This is our music (1961 Atlantic Records).  

Alla dessa skivor är helt fantastiska och har haft mycket stor betydelse för mig som musiker och 
kompositör.  

Vad jag gillar med denna sättning är att soundet blir så öppet! När man utesluter ackord så tar man 
även bort en del information som berättas för lyssnaren. När man läser böcker skapar man egna bilder 
i huvudet av miljöer och karaktärer, medan om man ser på film så är det någon som har tolkat det åt 
en. Att ha med ackord i en grupp har lite samma effekt som att filmatisera en bok. Man får all 
information på en gång och det blir inte mycket tolkningsutrymme kvar för den som lyssnar. 

Det finns även skivor med Ornette Coleman när det är piano med i gruppen. Exempelvis hans 
debutskiva ”Something Else!!!!” (1958 Concord Records) med Walter Norris på piano. Jag har alltid 
tyckt att pianot är onödigt på den här inspelningen och att det rent av förstör gruppsoundet. 

 

 

Att spela med en förebild 
Under höstterminen i trean på KMH blev jag tillfrågad av Jesper att vara med i en workshopensemble 
som han och några andra satte ihop. Vi skulle ha Per ”Texas” Johansson som lärare. Jag tackade ja och 
det kändes kul att jag skulle få spela med en förebild. Jag har haft workshopensemble alla mina tre år 
på musikhögskolan och det har varit väldigt kul och lärorikt. Första året hade jag Fredrik Ljungkvist, 
andra året Roland Keijser och nu tredje året Per ”Texas” Johansson. Tre träblåsare som alla gjort ett 
stort avtryck på svenskt musikliv. 

I alla dessa workshopensembler har vi spelat musik av och tillsammans med läraren. Det har varit 
enormt kul att spela med dessa förebilder, att hänga och prata musik. Det blir väldigt personligt i och 
med att det de har att komma med ofta är sin personliga berättelse om vilken musik som betytt mycket 
för dem och varför. Tips på musik och influenser som kan hjälpa en i ens egna komponerande och 
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musicerande. Det är väldigt intressant att höra någon man själv har lyssnat på mycket berätta vad de 
själva har lyssnat på. 

När jag spelar med en förebild upplever jag att nivån på mitt trumspel ökar direkt bara av denne 
persons närvaro i rummet. Jag kan ha en hög nivå på mitt spel när jag spelar med kompisar också, men 
när jag spelar med en förebild blir det speciellt. Jag vill helt enkelt prestera på topp och visa mig från 
min bästa sida just för att personen haft så stor betydelse för mitt eget musicerande. 

Jag är också inspirerad av Pers strävan efter att göra bra musik och fina versioner även om det ”bara” 
är rep. Det finns en seriös inställning till att spela musik, vilket jag tycker är bra. Man ska ta sig själv 
och sin musik på allvar och det är enormt inspirerande och stärkande att se ens förebild göra det, för då 
blir det lättare att göra det själv när man leder sitt eget band. 

Det är även intressant att se Per i en repsituation och se att han också får tackla vanliga saker som 
händer, till exempel att någon skämtar om ens låt eller att någon spelar fel och man får försöka lösa 
det. Precis samma saker som jag själv kan råka ut för när jag leder mitt band. Det blir extra spännande 
att se just denna person lösa dessa situationer. Det kan vara minst lika inspirerande att upptäcka att de 
gör på samma sätt som en själv, som att lära sig ett nytt sätt att lösa en situation på. 

Det finns även en annan sida av denna situation som är en insikt som jag tycker blir alltmer frekvent ju 
äldre och mer erfaren jag blir – insikten om att människor är människor. På ett sätt lägger sig all 
uppståndelse när man väl träffar personen därför att det är en person som alla andra, och det blir 
socialt obekvämt att göra en större grej av en viss person i rummet än någon annan. 

Jag har haft äran att träffa en del förebilder under de senaste åren. Som jag nämnde tidigare så har jag 
även haft Roland Keijser, Fredrik Ljungkvist och Raymond Strid som lärare och de är alla är 
förebilder till mig. Jag hade även äran att träffa trummisen Brian Frasier Moore för en privatlektion. 
Han spelar trummor med Justin Timberlake, Madonna, Christina Aguilera med flera. Jag har följt 
honom på Instagram i flera år och sett honom varje dag i min telefon utan att ha träffat honom. Det var 
jättehäftigt att träffa honom och det hade samma effekt – jag ville prestera på topp och spela bra inför 
honom. Jag fick dock även där samma insikt som med Per att han också bara är en människa precis 
som alla andra. Det går att prata med honom precis som med vem som helst, men samma sak gäller 
där – att det är en speciell energi med en förebild i rummet. Jag skulle absolut säga att Per och Brian 
hade samma magnitud på inspirationsskalan. Kanske till och med lite tyngre med Per i och med jag 
spelat med honom flera gånger. 

