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I 

Abstract 
 
In this thesis I will describe the process of working with a piano trio. The trio consisted of 
Jonny Ek on piano, Uno Dvärby on bass and, me, Jakob Bylund on drums. This process 
included choosing musicians, studying influences, rehearsing, and the selecting and 
arranging songs. 
 
 I will also reflect on my role as the drummer and band leader of the trio.  
 
The main purpose was to investigate what happens to a trio that does not only rehearse 
often, but also puts in a lot of work in to studying their role models, such as Oscar 
Peterson trio and Ahmad Jamal trio, by listening and transcribing arrangements played by 
them. 
 
 By using these methods, the trio hoped to achieve a greater understanding of what these 
references were actually playing, and using that knowledge to develop its own interplay, 
dynamics and sound. 
 
The impact of role models is analyzed by comparing the Oscar Peterson trio and 
Ahmad Jamal trio to each other, and to my own trio, finding the uniqueness of 
each group as well as the similarities between them. 
 
During this project I have learned a lot as a drummer, arranger and band leader. 
Because of our many rehearsals and the way we studied our role models, I have 
gained a deeper understanding of my tendencies when drumming. I’ve also 
learned that the drummer in a piano trio could determine the direction of the 
music with very subtle but efficient ways, and therefore has a lot of power and 
responsibility to take care of the music.  
 
As a result of using these methods the trio managed to get a deeper understanding 
of why its role models sounded like they did and use that information to develop 
in their footprints. 
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Projektbeskrivning 

1. Inledning  
I mitt examensarbete har jag valt att gräva djupare i den klassiska jazz-sättningen pianotrio. 
Med hjälp av inspiration från ett antal tydliga referenser och förebilder från 
pianotriotraditionen, såsom Oscar Peterson Trio och Ahmad Jamal, kommer jag att skriva och 
spela egna arrangemang av jazzstandards. Jag kommer att ha stort fokus på gruppens 
utveckling, samt reflektera över min roll som trummis i en pianotriosättning.  
 

1.1 Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka vad som händer med samspel, dynamik och sväng i en 
pianotrio som inte bara repeterar mycket, utan också lägger stor vikt vid att lyssna aktivt på 
olika pianotrios. Jag vill också utforska hur gruppen utvecklar sig under projektets gång, till 
exempel om vi med tiden kan hitta någon sorts trygghet som grupp som gör att alla känner sig 
bekväma i att ta egna musikaliska initiativ och att spela med självförtroende och pondus. 
 
 En av metoderna för att nå målet är att som grupp aktivt lyssna på inspelningar gjorda av våra 
förebilder för att tillsammans komma fram till vad det är vi tycker låter bra och mindre bra, 
och framför allt diskutera om varför vi tycker något är bra eller mindre bra.  Genom att 
transkribera och spela gamla arrangemang, så kommer vi tydliggöra vad musikerna där 
faktiskt spelar. Genom dessa metoder är min förhoppning att både jag själv och vi som trio 
kan få en mycket större förståelse för samspelet, och de olika rollerna i en pianotrio.  
 
Jag förväntar mig också att lära mig mycket om både mitt och mina medmusikers spel. 
Genom våra samtal tror jag att jag kan få mycket feedback om hur en basist eller pianist 
uppfattar mitt sätt att spela, och få förståelse för hur saker jag gör kan påverka mina 
medmusiker och musiken. Jag får också en möjlighet till att få fler perspektiv i mitt 
musicerande, genom att tänka till över vad jag trivs med att en pianist eller basist spelar. Men 
framför allt kommer fokus att ligga på gruppen som helhet. 
 

