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I 

Abstract 
In this bachelor project I tried to find if I could enhance my playing and 

composing by listening to music in an analyzing manner. I listened to jazz music 

that was recorded in the 1920s and jazz music that was recorded in the present 

day to try and find different aspects of the music that I enjoyed. Using these 

aspects, I composed music for a 7-piece band and performed that music in a 

concert.  

The goal of this project was not to create a fusion of these different styles of 

music but to contemplate on what I like in these different styles of music and how 

I can use that knowledge to my advantage. 

 

.  
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Att medvetandegöra sina influenser 

1. Inledning  

Som frilansande jazzkontrabasist i Stockholm idag kan man hamna i alla möjliga musikaliska 

sammanhang. Genrer som bebop, cool jazz, New Orleans-jazz, för att nämna ett fåtal, spelas 

ännu flitigt. Samtidigt bör man kunna tillföra en egen modern röst till ens jazzkollegors nya 

alster. Mängden musik man förväntas ha hört eller spelat kan tyckas övermäktig då den 

spänner sig över många olika subgenrer och årtionden. Detta har gjort att jag bitvis känt mig 

förvirrad som musiker när jag hamnat i ett sammanhang där min genrekunskap varit 

otillräcklig. Jag har därför valt att göra ett arbete där jag kan lägga tid på att fundera över vad 

som gör en genre till vad den är.  

 

Som examensarbete har jag valt att söka musik att lyssna på och inspireras av från två olika 

tidsepoker. Musiken jag lyssnat på har varit i jazztraditionen och antingen spelats in efter 

2010 eller innan 1930. När jag funnit aspekter jag gillar har målet varit att använda dessa 

antingen i mitt basspel, eller i kompositioner som senare skulle komma att framföras på min 

examenskonsert. 

 

 

1.1 Syfte/frågeställningar 

Att låna idéer från musik man gillar är något de flesta musiker och kompositörer redan gör. 

Det kan vara en enda fras från en låt man gillar eller övergripande saker som former eller 

tonspråk. Jag kan ibland tydligt se vad som inspirerat de olika konstnärliga val jag gjort, men 

hos mig sker denna process till största del undermedvetet. Därför har jag i detta arbete önskat 

undersöka vad det kan ge att på ett medvetet plan försöka använda mig av och inspireras av 

musik som jag gillar. Detta genom att välja två genrer att lyssna på, på ett mer analyserande 

sätt. Frågor som: Varför gillar jag detta? Vad skulle jag vilja inkorporera i mitt eget 

spel/komponerande? har varit intressanta. Jag har försökt att finna konkreta svar på dessa 

frågor och sedan använda svaren i mitt musikskapande. 

 

Syftet med detta arbete har varit att, med inspiration från jazzmusik från två olika tidsepoker, 

finna nya sätt att arbeta med basspel såväl som komposition.  

 

1.2 Bakgrund  

Jag har under de senaste åren mer och mer funderat kring vad jag egentligen gillar i den musik 

jag lyssnar på och varför musiken jag själv skriver låter som den låter. Jag har velat 

konkretisera för mig själv vad som egentligen gör att jag tycker om olika slags musik. Dels i 

ett övergripande perspektiv, som ifall det finns några aspekter som måste vara befintliga för 

att jag över huvud taget ska kunna uppskatta den musik jag lyssnar på, men också i ett mer 

inzoomat perspektiv, till exempel vad som gör att jag gillar vissa fragment i enskilda låtar. 

Med detta i åtanke kände jag att det kunde vara intressant för mig att välja två olika 

jazzuttryck att studera, för att bli mer säker på vad jag gillar och varför och sedermera 

använda de uttrycksmedlen på ett medvetet sätt. 
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När jag bestämde mig för genrer att undersöka funderade jag kring vad jag ville utveckla hos 

mig själv och kom fram till två grundläggande svar. Det första var att jag i mitt spel och 

komponerande vill ha tillgång till ett modernt jazzspråk, och det andra att jag vill ha verktyg 

för att kunna arrangera min musik med glädje och variation. 

Efter att ha funnit dessa svar bestämde jag mig för att undersöka nutida jazz, för tonspråket, 

och 20-tals jazz för att undersöka arrangering. 

 

Min ingång i jazzmusik var via tradjazz, framförallt jazz som skrevs och framfördes på 1920-

talet. På den tiden var många av jazzens konventioner ännu inte helt etablerade och 

storformen tema - solon - tema var inte ännu standardiserad. Detta är något jag uppskattar då 

det gjorde att de tog andra vägar genom musiken än de man oftast hör idag. Solon i den här 

stilen är generellt kortare och mer varierat placerade över formen, ibland varieras tonart med 

enkla modulationer eller sofistikerade mellanspel för att bättre passa nästa solist. 

 

Nutida jazz är en stor del i mitt liv som jazzkontrabasist, både för att jag gärna lyssnar på nya 

skivor och för att jag då och då spelar nyskriven musik.  

Musiker som t.ex. Larry Grenadier, Ben Street, och Charlie Haden är stora inspirationskällor 

för mig och även om de är olika i sina sätt att angripa uppgiften som kontrabasist så tycker jag 

att de har många likheter. Framförallt tycker jag att de med sitt sound (både tonval och ljudet 

de frammanar i sina instrument) och sina starka melodiska linjer har förmågan att passa in i 

alla möjliga sammanhang. Detta är något jag skulle vilja utveckla hos mig själv när jag spelar 

nutida jazz.   

.   

 

2. Redovisning av arbetet/Process 

Arbetet har skett i tre faser som varit jämbördiga i omfattning. Jag började med att leta efter 

och lyssna på musik, därefter började jag komponera och öva på det jag skrivit, sist kom 

repetitioner och själva konserten. 

 

2.1 Förlagor 

Den första delen i arbetet handlade om att söka musik att inspireras av och samla den i en 

spellista. 