När vi hade haft sista lektionen med Per så åt han och jag lunch tillsammans efteråt. Då frågade jag om 
han kunde tänka sig att spela på min examenskonsert. Jag tänkte att det värsta som kan hända är att 
han säger nej. Tack och lov var han mycket entusiastisk och tackade direkt ja! Det kändes kul. 

Om det kändes speciellt att spela hans låtar med honom så var det nästan ännu häftigare att höra 
honom spela mina låtar. Det var som att lyssna på en skiva med Per ”Texas” Johansson med ens egen 
musik fast det var live och man själv som spelar. När man har lyssnat så mycket på en persons spel så 
känner man den väl musikaliskt. Man känner igen tonspråk och frasering och även personliga 
signalement som är ”typiskt Texas”. Det var flera gånger som jag började le eller skratta när vi spelade 
bara för att det blev så otroligt tydligt att det var han som spelade och att det kändes så häftigt. Då 
hände det att jag och Jesper kollade på varandra och båda skrattade. Svårt att förklara, men det är på 
samma sätt som om man lyssnat på en skådespelare och sedan pratar med denne på riktigt. Då känner 
man igen ordval och mimik och kroppsspråk. Allt det översatt till musik kände jag igen hos Per 
mycket väl och det var otroligt kul att höra honom spela min musik. 
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4. Kompositionsprocessen 
 
Att skriva låtar 
Jag började skriva låtar när jag gick på Bollnäs Folkhögskola, men jag skrev mer när jag gick på 
Fridhems Folkhögskola. Det är väldigt kul att skriva låtar när man har en specifik grupp att skriva till. 
På Fridhem hade vi många projekt där det var välkommet att ta med egna låtar. Då blev jag ofta sugen 
på att skriva ihop något tätt inpå repetitionen. Jag jobbar bäst under press – det motiverar mig att få 
saker gjort. På Fridhem provade jag till och med att skriva lite text för första gången, något som känns 
otroligt läskigt och blottande. Förstår inte hur alla sångare och sångerskor vågar dels stå längst fram på 
scenen och sjunga men också skriva musik och text – hur läskigt som helst ju! 

Vi hade ett band på Fridhem som hette Klein och där spelade vi musik skriven av gruppens 
medlemmar. Det var en häftig (och läskig) känsla att ta med en låt till ett band. Många frågor dyker 
upp i huvudet. Vad skulle de tycka? Hur skulle det låta? Tänk om det inte blir bra? Har jag skrivit fel i 
noterna? Hur är det egentligen man transponerar till en tenorsax? 

När man väl är där i replokalen blir allt mycket tydligare upplever jag. Då hör man hur det låter och 
om man litar på sina instinkter så kan man rätta till vad som låter konstigt. Det är också viktigt att vara 
öppensinnad och låta andras åsikter och idéer komma fram. Ibland kan ens direkta reaktion på en 
utomstående kommentar vara ”oj, så skulle jag aldrig tänka” – och därför tänka att idéen är dålig. Ju 
mer jag har tagit med låtar till band och även när jag skriver musik ihop med andra så har jag insett att 
det är något positivt. Det är ju det som är poängen med att få en ”second opinion” – att man får någon 
annans syn på ens verk och det är ju bara positivt just för att man själv aldrig hade kommit på att tänka 
så. Jag tror dock att det är viktigt att hålla hårt på sin integritet som låtskrivare och inte bli överkörd av 
andras idéer. Man kan lyssna på andra och ta in, men om det är en dålig idé så tycker jag att man kan 
vänligt men bestämt säga det. Kompositören har, likt USA har i FN, en veto-röst som väger tyngre än 
andras. Kan tyckas märkligt, men så upplever jag det. 

 

Tillvägagångssätt 
Jag skriver musik på lite olika sätt. Oftast skriver jag låtarna på piano, men jag kan också sjunga in 
idéer på min telefon och sedan när jag kommer till ett piano så får jag planka mig själv och sedan 
skriva ner på noter. Ibland skriver jag även musik direkt i Sibelius (notskrivningsprogram), men det är 
ganska sällan. Oftast så kommer låtidéerna ur improvisationer på piano. Då brukar det oftast vara att 
jag i improvisationen fastnar för någon specifik fras och försöker bygga vidare på den. Ibland kan det 
vara bra att använda Sibelius när mina idéer överskrider min kapacitet på piano. Till exempel så gillar 
jag skrivna basgångar och då vill jag ofta ha en melodi ovanpå den och det kan vara svårt att spela alla 
stämmor på piano. Då för att höra hur det låter så kan det bli lättare att skriva i Sibelius i och med att 
man direkt kan lyssna på vad man skrivit och höra alla stämmor samtidigt. Jag spelar alltid in hela 
processen på telefonen, för då när jag är hemma eller reser och inte är vid ett instrument så kan jag 
lyssna på inspelningarna och således sovra ut vad jag tycker låter bäst och vill skriva vidare på. 