 

1.2 Bakgrund  
 

 
När jag började fundera på vilken inriktning mitt examensarbete skulle ha, hade jag många 
olika tankar. 
Saker såsom samspel, gruppsound och sväng är något det pratas mycket om inom jazz. Trots 
det tycker jag att det är väldigt svårt att sätta fingret på vad det är som gör att jag tycker att 
vissa grupper låter bättre än andra. Om jag bortser från individuell skicklighet, som självklart 
också spelar in, så är det ibland svårt för mig att förklara vad det är som får mig mer 
intresserad av vissa grupper än av andra. När jag insåg hur svårfångade dessa begrepp är så 
blev jag intresserad. Tänk om arbetet istället kan handla om detta? Att utröna varför mina 
inspirationskällor låter så bra som de faktiskt gör. 
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Att välja sättningen pianotrio kändes självklart för mig. Det är en sättning jag lyssnat mycket 
på och en sättning som jag spelat mycket i. I en så pass liten sättning krävs det också att trion 
verkligen jobbar med sitt samspel och sin gruppdynamik. En annan sak som gjorde att jag 
valde just den sättningen är att pianotrion ofta är ”grunden” i större sättningar. Enligt mig kan 
en bra pianotrio lyfta nästan vilken solist som helst till nya nivåer.  
 

2. Begreppsförklaringar. 

2.1 Sväng  
 I Jan Adefelt och Bengt Starks bok ”Vad är det som gör att det svänger?”1 beskrivs sväng så 
här:  
 
”Vi kan konstatera att människor uppfattar musik och ”sväng”på väldigt olika sätt. Det man 
uppskattar likställer man ofta med ”bra musik”, och de flesta upplever att det ”svänger” på något 
sätt. Det indikerar att perceptionen av ”sväng” bestäms av tycke och smak, men finns det några 
konkreta ingredienser som måste ingå? Alla människor har olika förutsättningar för att uppfatta 
musik. I musiken finns stämningar och pulseringar som vi attraheras av, ju mer man lyssnar desto mer 
lyhörd blir man. När vi talar om puls menar vi den hastighet i vilken musiken framförs. Taktarten 
beskriver hur man noterar och inordnar musiken. Pulsen är en del, taktarten är en del men ännu 
viktigare är rytmen. Hur den inordnas och uttrycks med hjälp av betoningar, korta och långa toner, 
upprepningar mm. bildar “groovet” (svänget).” 
 
”I jazzmusiken definierar vi svänget efter hur väl de olika instrumenten kompletterar varandra, deras 
olika roller och attityden hos den enskilda individen i samspel och uttryck. Vilken ton som är kort, 
lång eller betonad kan göra hela skillnaden mellan professionell och amatör” 
 
För mig är sväng, precis som Stark och Adefelt nämner, något väldigt personligt och 
svårfångat. Personligt som åhörare på så sätt det är väldigt olika från person till person vad 
man tycker är ”svängigt”. Men också personligt som utövare. Särskilt inom jazzmusiken, där 
stor vikt ligger vid det egna personliga uttrycket, kan ditt personliga sätt att ”svänga” i det 
närmaste bli synonymt med dig som musiker. Man skulle alltså kunna säga att det finns lika 
många typer av ”sväng” som det finns musiker. 
 
 Den inbitne jazzlyssnaren kan ofta utan större bekymmer särskilja olika musiker genom 
något så svårdefinierat som ”sväng”. vilket jag anser visar på hur personligt det faktiskt är.  
 

 

2.2 Samspel 
” For the purposes of this discussion, I define musical interaction as involving one or more members 
of an ensemble improvising spontaneously in response to what other participants are playing2” 
 
Samspel för mig är framför allt konsten att vara en god och lyhörd lyssnare i musikaliska 
situationer. Det handlar om att kunna tolka dina medmusikers intentioner och genom din 
tolkning kunna ge lämplig respons på det du hör. Det handlar också om respekt att faktiskt 

 
1 Adefelt, Jan & Stark, Bengt (2014). ”Vad är det som gör att det svänger?” S.4–5. 
2 Givan, Benjamin (2016).” Rethinking Interaction in Jazz Improvisation”, Music theory online, Vol. 22.3, S. 1 
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lyssna och ta in vad dina medmusiker spelar och med dina musikaliska kommentarer, hjälpa 
till att förtydliga och framföra det på bästa sätt. 
 