Eftersom samtida jazz inte är en homogen genre fick jag själv bedöma vad jag upplevde som 

relevant för arbetet och inte när jag valde musik att lyssna på. Därför hamnade mitt fokus på 

musiker som redan etablerat sig som jazzmusiker och deras senaste skivor. 

Jag frågade också mina musikerkollegor om tips på modern jazz och fick på så vis förslag på 

musik att lyssna på. 

Det var framför allt tre aspekter som intresserade mig när jag lyssnade på nutida jazz:  

Harmonik – finns det något i det harmoniska förloppet som väcker mitt intresse?  

Rytmik - finns rytmiska lösningar/sväng som jag vill använda mig av?  

Basspelet – finns det något i basspelet som jag vill lära mig eller utgå ifrån i mina baslinjer? 

  

När jag hittat en låt som uppfyllt någon av de ovanstående kriterierna lade jag till den i en 

spellista. Jag var extra intresserad av om jag kunde hitta icke jazzidiomatiska uttryck i 

musiken som var gemensamma för de olika låtar som jag valt. Detta kunde vara saker som 

influenser från andra genrer, eller för mig nya stilgrepp. Om jag hittade ett sådant uttryck som 

jag också uppskattade så fanns ett starkt incitament för mig att inkorporera det i musiken. 
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Det var även intressant att reflektera över tendenser som jag inte ville använda mig av i min 

musik. Till exempel så upptäckte jag att många artister i min lista använde sig av kvintol-

underdelning1 istället för swing, en annan vanlig tendens var så kallat drum‘n’bass-komp2. 

Tendenser vilka jag initialt tänkte försöka använda mig av. Men efter att ha hört dessa komp 

från flera olika artister så hann jag tröttna på dem till den grad att de inte blev intressanta för 

mig i detta arbete. 

 

När jag lagt till äldre musik i min spellista så har jag främst valt låtar framförda av grupper 

jag lyssnat på tidigare. Jag kände inget behov av att försöka hitta orkestrar eller grupper som 

var nya för mig då jag visste att de jag redan gillade hade mycket musik som jag ännu inte 

hört.  

Jag var intresserad av dessa aspekter i 20-talsmusiken:  

Instrumentering, vilka instrument spelade vad och varför?  

Form, hur ordnas de olika delarna i musiken?  

Hur rör de sig mellan olika formdelar? 

  

2.2 Bandet 

Min ursprungliga idé var att instrumentera varje låt enligt den 20-tals-förlaga jag hade och 

sedan välja musiker därefter, men det kändes inte realistiskt att genomföra med de givna 

förutsättningarna. Jag valde istället att skriva alla låtar för ett mindre band och valde bort 

instrument som altsax, fiol, och dubbleringar av instrument. Efter att ha tagit det beslutet 

bestämde jag mig för följande musiker: 

 

Erik Tengholm – Trumpet 

Björn Bäckström - Saxofon/klarinett 

Hannes Junestav – Trombon 

Viktor Spasov – Gitarr 

Max Agnas – Piano 

Jakob Bylund - Trummor 

 

 

2.3 Komposition 

Kompositionsprocessen har framför allt bestått av att jag valt en aspekt ur någon låt i min lista 

som huvudfokus och utgått från den när jag skrivit musiken. Sedan har jag vid behov försökt 

att, på ett okonstlat sätt, lägga till andra aspekter, ibland från samma låt, ibland från andra 

  

Jag skrev musiken på piano och spelade in delarna på röstmemo, därefter valde jag att skriva 

in musiken i programmet Logic3 istället för att skriva direkt i programmet Sibelius4 som jag 

brukar göra. Detta för att jag hoppades att en ny metod skulle göra att jag inte skulle hamna i 

samma banor som annars. 

Först när jag känt mig klar med de olika delarna i låten har jag börjat tänka på arrangemanget, 

då oftast med ett 20-tals arrangemang som ”skelett” för att sedan korrigera efter smak. 

 

 
1 Åttondelarna framförs som sextondelskvintoler grupperade 3+2. 
2 Ett trumkomp starkt förknippat med genren med samma namn. 
3 Logic är en DAW (Digital Audio Workstation) som används för att mixa musik. 
4 Sibelius är ett notskrivningsprogram. 
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Detta arbete resulterade i fem kompositioner, En Helt Vanlig Blues, Fel Väder, Henderson, 

Det Blir Bättre Ben, och Äntligen Fredag. 

 

“En Helt Vanlig Blues” 
Denna låt består av två delar som på var sitt sätt är inspirerade av en bluesform.  

A-delen är baserad på en bluesform där alla takter är fördubblade (en så kallad 24-takters-

blues). Idén var ursprungligen ett enkelt riff i G-dur som jag valde att flytta i små terser, detta 

eftersom jag hört det i låtar som ”Can't Dance” av John Scofield och ”Bird on the Wing” av 

Sungazer. Dessa låtar bygger på en idé i en första tonart som sedan flyttas en liten ters ner för 

att sedan återgå till första tonarten. Så eftersom mitt riff gick i G-dur, så blir en liten ters ner 

E-dur, om man sedan fortsätter nedåt i små terser hamnar man på Db-dur och Bb-dur för att 

sedan hamna i G-dur igen. Jag valde att placera dessa ackord i den grundläggande 

bluesformen tonika-subdominant-tonika-dominant. Jag använde mig av G-dur där det skulle 

vara tonika, E-dur där det skulle vara subdominant, och Bb och Db-dur som ett substitut för 

en II-V-progression i den sista tredjedelen av formen (se bild 1). Efter detta skrev jag melodin 

på ett sådant sätt att jag ville ändra takt 14 och 18 till tretakt och även förkorta den initiala 24-

taktersformen till 22 takter. I detta skede hade jag redan funderat på att välja Jelly Roll 

Mortons version på “Beale Street Blues” som form-förlaga och lämnade därför plats i melodin 

för blåsbakgrunder som svarar när melodin har paus. Detta finns i “Beale Street Blues” i form 

av ett aktivt klarinettsvar. 