Det här är ett exempel på hur en kompositionsprocess kan se ut: 

- Improvisation på piano (som spelas in). 

- Lyssna på inspelningen utan instrument i närheten. 

- Utveckla de idéer man mest fastnade för genom att spela dem om och om igen och finjustera 
tills de låter som man vill (dessa steg kan upprepas ett antal gånger innan man går vidare). 

- Sammanställa en låt med form och bygga upp en struktur. 

- Skriva ner låten i Sibelius. 

- Ta med låten på repetition. 
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- Korrigera eventuella fel som uppdagades på repetitionstillfället. 

Det är som sagt inte alltid det går till så här. Jag har till exempel varit med om ett flertal gånger att 
låtar liksom kommer till mig och att jag direkt vet hur den går. Ibland kan det till och med vara så att 
jag har en låt på hjärnan när jag vaknar och sedan halva dagen in så inser jag att låten inte finns. Då 
gäller det att skynda iväg till ett piano och spela in låten innan man glömmer bort den. Om jag inte har 
tillgång till piano så sjunger jag in alla stämmor på min telefon, så får jag skriva ner den när jag har 
tid. 

 

Inspiration 
Jag inspireras såklart av musik och andra musiker för att skriva egen musik, men jag inspireras också 
väldigt mycket av andra saker. Jag är en väldigt nördig person som har lätt att snöa in på saker. Det 
kan vara alla möjliga grejer. Jag är till exempel en inbiten bil-nörd och det har jag varit hela mitt liv. 
De senaste åren har jag satt mig in väldigt mycket i motorsporten Formel 1. Det är den absolut högsta 
nivån av motorsport - alla kategorier. Det är ett fantastiskt potpurri av ingenjörskonst, teknisk briljans 
och extremt hård konkurrens med ytterst små felmarginaler.  

Konsten att prestera på topp under press inspirerar mig. Jag kan se tydliga kopplingar till musik och 
musiker. Låter kanske hårt och negativt, men det är inte alls så för mig – jag tycker det är häftigt att se 
folk prestera inom sitt område som är så nischat att det blir uppenbart att övning och nörderi är den 
enda vägen till perfektion. Låter nästan osunt när jag skriver det så, men det är bara positivt för mig. 

Jag får ofta inspiration till att komponera när jag reser. Då spelar jag oftast in idéer på min telefon. Jag 
har skrivit flera låtar på olika ställen; Shanghai, New York, Århus, Gotland, Malmö är några ställen 
där låtar antingen blivit till eller inspirationen från dessa platser har gett mig idéer till låtar. 

Jag inspireras också av konst. Två av mina låtar ”ARoS” och ”19:e Gatan” har jag kommit på när jag 
besökt konstmuseum. ARoS är moderna muséet i Århus och 19:e Gatan skrev jag när jag var på 
MoMA (Museum Of Modern Art) i New York. I det specifika fallet (19:e Gatan) så spelade jag in 
låten på mobilen men skrev inte klart förrän många månader senare. 

 

Visa på exempel / reflektion över låten ARoS 

 
Den här låten skrev jag i somras (Juni 2018) när jag var på turné i Danmark. Det var en intensiv men 
rolig period på två veckor. Vi spelade mest i Köpenhamn, men hade även spelningar i Århus och 
Ålborg. 

När vi kom till Århus så hade vi en ledig dag och alla kunde strosa runt fritt. Jag hade aldrig varit där 
förut och fick tips om det moderna museet som heter ARoS. Jag beslöt mig för att gå dit och det var 
mycket rofyllt att gå på utställning själv efter att ha hängt intensivt med bandet och träffat många nya 
människor. 

Jag fick helt plötsligt en låt i huvudet. Ungefär som när man får en låt på hjärnan. Skillnaden nu var att 
jag blev osäker på om låten jag hade i huvudet verkligen redan fanns? Det gjorde den inte, det var en 
ny melodi. Jag gick runt hela utställningen och sedan gick jag tillbaka till musikhögskolan i Århus där 
vi höll till för rep och jam. Gick in i ett övningsrum och satte mig vid ett så kallat ”upright”-piano. 
Detta piano var dämpat, alltså någon funktion för att dämpa volymen antar jag. Det medförde ett 
väldigt mjukt och härligt sound som var lite likt ett tumpiano eller en speldosa. Då kom låten till och 
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den är verkligen skapad ur det där mjuka soundet som råkade vara på det pianot just där och då i 
Århus. 