 På samma sätt som fotbollsspelare kan läsa spelet och ibland nästan i förväg veta var 
medspelaren kommer att befinna sig och därmed avgöra var eller om passningen ska slås, kan 
musiker som är goda lyssnare avgöra var de musikaliska passningarna och insticken placeras 
på bästa sätt. En annan vanlig liknelse om samspel är att likna det vid en konversation. Även 
här sammanfattar Stark och Adefelt ämnet väldigt bra.  

”I en konversation måste man vara en god lyssnare, och även ha något vettigt att säga. I en god 
konversation krävs att du både kan analysera det som redan sagts och vara lyhörd för det som 
pågår”3 

Enligt mig är en vanlig missuppfattning när det kommer till samspel att en aktiv musiker är 
lika med en bra och lyhörd musiker. Med aktiv menar jag en musiker som kommer med 
många musikaliska kommentarer och mycket snabb respons. Om vi återigen använder oss av 
liknelsen med en konversation kan denna typ av samspel jämföras med att person X ivrigt 
bekräftar att den hör vad person Y säger genom att besvara, kommentera eller rakt av härma 
varje ord som sägs, istället för att vänta tills person X sagt det den vill säga och sedan komma 
med sitt svar. Precis som i en konversation kan alltså valet att ha avvaktande roll och inte säga 
någonting vara väldigt betydelsefullt och ge stor effekt även i musiken. Det musikaliska 
samspelet handlar alltså, enligt mig, inte nödvändigtvis om vad du spelar eller inte spelar, utan 
om det medvetna eller omedvetna valet och den musikaliska avvägningen som görs.  

Denna avvägning kan styras och påverkas av olika faktorer såsom utövarens tidigare 
erfarenheter, vilken typ av musikalisk inriktning och intresse utövaren i fråga har samt hur väl 
alla medlemmar i gruppen känner varandra rent musikaliskt. Genom min egen erfarenhet kan 
jag uppleva att jag anpassar sättet jag interagerar med gruppen på utifrån vad jag vet eller tror 
mig veta om mina medmusikers preferenser, vilket också kan vara en faktor. 

Samspel är något mycket komplext och även här handlar det om personligt tycke och smak, 
både som åhörare och utövande musiker, vilket gör begreppet väldigt svårdefinierat. Vissa 
uppskattar och får energi av att få mycket respons på det man spelar medans andra upplever 
samma situation som störande. 

3. Redovisning av arbetet/process 

3.1 Val av medmusiker 
När det kommer till en så pass liten sättning som pianotrio så kändes valet av medmusiker 
väldigt viktigt. Valet föll på Jonny Ek (piano) och Uno Dvärby (kontrabas). Det är två otroligt 
duktiga musiker som jag spelat mycket med. Vi har dock främst spelat i kvartettformat, då 
tillsammans med saxofonisten Björn Bäckström. På grund av hur mitt arbete är utformat så 
var det också viktigt att vi tre har liknande referenser och förebilder i vårat spel, samt att vi 
delar ett intresse för den repertoar som är grunden för arbetet. Det var också viktigt för mig att 
mina medmusiker delade min vision om hur arbetet skulle gå till 
 

 
3 Adefelt, Jan & Stark, Bengt (2014). ”Vad är det som gör att det svänger?” S. 102 
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3.2 Urvalsprocess av låtmaterial  
 

 Jag skriver i princip inte någon egen musik. Detta har resulterat i att jazzens standardlåtar 
ligger mig väldigt nära, och att den repertoaren verkligen är något jag brinner för. Av den 
anledningen la jag oerhört stor vikt vid att välja ut låtmaterialet till min examenskonsert. 
Strategin för att kunna välja ut låtmaterialet var helt enkelt att ägna mycket tid till att lyssna 
på skivor som jag tycker är bra, detta för att bli påmind om låtar jag inte spelat på länge och 
för att få inspiration till eventuella arrangemang. När jag sedan bestämt mig för en låt så 
letade jag upp många olika versioner för att få en känsla för på vilket sätt låten kunde 
framföras och arrangeras. 
Syftet var att inte låsa mig vid ett specifikt tempo eller stil. Detta för att ha alla dörrar öppna 
när jag sedan skulle börja göra egna arrangemang på de valda låtarna. I och med att det finns 
så enormt mycket låtar att välja mellan så blev jag tvungen att tänka både en och två gånger 
innan jag kunde bestämma mig. 
 