 

 

 
Bild 1 visar den slutgiltiga formen på A-delen i “En Helt Vanlig Blues”, notera att första raden är två takter 

kortare än andra och tredje raden.  
 

 

B-delen är i grund och botten uppbyggd kring 3 pentatoniska skalor i Eb, Ab och E. 

Dessa tre är placerade i en 12-takters bluesform vilket gav formen: 4 takter Eb-mollpenta 2 

takter Ab-mollpenta 2 takter Eb-mollpenta 4 takter E-mollpenta. På dessa takter skrev jag 

sedan en basgång som syftar till att dölja pentatoniken genom att utgå från toner som inte 

finns i de respektive pentatoniska skalorna. Basgången döljer även ettan i takten genom att 

konsekvent utgå från tvåan i takten (se bild 2). Att försöka dölja var i takten ettan var på det 

här viset var löst baserat på saker jag hört i Jacob Colliers musik5. 

 

 
5 Collier, Jacob. Djesse Vol.1. DECCA (UMO); 2018 
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Bild 2 visar basgången och harmoniken under gitarrsolot på “En Helt Vanlig Blues”.  

 

 

Att skriva en melodi till B-delen visade sig vara svårt och jag skrotade många utkast. Till slut 

provade jag en metod där jag valde tre ackordläggningar som innehöll alla fem toner i de 

respektive pentatoniska skalorna. Dessa bröt jag som arpeggion i åttondelstrioler. Eftersom 

det då blir tolv toner per takt i fyrtakt och jag hade fem toner i varje ackordsläggning så 

försköts arpeggiot i varje takt. Därefter skrev jag tre, en takt långa, rytmer baserade på 

åttondelstrioler. Mitt mål var att dessa rytmer skulle vara tydliga var för sig och att de 

tillsammans skulle spela alla åttondelstrioler i takten utan att någon gång landa samtidigt. Jag 

gav de tre blåsarna var sin av dessa triolbaserade rytmer att spela i varje takt och plockade ut 

de toner de fick ur de tidigare nämnda arpeggiona. Efter det pusslade jag lite med oktaver och 

ändrade enstaka toner för att det skulle bli spelbart för de tre instrumenten. Min melodi fann 

jag sedan i trumpetstämman som uppkommit ur denna metod. (Se bild 3) 
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Bild 3 visar de tre blåsstämmorna i B-delen på “En Helt Vanlig Blues”. 

 

. 

Dessa två delar skulle sedan arrangeras. Till förlaga valde jag “Beale Street Blues” i en 

version av Jelly Roll Mortons orkester. Denna låt är liksom min uppbyggd av två delar och 

har formen:  

 

Intro, A trombonsolo, A trumpetsolo, A klarinettmelodi, A klarinettmelodi,  

B trumpetmelodi m. mindre komp, B saxofonsolo m. gitarr, B klarinettsolo, B Pianosolo, B 

ensemblekorus, slutfras. 

 

Det jag framförallt tog fasta på här var att: det finns ett intro och det bygger på formen, det 

kommer solon innan första temapresentationen, och kompet vid temapresentationen i B är 

avskalat.  

Jag bestämde mig för att ha ett trombonsolo på formen innan temapresentationen precis som i 

förlagan, men eftersom min A-del är betydligt längre än den på “Beale Street Blues” 

bestämde jag mig för att det fick räcka med en solist innan temat. Jag provade att börja låten 

med stutfraserna på melodin som i förlagan, men jag kunde inte få det till något som jag 

uppskattade. Istället valde jag att prova en idé som var löst baserat på det 

dynamiska/harmoniska förloppet i Brad Mehldaus låt “Striving After Wind”. Introt blev en 

Bb-pedal där riffet låten är baserad på ligger i pianot, gitarren, och trumpeten och saxofonen 

men i olika tonarter. Hannes, som fick vara solist även i denna del, fick signalera in fler och 
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fler stämmor så summan blev mer och mer kärv. Detta för att skapa en spänning som förlöstes 

när formen sedan började. (se bild 4) 

 

 
Bild 4 visar introt i “En Helt Vanlig Blues” som noterat i trombonstämman. Här noterade jag de andra 

instrumentens stämmor till Hannes (trombon). Dessa olika lager fick han visa in under sitt solo. 

 

 

Första melodipresentationen valde jag att instrumentera till bas och gitarr, efter att jag hört 

den kombinationen i “Toe Stepping Waltz” av Gilad Hekselman. Jag lät även trombonsolot 

fortsätta under temat då det kändes som ett bra sätt att knyta ihop introt och temat.  

 

För att uppnå ett liknande dynamiskt förlopp som i min förlaga valde jag att först presentera 

B-delen utan komp. När kompet sedan skulle komma in tyckte jag att melodin kunde behöva 

förstärkas. Eftersom den innan presenterats i ett myller av toner och rytmer så kändes det som 

att det för en lyssnare kunde bli svårt att uppfatta melodin när fler stämmor lades till. Därför 

skrev jag gitarrstämman unisont med trumpeten. Det tillförde en tydlighet bidrog till en 

naturlig övergång till gitarrsolot som kom direkt efter.  

I förlagan är det första solot ett kombinerat gitarr- och saxofonsolo. Min ursprungliga vision 

var att ha det på det viset i min låt också, men jag bestämde mig för att dela upp det i två 

solon istället. Den huvudsakliga anledningen till detta var att arrangemanget i övrigt redan var 

väldigt informationstätt, och jag tänkte att en tydlig solist skulle vara lättare för publiken att 

följa.  

Gitarrsolot gick över B-delens tolvtaktersvända så som den presenterades med melodin. I 

saxofonsolot valde jag att ta bort basgången och istället låta saxofonen spela över enbart de tre 

pentatoniska skalorna. Dessa två olika soloformer bidrog till att skapa en lång övergång från 

den mer avancerade harmoniken i B-delen till den lite mer lättsamma harmoniken i A-delen. 