Låten bygger på en basgång i Db-dur. Basen spelar fjärdedelar i långsamt tempo och växlar mellan 
tonerna Db och Eb. Sedan över detta ostinato så tillkommer melodin som är en och samma fras som 
upprepas över 3 oktaver. 

Denna låt är lite speciell för Wahls Trio och även speciell för mig i och med att det var den första 
lugna låt jag skrivit på länge. Även om jag har en del lugna kompositioner från förr så är det inget jag 
har känt att jag vill ta med till Wahls Trio. De flesta låtar i vår repertoar hittills är relativt fartfyllda och 
intensiva. Teman med många toner i snabba tempon är inte ovanligt. ”ARoS” var alltså något nytt och 
fräscht i Wahls Trio’s repertoar! 

Jag funderade tidigt på om jag skulle öppna konserten med låten ARoS, då den sätter en stämning och 
är en bra uppvärmningslåt kanske både för oss musiker men också för publiken. 

Detta gjorde jag även sedan på konserten och det fick exakt den effekten jag ville. I och med att 
konserten hölls i Kungasalen som är en stor lokal med mycket efterklang så passade det bra att börja 
med en lugn låt för att vänja både oss på scen men också publiken vid soundet i lokalen. Jag fick även 
många positiva kommentarer efteråt om att det var en väldigt behaglig start på konserten. 

 
5. Studioinspelning 

 
KMH – Pål Svenre Sessions 
Den 10:e februari 2018 hade vi inspelning med Pål Svenre som är musikproducent, 
inspelningstekniker och keyboardist. Han jobbar på KMH som lärare i musikproduktion och 
inspelningsteknik. En rolig detalj är att han även var tekniker och mixare på skivan Alla Mina 
Kompisar! Inspelningen ägde rum mellan kl.14.00-16.00 inklusive tid för att ställa upp alla instrument 
och mikrofoner. 

Mitt mål med denna inspelning var att bara ta en tagning på varje låt och att hinna så många låtar som 
möjligt på kort tid. Jag tror inte att det blir bättre musik av flera tagningar. Om det inte sitter på första 
eller andra tagningen så kommer det inte bli bättre än så bara för att man tar fler tagningar. Det är 
också väldigt många skivor från till exempel 60-talet som är inspelade på detta sätt och som idag ses 
som klassiker. I modern tid så känns det som att många skivor är överarbetade och att de därför tappar 
en känsla och nerv som finns i inspelningar med mindre förberedelse. Jag säger absolut inte att det ena 
eller andra är rätt eller fel, det handlar mer om vad man har för ideal och vilket sound man vill att 
skivan ska ha. 

Vi valde att spela in alla instrument i samma rum och stå väldigt tätt. Med denna uppsättning får man 
mer ”läck” – det vill säga att ljud från andra instrument läcker in i varandras mickar. Till exempel så 
läcker det in trumljud i basmicken och så vidare. 

Om man istället spelar in alla instrument i separata rum så blir det mindre läck och det blir lättare att 
mixa och i efterhand redigera varje instrument för sig. 

Jag tycker att det känns svårt och onaturligt att spela in i separata rum. Av tre anledningar: 

1. Man hamnar långt ifrån de man spelar med, och det känns ovant för att man är van vid att stå 
nära varandra och i samma rum när man repar eller spelar konsert. 

2. Man måste ha medhörning i lurar för att höra de man spelar med. Detta känns väldigt 
onaturligt och jag upplever att man tappar fingertoppskänsla när man spelar. Det är även näst 
intill omöjligt att komma ifrån en liten ljudfördröjning med lurar. Om än en millisekund så 
känns det av – jag lovar. 

3. Man spelar annorlunda. Framförallt upplever jag att man spelar mindre dynamiskt och då 
menar jag främst att man spelar starkare. Om man inte hör de man spelar med så är det bara att 
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höja volymen på sin lyssning, medan man i ett live-sammanhang hade spelat svagare för att 
höra de man spelar med. Då blir gruppsoundet helt förändrat och jag är av åsikten att det oftast 
låter bättre om man spelar svagt än starkt. 

På en timme hann vi spela in 7 låtar varav 2 var mina och resten standards. 

Denna inspelning blev fin och har ett riktigt färskt sound med mycket energi. Det tror jag beror på att 
gruppen var helt ny och att vi bara hade repat två gånger inför det tillfället. Lite felspelningar här och 
var, men ett väldigt bra driv och energi som gör att allt sådant blir sekundärt i förhållande till saker 
som sväng och feeling. 