 Även fast jag försökte att lyssna in och hämta inspiration från så många versioner som 
möjligt, är det helt enkelt så att vissa låtar är så pass tydligt komponerade för ett visst tempo 
eller karaktär att låten helt kommer till sin rätt där. Jag fick därför även välja bort låtar jag 
tidigare tänkt var självklara på grund av att jag strävade efter ett konsertprogram med 
varierande karaktär, dynamik och tempon. Det blev en tidskrävande process men till slut 
kunde jag landa i ett program som jag var nöjd med. 
 
 

4. Repertoaren 

4.1 You Make Me Feel So Young 
 

”You Make Me Feel So Young”4 var den första låten vi transkriberade som trio, där var och 
en hade transkriberat sin egen stämma. Versionen jag valde hämtades ifrån skivan “A Jazz 
Portrait Of Frank Sinatra”5 av Oscar Peterson Trio. Den här versionen av låten tilltalade mig 
på grund av att den känns oerhört genomarbetad trots att den inte är särskilt upparrangerad.  
Något som enligt mig förmodligen har att göra med precis den typ av självförtroende, samspel 
och rutin som jag och trion letar efter. Det finns även väldigt mycket att hämta i trions sväng 
och driv. En annan anledning till att valet föll på just denna inspelning var för att påminna 
mig om att det viktiga när jag sedan ska skriva egna arrangemang inte är att göra låten 
oigenkännlig med helt nya idéer utan att det går att göra bra musik med relativt enkla idéer. 
Sånt som vid första tanke kan kännas för lätt och kanske till och med lite klyschigt. 
 
 
 
 
 
 

 
4 Komponerad av Josef Myrow. (1910–1987). Kompositör. född i Ryssland med uppväxt och verksam i USA. 
5 Oscar Peterson Trio. A Jazz Portrait of Frank Sinatra. Verve Records; 1959. 
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4.2 My Heart Stood Still 
 

Ett arrangemang av Oscar Peterson, som jag tycker representerar dem på ett bra sätt är ”My 
Heart Stood Still”6, komponerad av Richard Rodgers7, vilket var det andra arrangemanget 
som vi transkriberade. Framför allt visar inspelningen på deras sätt att arrangera intron och 
presentera temat. 
 I introt spelas markeringar där alla instrument framhävs på sitt sätt. Låten visar också på att 
trion som vanligt jobbar mycket med samspel och dynamik. En sak som sticker ut i båda 
dessa arrangemang är trions förmåga att direkt sätta en stämning och attityd i hur temat ska 
spelas. De visar på en otrolig kommunikation och känsla för sina medmusikers språk.  
 
 

4.3 Where Or When  
Den allra första låten jag bestämde mig för att framföra på min examenskonsert var ”Where 
Or When”. Låten är komponerad av Richard Rodgers till musikalen ”Babes In Arms”8. Jag 
själv har främst hämtat inspiration och lyssnat på versioner av Erroll Garner9, Clifford 
Brown10 och Frank Sinatra.11  

 
En sak att lägga märke till vid jämförelse av tidigare nämnda versioner är hur olika tempon de 
har. Erroll Garner spelar den i ett relativt högt tempo, ungefär 275bpm. Clifford Brown spelar 
den som ballad, ungefär 75bpm. Jag landade tidigt i att jag ville framföra den i ett 
mediumtempo, dvs ungefär 130bpm, ett tempo liknande låtens originalversion samt versionen 
av Frank Sinatra. Anledningen var att jag anser att temat verkligen kommer till sin rätt i ett 
sådant tempo. 
 