Sista A-delen spelades sedan på gitarr och saxofon för att anknyta temat till solisterna. Jag 

valde att i sista temat introducera de aktiva svar som jag skrivit med inspiration från min 

förlaga, instrumenterade i trumpet och trombon.  

 

Jag ville avsluta låten på samma sätt som den startade, det vill säga med bas, trummor och 

trombon. För att få en övergång till detta skrev jag ett outro där alla utom trummor och bas 

skulle börja improvisera kollektivt över den vamp som låten började med. Sedan fick alla 

utom Hannes sluta spela på eget initiativ tills endast trombon, bas, och trummor ännu spelade 

och vi tre kunde sluta på en gemensam cue. 

 

“Henderson” 
“Henderson” är en låt med tre delar, som alla har var sin inspirationskälla. 
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Kompet i A-delen är inspirerat av synthbasen i Brad Melhdaus låt “Striving After Wind” (se 

bild 5) som låter som en jazzig variant av “Trap”6, vilket är en subgenre av hiphop. När jag 

hörde detta blev jag intresserad av hur jag skulle kunna använda mig av den typen av basspel 

på kontrabas och i en mer konventionell sättning. (Se bild 6) 

 

 

 
Bild 5 visar de första takterna av basspelet i “Striving After Wind” av Brad Mehldau. Jag använde mig av 

rytmiken när jag sedan skrev en egen variant på den typen av basspel till A-delen i “Henderson”. (se bild 6) 

 

 

 
Bild 6 visar början av basgången jag skrev utifrån “Striving After Wind”.  

 

 

Melodin bygger på en fras som flyttar sig över olika tonarter. Min ursprungliga idé var 

egentligen att skriva ackord till melodin men jag bestämde mig för att låta melodin gå över en 

A-pedal istället, för att fokus skulle ligga på groovet. 

 

B-delen är polytonal, vilket i detta fall innebär att två tonarter spelas samtidigt. Melodin går i 

C#-mollmelodisk skala medan kompet spelar i D-dur. Det var viktigt att hålla isär de olika 

stämmorna så att melodiken och harmoniken inte krockade. Det fanns därför en fördel i att ha 

så små ackord som möjligt. Detta var anledningen till varför jag valde att undvika 

färgningstoner i ackorden och istället skrev dem som treklanger. 

Denna del slutar i ett polyackord som jag arbetade länge med att få till (se bild 7). Detta var 

något som jag hört på YouTube i Adam Neelys arrangemang på Clarity7. 

 

 
6 Trumkomp från trap började användas i elektronisk musik i början av 2010-talet. 
7 Adam Neely - “Adam Neely x Little Kruta - CLARITY (Zedd Cover ft. Hannah Sumner)” 

https://www.youtube.com/watch?v=PP66CIzjOS8 

https://www.youtube.com/watch?v=PP66CIzjOS8
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Bild 7 visar takt 47-49 i “Henderson”, detta polyackord i takt 47 fungerar som ett klimax innan A-delen 

återkommer. 

 

När jag skrev C-delen så var min vision att skriva en enkel vers med två olika 

harmoniseringar. En variant med enkel harmonik som skulle kunna användas som grund för 

en modern reharmonisering.  

Jag ville även passa på att skriva ett mellanspel med tonartsbyte mellan dessa två 

harmoniseringar. Detta var en idé jag fått från Roger Wolfe Kahn’s arrangemang på låten 

“She’s A Great Great Girl”.  

 

När jag arrangerade denna låt var det med inspiration från Fletcher Hendersons “Henderson 

Stomp”. Initialt så skrev jag en version som följde det arrangemanget exakt, för att sedan efter 

smak ändra några ställen. 

Form “Henderson Stomp” 

Intro, AA B x2 B trumpet x2 pianosolo B, C (trumpetsolo) x2 AA B(cl) B(trp riff) outro 

Form “Henderson” 

Intro AABB Pianosolo (A öppet BB) C (pianomelodi) Mellanspel C trumpetmelodi (en halv 

upp) Trumpetsolo C -> A outro 

 

Övning 
När jag övade själv var målet att med hjälp av mina förlagor finna nya sätt att spela på min 

egen musik. Tillvägagångssättet blev att jag valde några få takter som jag gillade i någon av 

mina förlagor, dessa takter plankade jag på basen och försökte sedan tolka dem rytmiskt och 

tonmässigt på min egen musik. När jag använde fragment av andra låtar som inspiration 
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etablerades vissa idéer till den grad att jag senare skrev in dessa i min basstämma som noter. 

Detta resulterade i slutändan i att jag skrev många fler basgångar än vad jag vanligtvis gör.  
 

Eftersom musiken var helt ny även för mig så gick en del av övningen ut på att hantera 

harmoniken och rytmiken.  

På låtarna “Fel Väder” och “Äntligen Fredag” använde jag mig av två kompletterande 

walking-övningar, som jag lärt mig av Hans Andersson respektive Pär-Ola Landin. Övningen 

som Hans lärt mig går ut på att skriva en walkinglinje utifrån ett antal “regler” som syftar till 

att hjälpa en att skapa bra linjer över ackorden.  

Metoden jag lärt mig av Pär-Ola är mer av en skalövning som jag använder mig av för att bli 

säker på de ackordsskalor som tillhör harmoniken. Övningen utgår vanligtvis från den på 

basen lägsta spelbara skaltonen och går sedan i fjärdedelar, utan att någon ton upprepas, uppåt 

enligt ackordsskalorna på den valda formen. Man spelar sedan dessa fjärdedelar upp till en 

lämplig ackordston i tumläget för att sedan vända neråt igen och börja om processen. 