Mixningen ägde rum i Pål Svenres studio på Södermalm. Mycket lärorikt att se hur han jobbar för att 
få fram en mer färdig produkt av ett projekt. 

 

Ösmo Sommarsessions 
I början av sommaren 2018 så var jag på turné i Danmark i två veckor med ett annat band (men med 
Anders på bas där också) och i direkt anslutning till den turnén så hade vi två inspelningsdagar 15:e & 
16:e juni hemma hos Jesper strax utanför Ösmo. Det kändes bra att spela in i anslutning till turnén i 
och med att man var varm i kläderna. Jespers far är en av Sveriges mest framstående 
filmmusikkompositörer och har således en helt fantastisk inspelningsutrustning. Vi fick vara där gratis 
i två dagar och spela in min musik från morgon till kväll. 

På denna inspelning så var (till skillnad från första inspelningen vi gjorde) majoriteten av låtarna mina. 
Jag hade skrivit massa ny musik och vi spelade in alla dessa låtar. Även gamla låtar som vi inte hade 
spelat in tidigare. Väldigt bra ljud och många fina tagningar blev till på dessa två dagar.  
 

6. Musikalisk energi 
 
Jämförande analys - Wahls Trio och Ornette Coleman 
Jag har funderat mycket över musikalisk energi och vad det är som gör att den uppstår. Ornette 
Colemans musik är ett bra exempel. Jämfört med min egen grupp har dock den musiken en mer 
hypnotiserande energi eftersom bas och trummor ofta håller sig mer statiskt till sina traditionella roller 
och skapar ett sväng som Ornette kan improvisera över. Om man jämför energin i Ornettes grupp med 
energin i min egen grupp så skulle jag säga att det finns vissa likheter i uppbyggnad på låtar och i 
tonförråd, men olikheter i spelsätt. Musiken är i båda grupper en öppen miljö som bjuder in till frihet 
och egna tolkningar, men i Wahls Trio spelas musiken mer kontrapunktiskt. Alla tar lika mycket plats 
och liksom kör-andas det vill säga spelar i mellanrummen mellan varandras fraser. Kommenterar och 
flikar in, medan Ornette är solist och de andra är komp. 
 
Olika typer av musikalisk energi 
Det är intressant hur musikalisk energi påverkas av hur mycket (många slag/toner) man spelar eller hur 
starkt man spelar. Dynamisk kurva är också intressant att titta på. En klassisk dynamisk kurva är att 
börja svagt och sakta bygga dynamiken uppåt för att någonstans en bit förbi mitten av låten nå någon 
form av kulmination eller klimax. Efter det tar man ner dynamiken och spelar melodin en sista gång 
innan det är slut. I Wahls Trio använder vi oss av denna kurva, men vi kör också ganska mycket pang 
på och har fullt ös direkt från början. Då kan det vara utmanande att hålla igång energin. Jag är dock 
av åsikten att musik där man hör att musikerna kämpar är allra bäst. Om det låter för perfekt, exakt och 
riskfritt så blir jag ofta uttråkad och kollar hellre på min telefon. Lite som att se en film där man redan 
vet hela storyn och slutet. Om folk spelar ut och tar risker i musiken är mer som att storyn skrivs där 
och då i rummet och alla som lyssnar får vara med och vittna om skapelsen. 

Musikalisk energi kan dock vara ett genomgående tema i musik även om de spelas olika. 
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Jag ska nu ge tre exempel på skivor som jag tycker har bra musikalisk energi men som spelas på helt 
olika sätt: 

1. Four MFs Playing Tunes’, Branford Marsalis Quartet (Universal Music Group, 2012) 

Den här skivan med Branford Marsalis Quartet är ett lysande exempel på musikalisk energi där 
utgångspunkten är stark dynamik och många toner/slag. Fantastisk skiva i min mening och den unga 
trummisen Justin Faulkners spel på denna skiva är så enormt explosivt och energirikt att man får 
gåshud. 

2. The Shape of Jazz to Come, Ornette Coleman (Atlantic Records, 1959) 

Det här är en legendarisk skiva som också har en enorm musikalisk energi. Spelsättet här är dock 
lugnare i kompsektionen vilket tillsammans med den öppna harmoniken skapar en mystisk och 
nästintill hypnotisk känsla. Ornette har en så otroligt stark och personlig röst och bara den i sig 
genererar energi. 

3. Tangents in Jazz, Jimmy Giuffre (Capitol Records, 1956) 

En skiva med väldigt mycket musikalisk energi men på ett helt annat sätt än de tidigare nämnda. Den 
här skivan är lugnt spelad och kompositionerna är lite mer gulliga och snälla. Jag menar dock att det 
finns en stark musikalisk energi i minimalismen och kontrapunkten. Som jag var inne på tidigare är 
Artie Antons trumspel väldigt minimalistiskt och det ger så mycket energi framåt att höra en trummis 
som bara spelar i pauserna. 