 

De basister jag främst lyssnade på som inspiration för mitt solospel var Larry Grenadier och 

Christian McBride. Dessa två basister är ganska olika i sina uttryck vilket jag utnyttjat genom 

att använda deras spel som förlagor till två olika låtar. Larry Grenadiers spel till “Det Blir 

Bättre Sen” och Christian McBrides till “Äntligen Fredag”. Jag var främst intresserad av att få 

en överblick över deras spelsätt och valde därför att lyssna på flera olika solon av dessa 

musiker. Detta skedde oftast precis innan mina övningspass för att jag ville försöka bibehålla 

känslan jag fått av deras solon när jag spelade mina egna låtar. 

 

De flesta idéer jag jobbade med hade jag tagit från de moderna låtarna i min lista men vissa 

saker kom även från den äldre jazzen.  

Jag hade under hösten 2019 baslektioner med Göran Lind som är en prominent tradjazz-

kontrabasist. Vi jobbade med olika uttrycksmedel i äldre jazz och han var till stor hjälp under 

detta arbete. Framför allt så handlade lektionerna om så kallad slap-bas8 vilket är en spelstil 

som kontrabasisten Pops Foster var stilbildande inom. Jag kände att jag ville blanda in den här 

tekniken i mitt kontrabasspel och provade därför detta på både “Äntligen Fredag” och “En 

Helt Vanlig Blues”.  I “Äntligen Fredag” blev det dock för svårt att kombinera svänget som 

jag ville komma åt med den tekniken och därför bestämde jag mig i slutändan att inte spela 

slap-bas på den låten. 

I “En Helt Vanlig Blues” däremot kändes slap-bas som ett intressant element på min basgång 

i B-delen, soundet blev inte 20-tal utan kändes modernt.  

 

2.4 Repetitioner 

Jag ville börja med repetitionerna ganska tidigt, detta för att i god tid kunna få en uppfattning 

om vad som var svårt och eventuellt skulle behöva skrivas om. Jag visste att alla mina 

medmusiker skulle ha flera andra åtaganden denna vår vilket gjorde det osannolikt att kunna 

ha fler än fyra rep. Därför försökte jag planera våra repetitioner med stora mellanrum så att  

mycket tid skulle finnas till att öva och korrigera noter. 

Den 7e januari sågs vi för första gången och spelade igenom tre låtar. Dessa var ”Henderson”, 

”En Helt Vanlig Blues”, och en låt som jag senare kom att byta ut mot “Äntligen Fredag”. Jag 

var ännu inte helt färdig med någon av låtarna men repet fyllde ändå en viktig funktion för det 

framtida arbetet. Det var bra för mig att få höra gruppsoundet innan jag skrivit färdigt all 

musik och jag fick även en uppfattning om vad som behövde korrigeras. Ett sådant exempel 

 
8 En kontrabasteknik där strängen dras och släpps så den slår mot greppbrädan och ger upphov till en 

karaktäristisk smäll. 



   

 

12 

 

var B-delen i ”Henderson”. I originalarrangemanget spelade trumpeten en melodi i C#-

melodisk moll över en ackordgång som kompet spelade i D-dur. Till en början lät den delen 

inte som jag tänkte mig. Det var allt för tydligt att trumpeten inte var i samma tonart som oss 

andra. Jag påpekade detta varpå Erik föreslog att jag skulle lägga melodin i en stämma till för 

att understryka att det var så det skulle vara. Vi provade då att lägga till pianot unisont med 

trumpeten vilket var tillräckligt för att få det att låta mer naturligt.  

I C-delen på “Henderson” bad jag blåsarna att spela New-Orleans samspel, vilket förenklat 

innebär att trumpeten spelar melodi, trombonen en sorts basfunktion, och klarinetten bryter 

ackord. Detta spelsätt visste jag att blåsarna hade koll på men nu var vi i ett helt annat stuk 

och harmonisk kontext. Vi pratade inom bandet om vilka svårigheter och möjligheter 

framförallt blåsarna såg i att spela på det viset jämfört med att jag noterade stämmor, och kom 

fram till att det mest är en fråga om hur man vill att det ska låta. Detta var också värdefullt att 

få prova då jag ville få en uppfattning om hur denna spelstil skulle gå att använda som ett 

verktyg i de andra låtarna.  

 

Generellt så spenderade vi repetitionerna med att spela de mest utmanande delarna i låtarna 

och diskutera eventuella oklarheter i notationen. Jag förde anteckningar på vad som behövde 

korrigeras och försökte anpassa varje persons noter efter dennes önskemål. Ibland frågade jag 

mina medmusiker vad de tyckte om delar jag själv var tveksam till och fick ofta bra svar som 

jag kunde använda mig av.  

Ett exempel på det var soloformen i “Fel Väder” som till att börja med endast gick över B-

delens ackord. Det kändes dock lite repetitivt så jag valde att använda mig av A-delens 

struktur för att skriva en ackordvända att sola över. När vi repeterade denna låt första gången 

så spelade vi soloformen AABB (båda delarna i 4-takt). Det kändes dock inte naturligt så vi 

diskuterade tre olika lösningar: Att spela fritt (utan harmonik men i tempo), att ändra formen 

till AAB, och att spela utan ackordsinstrument (endast trummor). Eftersom jag ville ha tre 

solister (piano, trombon, trumpet) så fanns det även möjlighet att kombinera dessa olika 

lösningar. Vi landade till slut i att spela soloformen AAB med repris på piano- och 

trombonsolot, och trumpetsolot fritt utan ackordsinstrument. 

 

När jag noterade stämmorna till blåsmusikerna så skrev jag alltid ut ackorden i alla 

soloformer, oavsett om de hade solo eller inte. Detta berodde på att jag ville att blåsarna 

skulle känna sig fria att “riffa” under andra solister. Jag hade kunnat notera “riff” men jag 

ville att musikerna skulle ha frihet att påverka musiken utifrån sina egna infall. Det är 

dessutom inte alltid musikaliskt motiverat att bestämma för mycket i solon då det kan 

begränsa solisten. Jag öppnade upp för möjligheten att spela “riff” i alla låtar och detta var 

något vi provade på repetitionerna. 

 

Musicking 
Ca två veckor innan min examenskonsert såg jag en youtube-video9 där en elbasist vid namn 

Adam Neely pratade om ”Musicking” vilket är ett verb myntat av Christopher Small i en bok 

av samma namn (ref). Musicking beskriver interaktionen mellan musiker och publik och 

sammanhanget där musik framförs. Man förväntas bete sig på ett visst sätt på en klassisk 

konsert och på ett helt annat sätt under en metalkonsert. Dessa beteenden är en stor del i 

 
9 Adam Neely - “Learning to Like Contemporary Christian Music (the music I hate)” 

https://www.youtube.com/watch?v=hACUz4WVWwk (Besökt 2020-02-17) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hACUz4WVWwk
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musikupplevelsen och i vissa genrer är den till och med överordnad musiken (t.ex. lovsång). 

De två genrer jag arbetat med har stora skillnader i det sammanhang där man förväntas höra 

musiken. En modern jazzgrupp som spelar egen musik med professionella musiker spelar ofta 

på en jazzklubb med en mycket musikintresserad och jazzkunnig publik. De har erfarenhet av 

att lyssna på solon, detta gör att publiken ofta har koll på eventuella citat eller rytmiska 

överlagringar och upplösningar som musikerna gör, de följer med i harmoniken och hur 

solisten förhåller sig till den. Detta gör att en konsertupplevelse förhöjs genom glada tillrop 

eller applåder när musikerna gör något som tillfredsställer publiken. Även om denna typ av 

förkunskap inte är nödvändig för att musiken skall få ett värde för lyssnaren så är den ett sätt 

för lyssnaren att förhöja sin upplevelse ytterligare. 

På 1920-talet däremot så förekom jazzen mer som en festmusik. Konserter framfördes ofta till 

dans och inte för en sittande publik, och publiken kunde vara allt ifrån samlingar av fattiga 

arbetare till rena societetsfester för de vita banden. Detta spelar också in i hur musiken i olika 

orkestrar lät då de kände sin publik och vad de ville ha på sina utekvällar. 

Jag själv har en förkärlek till den avslappnade och inbjudande attityden som jag förknippar 

med många artister från den tidiga jazzen. Förmågan att skapa en god stämning kan i min 

erfarenhet vara det som gör att jag orkar fokusera och känna mig lugn i musiken en hel 

konsert, detta gäller både när jag är publik och musiker.  

Inför min examenskonsert hade jag ett mål jag ville uppnå i detta avseende. Jag ville vara 

tydlig med att musiken inte behövde tas på så stort allvar, detta gällde så väl musiker som 

publik. På så vis hoppades jag att det skulle bli en rolig och avspänd konsert för alla 

inblandade. För att uppnå detta planerade jag mitt mellansnack på ett sätt som jag hoppades 

skulle förmedla denna stämning. Jag nämnde även “musicing” till mina medmusiker och 

pratade om att jag ville ha en festlig och avslappnad stämning på konserten. 

 

 

3. Reflektion 

3.1 Konserten 

Mitt helhetsintryck av konserten var att mycket föll på plats. I det stora hela så spelade jag så 

som jag tänkt och jag tycker att mina medmusiker skötte sig utomordentligt.   

Musiken som vi spelade var utmanande och trots flera rep så var det mycket som kändes 

osäkert inför konserten. Flera av låtarna hade vi haft svårigheter att spela från början till slut 

utan att bryta. 

På konserten blev alla former som de skulle och det kändes tryggt att spela med bandet. De få 

saker som gick snett löste sig snabbt och utan att det går att höra på inspelningen. 

Jag fick känslan av att mina medmusiker och publiken hade roligt, vilket var skönt.  

 

Jag drog stor lärdom av att medvetet tänka på hur jag ville att interaktionen med publiken 

skulle bli. Även om den delen av konsertupplevelsen går att utveckla hur långt som helst så 

känner jag att jag efter denna process lärt mig vad jag vill att publiken ska uppleva och fått 

verktyg för att uppnå det.  

Musiker som Louis Armstrong och Frank Sinatra är för mig stora förebilder när det gäller att 

skapa den öppna stämning som jag skulle vilja uppnå när jag spelar modern jazz. Ett exempel 

på sådan interaktion kan man finna på skivan Sinatra At The Sands, när Frank Sinatra, innan 

låten “Angel Eyes” i slutet av konserten, med små medel verkligen fångar publiken i sitt 

grepp.  
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Detta sätt att kommunicera med publiken är dock inte önskvärt för alla musiker. Miles Davis 

vände till och med i vissa fall ryggen mot publiken. Detta såg han som ett sätt att interagera då 

det lät publiken förstå att han inte spelade för deras godkännande utan för musiken i sig.   

I boken “Revisiting symbolic interaction in music studies and New Interpretive Works” 

(David T. Bastien, Jeremy Rose. (2014)), studerades en jazzkonsert där en nystartad kvartett 

framförde standards för en sittande publik. Under konserten höll musikerna rörelser och 

kontakt med publiken till ett minimum och utbytte endast blickar och nickningar vid byte av 

solist. Bandledaren skötte mellansnacket och medmusikerna tog inget fokus från bandledaren. 

När de efteråt tillfrågades om vad de tänkte kring interaktionen med publiken sade de att det 

var första gången de spelade med varandra och att de därför ville ge illusionen av att de var ett 

självsäkert och välrepeterat band. Detta såg de som ett sätt att visa respekt till en betalande 

publik och till bandledaren. Angående interaktionen med publiken sade musikerna att “när de 

verkligen gillar musiken så visar de det för oss, och det får oss att spela bättre” vilket antyder 

att dessa musiker vill att publiken själva ska få avgöra vad de gillar och hur de beter sig. 