 

Redskap och tillvägagångssätt för att ”konstruera” musikalisk energi 
Det är också intressant att reflektera över hur energi utvecklas eller påverkas över tid i en grupp. Det 
kan vara olika saker som spelar in. Till exempel så kan olika kompositioner ge mer eller mindre 
energi. I början av Wahls Trio hade jag med mig väldigt många svåra och snabba låtar, men numera 
har vi en blandning av lugna och ösiga låtar. Det blir dock tydligt att utmaning för musikerna bidrar 
med energi. Det kan vara ett tydligt sätt att ”konstruera” musikalisk energi – genom att skriva 
utmanande kompositioner. 

Det märkte jag tydligt när jag för första gången presenterade låten 19:e Gatan för gruppen. Den går i 
19/8-delstakt, vilket vi blev tvungna att öva mycket på tillsammans. Låten bygger på en skriven 
basgång som är skriven i underdelningen 5+5+5+4 = 19: 

Den skrivna basgången i låten 19:e Gatan 

Över denna skrivna basgång går en melodi som från början var skriven i 4/4-delstakt men som jag 
sedan ”översatte” till 19/8. När vi övade på denna låt tillsammans så upplevde jag att när man väl 
spelade rätt så uppstod energi bara av det! Då utforskade vi vidare allt eftersom låten satt bättre och 
bättre ihop. Vi skapade övningar och började experimentera med att hålla taktarten utan att spela ut 
alla slag i den skrivna basgången. Det gjorde vi metodiskt genom att börja med att ta bort det första 
slaget i rytmen. Sedan tog vi bort fler och fler slag samtidigt som vi försökte hålla taktarten och 
svänget. 

Vi övar tillsammans därför att vi vill uppnå ett stadie av frihet och lek. Att saker som dessa ska falla 
sig naturligt i en konsertsituation. På konserter har jag och Anders sedan använt oss av dessa övningar 
live genom olika cue’s för att ta bort olika slag i figuren. Detta gör vi när Jesper har solo och det vi 
skapar då kallas för ”solobreaks”. Detta är ett konkret och tydligt sätt att skapa eller ”konstruera” 
musikalisk energi genom att vända upp och ner och ut och in på en komponerad låt. 
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7. Planering av examenskonsert 
 
Konsten att bara ha ett rep 
I och med att Per är en uppbokad herre så kunde han endast repa samma dag som examenskonserten. 
Vi hade alltså bara ett rep med honom. Nu har vi fördelen att vi som trio är samspelta och kan 
musiken, så det blev ganska tacksamt för honom att hoppa in. Planeringsmässigt så behövde jag 
bestämma vilka instrument jag ville att han spelade på vilka låtar – tenorsaxofon, klarinett eller 
basklarinett. Jag behövde också renskriva noter och skriva in saker som vi har bestämt på rep och 
sedan bara kommer ihåg utan att ha skrivit ner. I och med att vi bara hade tre timmar på oss att repa 
ihop 11st låtar så tar all muntlig genomgång för lång tid. Per är dessutom en mycket rutinerad 
notläsare så om bara noterna är välskrivna så kommer allt gå bra. Jag frågade även långt innan om han 
ville ha transponerade noter, men han föredrog att läsa klingande – gissningsvis för att han byter 
mellan så många olika instrument hela tiden. 

Repet i sig gick väldigt bra och väldigt fort! Vi hann igenom allt en gång och hann göra några 
versioner på vissa låtar. Det var intressant att lära låtarna från början med någon ny, för då märkte vi 
saker som Jesper och Anders hade ”spelat fel” i alla tider utan att jag märkt. Till exempel så var Jesper 
övertygad om att första tonen på Barnkalas var ett D, men det är ett C. Han sade att han alltid hade 
spelat D och att det omöjligt kunde vara ett C. Då förklarade jag att jag hade skrivit låten och att han 
hade fel. Ingen fara överhuvudtaget, mest roligt hur det kunde undgå mig all denna tid. 

Per kom även med nya idéer som vi inte hade gjort tidigare. Till exempel att använda sig av unisona 
fraser från B-delen på låten Påskharen och implementera dem i solon som ensembleprickar. Alla 
sådana spontana idéer välkomnar jag med öppna armar och det är bara kul att få en ny idé på en 
gammal låt.   