 

 

3.2 Komposition 

 

I detta arbete har fokus i huvudsak legat på att finna nya sätt att arbeta och på att reflektera 

över vad jag gillar i olika genrer. Så även om jag i viss mån inte är helt och hållet nöjd med 

alla beslut jag tagit under arbetets gång så resulterade dessa ändå i musik som fyllde en 

funktion för det tänkta ändamålet. 

Jag var till stor del kompromisslös när jag komponerade musiken, jag var noggrann med att 

alla formdelar skulle referera till någon förlaga och det gjorde att jag tog vissa musikaliskt 

tveksamma beslut under kompositionsprocessen. Detta berodde på att jag alltid hade arbetets 

frågeställning i bakhuvudet. Stora delar av musiken byggde ofta på något jag ville få in i 

arbetet och det kanske inte alltid är en lyckad utgångspunkt, att i ett konstnärligt arbete styras 

av ett behov som i huvudsak inte är musikaliskt.  

På repetitionerna blev sedan delar av musiken ändå kompromisser då jag övergav vissa av 

mina ursprungliga idéer för att musiken bättre skulle passa bandet. Detta märktes på konserten 

i “Henderson” då jag efter att ha spelat ett solo som ett mellanspel och tillika intro till den 

låten delvis glömde bort hur min tänkta basgång gick. Eftersom jag inte propsat på det 

trumkomp jag först tänkt mig så fanns ingen hjälp att få i någon annan stämma. Jag hade 

heller inte skrivit ner basgången i mina egna noter så det hela resulterade i att jag aldrig 

spelade helt som jag hade tänkt på konserten. Jag tror att om jag arbetat mer med 

trumstämman så att den varit mer sammanfogad med basstämman så hade jag inte kunnat 

glömma hur basstämman gick. 

Det var ändå väldigt lärorikt att komponera på ett sådant sätt men jag tror att lagom är bäst i 

framtiden. Vissa idéer borde jag ha förkastat redan i kompositionsprocessen, samtidigt borde 

jag ha varit tydligare med mina visioner under repetitionerna. 

 

Jag började skriva den här musiken innan jag funderat på vilka som skulle spela den. Allt 

eftersom arbetet fortgick valde jag musiker utifrån hur jag tänkte mig att vissa av de olika 

stämmorna skulle låta. Jag frågade alltså musiker i takt med att jag skrev musiken och lät 

musiken påverkas av vilka som skulle spela den. Att ha en bild av vem som kommer att spela 
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musiken är vanligt för mig men det gör också att jag har svårare att hålla öronen öppna när 

den väl spelas. Jag kan råka fastna i mina förväntningar kring hur musikerna kommer spela. 

Eftersom jag dessutom ville att mina medmusiker skulle spela som sig själva så var jag ofta 

eftergiven när saker jag skrivit utan hänsyn till vem som skulle framföra dem inte blev som 

jag tänkt. Jag hade ganska stora tankar om vissa komp och delar men när jag märkte att det 

skulle bli svårgenomförbart, svårförklarat och att det som mina medmusiker gjorde istället lät 

bra, så lät jag det vara istället för att försöka propsa på min idé. Detta berodde till stor del på 

att jag var orolig för att tiden inte skulle räcka till men hade kunnat avhjälpas om jag noterat 

mer exakt vad jag ville ha.  

Att jag först skrev in musiken i Logic gjorde att jag kunde använda mig av förprogrammerade 

trumkomp vilket gjorde att det som fanns i mina första utkast därför var en ganska slarvig 

approximation av mina visioner. Dessa förprogrammerade trumkomp bidrog till en förvirring 

för mig kring hur jag egentligen ville att kompet skulle vara och färgade min bild av musiken 

till en mer utvattnad version.  

 

Jag är mycket nöjd med arrangemangen på låtarna. De aspekter som jag fastnade för i mina 

20-talsförlagor tycker jag var roliga och inspirerande att arbeta med. Detta gjorde själva 

arrangerandet till den del av processen som var mest effektiv vilket inte brukar vara fallet när 

jag arrangerar musik.  

Kombinationen av 20-talsarrangemang, idéer från nutida jazz, och min egen konstnärliga röst 

resulterade i musik som jag inte skulle skrivit annars. Eftersom arrangeringsidéerna jag tog 

från mina 20-talsförlagor inte innehåller något konkret musikaliskt material, utan mest 

handlar om ordningen olika delar kommer i, så kan jag tänka mig att en lyssnare som inte är 

medveten om hur jag gått tillväga när jag skrivit musiken får det svårt att uppfatta dessa 

influenser. När jag lyssnar på inspelningen av konserten är det dock tydligt för mig att det är 

just denna kombination av stilar som musiken bygger på, och även om vissa delar kunde blivit 

mer tydligt kopplade till mina förlagor så är jag i stort sett nöjd med hur musiken låter.    

 

3.3 Övning 

 

I min övning på den här musiken lade jag mycket fokus på att skriva stämmor och att försöka 

ha en tydlig bild av vad jag vill spela och hur. Detta var ett bra sätt att komplettera 

komponerandet med övningen då jag fick fundera över vad som kändes bra att spela över de 

olika delarna innan jag skrev mina egna stämmor. Det gjorde också att jag kunde musiken 

bättre än vad jag kunnat vid andra tillfällen när jag spelat min egen nyskrivna musik. Under 

konserten använde jag knappt mina noter en enda gång vilket gjorde att jag kunde hålla bättre 

kontakt med gruppen.  