    
Påskharen – unisona melodier 

 

Jag tror att det är små förändringar som dessa som kan fräscha upp en gammal låt. Jag har en låt som 
heter Barnkalas. Det är en av de första om inte den första låten vi spelade med trion. Jag skrev låten 
2015 när jag gick på Fridhems Folkhögskola och spelade den redan då. Låten är alltså 4 år gammal 
idag. Den 25:e februari hade vi spelning på Fasching med Wahls Trio. På soundcheck vampade Jesper 
av en slump på en fras från låten Barnkalas. Detta ledde till att vi jammade på det och byggde upp ett 
helt arrangemang utifrån den frasen. Detta gjorde vi även på konserten sedan och det gjorde verkligen 
låten pånyttfödd! Jag ska visa exakt vad vi vampade. 

.  

Vi spelade och improviserade alltså över takt 6 till takt 9 som ett intro. Sedan spelade vi hela temat 
rakt igenom följt av solon etc. Även under solona så kunde en upprepning av denna fras förekomma 
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8. Examenskonserten 
 
Från början ville jag inte ha konserten i Kungasalen. Jag ville hellre ha den i Lilla Salen eller Nathan 
Milsteinsalen. Detta för att min musik och sättet vi spelar på nästan är helt akustiskt (förutom en 
vibrafonsynth som Jesper använde lite på några låtar). Kungasalen är väldigt stor och efterklangen i 
rummet är därför väldigt lång. Jag var också orolig att det inte skulle komma tillräckligt mycket folk 
så det skulle se tomt ut i lokalen (Kungasalen rymmer ca 600 pers). Så varför hade jag konserten där 
om jag inte ville? Jo för att den 21 mars var den enda dagen som Per kunde och den dagen var det den 
enda konsertlokal på skolan som fanns ledig. 

Jag började förbereda mig mentalt för att ha konserten där och anpassa mig till situationen så att jag 
gjorde det bästa av det. Jag kom på att det är en bra idé att spela svagt när man spelar trummor där 
inne, annars skulle volymen från trummorna ta över för mycket. Jag kom också på att det var bra att 
anpassa låtvalen och spelsättet till lokalen och ha med många lugna låtar. Som jag nämnde innan så 
bestämde jag mig tidigt för att ha ARoS som öppningslåt och att det fick exakt den effekt jag var ute 
efter. Den hjälpte oss musiker och även publiken att vänja öronen vid ljudet i lokalen. Låt nummer två 
var Barnkalas och den är lite mer ösig. Jag märkte då direkt att när jag spelade starkare så blev det 
svårt att höra min medmusiker. Jag tänkte att man kan fixa det med hjälp av medhörning, men jag 
bestämde mig för att inte börja vifta efter högre volym i min monitor. Jag var rädd att om jag hörde 
min medmusiker ”för bra” så skulle jag således spela för starkt och utljudet för de som satt i publiken 
skulle bli dåligt i och med att det skulle vara för mycket trummor i mixen. 

Detta är en svår situation att hantera. Jag minns att jag hade så mycket att tänka på att medhörningen 
var mitt minsta ”problem”. Viktigare var det att tydligt visa in alla delar för Per och vara med på 
noterna bokstavligt talat för att se till så att allt blev rätt musikaliskt. Jag hade också lite i bakhuvudet 
även under tiden jag spelade vad jag skulle säga i nästa mellansnack. Mycket i huvudet samtidigt med 
andra ord!  

Jag hade så många olika roller i det läget, även i relation till vilka som dök upp på konserten. Jag var i 
spelande stund: kompositör, bandledare, musiker, mellansnackare, kompis, son, f.d. musikelev, kusin, 
gammal gymnasievän, men framförallt så var jag mig själv. Jag minns dock att jag tyckte det var svårt 
att välja vem jag skulle prata till i mellansnacken. Det finns ett välkänt trick för att hantera nervositet 
vid mellansnack och det är att välja ut en person i publiken som man pratar till och låtsas att det bara 
är du och den personen som har ett samtal. Det som var svårt med det var att det var så många olika 
personer där på konserten! Jag visste inte om jag skulle välja att prata till min pappa eller en kompis, 
men nånstans mitt i det så bestämde jag mig för att bara vara mig själv och köra på. 

En förberedelse jag gjorde inför konserten var att göra en setlist där jag även skrev in ungefär vad jag 
skulle säga efter varje låt. På det viset så bestämde jag också ifall jag inte skulle säga något utan att 
nästa låt skulle gå på direkt, vilket är skönt för annars är det en sådan sak som kan bli stel och jobbig 
på konserten. 

Jag har lyssnat på hela konserten och även på mellansnacken och jag måste säga att jag tyckte att det 
gick bra med båda delar. Det var kul att spela och kul att lyssna tillbaka på och jag tycker att musiken, 
framförandet och konserten är ärlig och personlig. Det tillförde också enormt mycket att ha med Per! 
Så kul att spela med honom. Han klarade alla låtar, trots den korta reptiden. Självklart hade det kanske 
suttit ännu bättre med ett till rep och det hade också gjort hela situationen lite lugnare för alla 
inblandade, men nu var det så det var och då är det bara att jobba utifrån den situationen. Jag sade ju 
även tidigare att jag gillar musik där man hör att musikerna kämpar så då måste jag ju stå för det och 
leva upp till det och det tycker jag verkligen att vi gjorde! En annan sak som var rolig var att det kom 
väldigt mycket folk! Jag vet inte en exakt siffra, men det var nästan helt fullt på läktarplats och bara 
läktaren rymmer 400 personer, så någonstans mellan 200-300 personer dök nog upp. Väldigt kul! 
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9. Slutreflektion 
Uppsatsen syfte är att använda min grupp Wahls Trio som experimentverkstad och utgångspunkt för 
att utforska, testa och analysera olika frågeställningar som jag antingen har haft under en längre period 
eller som har dykt upp under årets gång med trion. Jag har lärt mig mer om hur det är att leda ett band 
och allt vad det innebär. Jag har fått större förståelse för vikten av att våga testa musikaliska idéer och 
har genom musikhögskolans resurser haft tid och möjlighet att göra detta på heltid. 

Genom att använda Wahls Trio som utgångspunkt för hela projektet har jag kunnat analysera mitt 
spelsätt i min egen grupp och jämföra det med andra spelsammanhang. Jag har lärt mig mer om vad 
som gör mig, som trummis, bekväm och således lättare kunnat bedöma vad som i andra situationer gör 
mig obekväm och varför. Jag är som mest bekväm när jag spelar med min egen grupp. Med bekväm 
menar jag att jag känner mig avslappnad i kroppen när jag spelar och att mitt personliga uttryck får ta 
plats i det musikaliska rummet. Jag tror att egen övning i många fall hjälper en att känna sig mer 
bekväm och trygg. Målet med egen övning är att man ska känna sig helt fri i alla musikaliska 
situationer, men också att ens egna röst och personliga sound ska tränga igenom oavsett vilken musik 
man spelar. Jag kan därför dra slutsatsen att jag behöver öva mer på de situationer som gör mig 
obekväm men kanske även sovra ut eller helt avstå från att vistas i vissa miljöer som jag inte trivs i. 

I efterhand inser jag att jag hade kunnat testa fler musikaliska experiment med min trio än vad jag 
gjort. Det är intressant att analysera och forska själv, men jag tror att man lär sig ännu mer om man i 
praktiken skapar övningar tillsammans i gruppen för att nå specifika resultat. Till exempel 
timingövningar, formövningar och fraseringsövningar. 

Jag har lärt mig vad förebilder har för inflytande på mig. Genom att få spela med en förebild har jag 
kunnat analysera vad som händer med mig som musiker och kompositör av en sådan upplevelse. 

Jag har genom Wahls Trio fått en mycket större lust att skriva ny musik. Detta för att processen ”från 
ax till limpa” inte nödvändigtvis behöver vara speciellt lång. Jag kan skriva en låt på förmiddagen och 
få den uppspelad på ett rep på eftermiddagen. Jag har också märkt att det är inspirerande att skriva 
musik för en specifik grupp, för att man redan när man skriver låten vet vilka som kommer spela den 
och därför lättare kan höra musiken i huvudet innan den spelas. Jag har utvecklats som kompositör och 
tycker att det, trots spridda stilar på mina låtar, alltid går en röd tråd igenom kompositionerna som är 
personlig. 

Det har varit intressant att undersöka musikalisk energi och jag har efter analys av förebilder kunnat 
dra slutsatser om hur energin i min egen grupp har utvecklats över tid. Jag vet också mer om vad som 
hjälper till att skapa energi och har fått nya tankar och idéer om hur man i framtiden kan konstruera 
musikalisk energi genom gemensamma övningar eller nedbrytning av låtar. 

Jag har satt ihop en examenskonsert och lärt mig mer om vad det innebär att vara i centrum istället för 
att sitta längst bak och bara spela trummor. Jag behövde ta ansvar för helheten med en konsert och 
förbereda mig på ett annat sätt än vanligt. Förberedelserna innebar till exempel mellansnack, 
låtordning, instrumentering, notskrift, skapa evenemang, bjuda in folk och göra reklam för konserten. 

Jag har nått insikten att även om man har en person som förebild så är den personen ändå bara en 
person som alla andra. Betydelsen av personen krymper dock inte av denna insikt. 

Jag har nått slutsatsen att det är mycket jobb att leda en grupp, men att det är värt det för att 
avkastningen, när det sitter musikaliskt, bär med sig en otroligt belönande känsla. 
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10. Bilagor 
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