Jag hade tänkt mycket på hur mina solon skulle låta och hur jag ville att de skulle vara olika i 

sitt uttryck. Detta genom att använda vissa solon som förlagor. Jag använde mig dock inte 

utav plankade fraser utan var mer intresserad av det dynamiska förloppet och funktionen i 

musiken. Denna metod var till god hjälp men jag vill ändå tro att det är mer tidseffektivt att 

planka fraser och solon rakt av. Jag hade behövt mer lägga mer tid på att öva på det vis jag 

gjorde för att faktiskt uppnå den genrekännedom jag eftersökte. Nu blev istället resultatet att 

jag hade en klar bild av hur jag ville att mitt spel skulle låta men att det inte landat helt i mitt 

kontrabasspel vid konsertdatumet. 
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Jag har tidigare känt att jag legat efter när det gäller instudering av modern jazz och därför var 

det skönt att avmystifiera denna genre något. Först genom att lägga tid på att lyssna på skivor 

och sedan genom att utveckla idéer som uppstått till kompositioner.  

Modern jazz tar influenser från alla möjliga håll. Jag har i min instudering av denna genre 

funnit influenser från världsmusik, pop, hip hop, rock, house, listan kan göras lång. Att 

kombinera genrer som är populära i samtiden med ett jazzspråk var gemensamt för flera av de 

moderna förlagorna jag hade. Det var också dessa aspekter jag oftast valde att använda som 

inspiration till mitt spel och mina kompositioner. Detta innebär för mig att det inte 

nödvändigtvis behöver vara just nutida jazz som jag ska lägga min övningstid på. Utan att allt 

som jag uppskattar, oavsett genre, går att översätta till ett passande jazz-sammanhang.  

Med det här arbetet i ryggen känns det som jag fått en tydligare bild av vad jag vill öva på i 

framtiden. Jag vill planka groove och solospel från musik jag gillar i olika genrer för att sedan 

omarbeta detta till något eget, och öva på att inkorporera detta i mitt spel. 

4. Avslutning  

Att jobba på det här sättet har hjälpt mig förstå hur man kan utnyttja musik som inspirerar en. 

När jag medvetet zoomat in på olika aspekter av musik och bearbetat dessa till helheter så har 

det inte resulterat i musik som känns kopierad från grundmaterialet. Detta skulle delvis kunna 

bero på att jag valde att arbeta med så vitt skilda stilar, men också att jag vid flera tillfällen 

använt mig av kompositionstekniker jag lärt mig innan detta arbetes start.  

Musiken som detta arbete resulterade i har jag för avsikt att fortsätta spela i framtiden, då jag i 

stort sett är mycket nöjd med kompositionerna. Jag är också väl medveten om vad jag vill 

förbättra i musiken vilket gör att det känns motiverat att försöka framföra den vid fler 

tillfällen.  

 

 

Att undersöka genrer på det här sättet har gjort att jag känner mig mer säker på att det är rätt 

väg att gå när jag övar. Det har tonat ned känslan av att jag behöver kunna allt i alla genrer för 

att känna mig bekväm att spela dem. För mig räcker det att jag är medveten om vad jag tycker 

om i en genre och att jag ska fokusera på att lära mig det.  

Metoderna detta arbete resulterat i kommer jag ha användning av i mitt framtida 

musikskapande. Arbetet flöt på bra, vilket jag tror beror på att jag hade så mycket material att 

jobba med. Detta gjorde så att jag sällan fick skrivkramp då det alltid fanns något annat jag 

kunde arbeta med om jag nu fastnat i något. 

När jag i övningsrummet lade tid på vilka komp jag skulle spela resulterade detta ofta i 

regelrätta basstämmor. Dessa basstämmor blev en bra grund för mig att utgå ifrån när jag 

sedan kompade mina låtar, vilket tyder på att detta också skulle kunna vara en metod för att 

sätta min egen prägel på andras musik. 

Sättet jag komponerat och övat på kan jag därmed använda för att utveckla en metod som 

kombinerar det jag gjort i detta arbete med sättet jag annars jobbar på för att nå önskvärda 

resultat snabbare och bli mer mångfacetterad.  

 

Musiken som detta arbete resulterade i blev inte alltid så som jag tänkt mig. Men utifrån 

förutsättningarna tror jag ändå att jag tog rätt beslut när jag lät mina medmusiker påverka hur 

deras stämmor skulle framföras. Jag hämtade ju inspiration från musiker som troligtvis lagt 

sin egen röst i musiken de spelade, och att förvänta sig att någon musiker skulle viga hela sin 

vår till att uppnå den musikerns röst för att sedan framföra på en låt på min examenskonsert 

vore naivt. Med det sagt så tror jag att jag bättre hade kunnat anpassa mina medmusikers 
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stämmor för att de skulle förstå essensen i det jag var ute efter. Det är möjligt att det hade 

gjort att vi landat i en bättre kompromiss 

 

Jag upptäckte att en stor anledning till varför jag gillar modern jazz är att den tar inspiration 

från så många olika genrer och därför ofta överraskar med nya sväng eller harmoniska val. I 

detta finns en parallell till varför jag gillar 20-tals-arrangemang då dessa också ofta överraskar 

mig med påhittiga arrangemang. Jag har insett att jag uppskattar att bli överraskad vilket 

också kan vara en förklaring till varför jag sällan lyssnar på samma låt många gånger.  

Därför har detta arbete resulterat i att jag vill utöka min genrebredd som basist så jag som 

musiker har mer möjligheter att överraska de som lyssnar på mig.  
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Adam Neely - “Adam Neely x Little Kruta - CLARITY (Zedd Cover ft. Hannah Sumner)” 

https://www.youtube.com/watch?v=PP66CIzjOS8 

 

Adam Neely - “Learning to Like Contemporary Christian Music (the music I hate)” 

https://www.youtube.com/watch?v=hACUz4WVWwk (Besökt 2020-02-17) 

 

6. Bilagor 

“En Helt Vanlig Blues” s22-24 

“Fel Väder” s25-27 

“Henderson” s28-30 

https://www.youtube.com/watch?v=PP66CIzjOS8
https://www.youtube.com/watch?v=hACUz4WVWwk
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 “Det blir bättre sen” s31-32 

“Äntligen Fredag” s33-34 
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