4.4 Black And Tan Fantasy  
 ”Black and Tan Fantasy” är skriven av Duke Ellington12 år 1927. Ellingtons orkester ligger 
också bakom de versioner av låten som jag haft som inspiration13. Låten har en dramatisk 
melodi som förmedlar väldigt starka och nästan lite lidande och vemodiga känslor i A-
delarna, som sedan lösas upp i en mer harmonisk B-del. I inspelningarna med Ellingtons band 
spelas låten med väldigt tydliga fjärdedelar. Precis som mycket musik från den tiden då den 
skrevs. De tydliga fjärdedelarna gav mig en tanke till mitt arrangemang av låten där jag 
istället för att spela den i swing valde att spela låten i ett tangostuk. Vilket resulterade i en 
ännu mer allvarlig känsla av låten.  
 
 

 
6 Låten framfördes första gången i musikalen ”A Connecticut Yankee” (1927). Versionen jag syftar på är från 
skivan Live at CBC studios 1960. Just a Memory Records; 1997. 
7 Amerikansk kompositör (1902–1979). En av de mer verksamma kompositörerna. Står bakom låtar som t.ex. 
“Have You Met Miss Jones” och ”The Lady Is a Tramp”. 
8 Amerikansk musikal, framförd första gången år 1937. 
9 Garner, Erroll. Concert by the Sea. Columbia; 1955. 
10 Brown, Clifford. Clifford Brown with Strings. EmArcy; 1955. 
11 Sinatra, Frank. Sinatra at the Sands. Reprise; 1966. 
12 Amerikansk kompositör, pianist och bandledare (1899–1974). Räknas som en av de största och mest 
stilbildande inom jazzgenren.  
13 Exempel på en version: ”Duke Ellington – Black and Tan Fantasy”. (Besökt 2020-04-15). 
https://www.youtube.com/watch?v=GN3_c1OnA3s  
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4.5 Con Alma 
 

Jag insåg att jag saknade någon låt som gjorde sig bra i en annan stil än 4/4 swing. Både för 
lyssnaren och för utövaren är det bra, med något nytt, som skapar variation. Jag försökte då 
hitta någonting annorlunda. Till slut frågade jag mina medmusiker om hjälp och Jonny kom 
då med förslaget ”Con Alma”. 

 
Låten är skriven av Dizzy Gillespie14 och släpptes av honom själv på skivan ”Afro”15. Dizzys 
originalversion spelas i ett latinstuk med raka åttondelar. Jag har lyssnat mycket på Dizzys 
version men fastnade ännu mer för en version inspelad av Oscar Peterson16 där låten spelas i 
12/8 takt vilket gav mig en bra kontrast till resten av låtmaterialet, samt mycket utrymme för 
rytmiska idéer och moduleringar. Trots att låten har en något simpel melodi blir den enligt 
mig väldigt intressant i sammanhanget på grund av låtens fallande basgång. 

 

4.6 Övriga låtar 
De resterande låtarna till min examenskonsert var ”Long Ago and Far Away”17, ”I Was 

Doing All Right”18, ”In The Wee Small Hours Of The Morning”19, ”Avalon”20, ”It’s Only a 
Paper Moon”21 samt “Easy Living”22. 

 
 

5. Repetitionerna  

5.1 Lyssningskväll (7/10–2019) 
Det kändes som en bra start på projektet att ha en kväll där vi kunde diskutera och lyssna på 
musik. Jag ville att vi skulle ta oss tiden att lyssna igenom ett helt album från början till slut, 
istället för att hoppa mellan olika album, trios och årtionden. Detta för att jag tycker att man 
behöver mer än en låt för att kunna se ett mönster i hur en viss trio kommunicerar med 
varandra. Valet föll då på skivan ”We get requests”23 av Oscar Peterson Trio.  
 
Trions förmåga att få något som bör vara oerhört välrepeterat (med tanke på hur ofta trion 
spelade ihop) att låta så lekfullt och spontant var något vi alla reagerade på. Man kan höra att 
alla i trion verkligen har stor kunskap om sina medmusiker. 
 
 Vi diskuterade även hur ett sådant välrepeterat upplägg skulle tas emot idag. Vår uppfattning 
är att ett sådant upplägg ofta anses vara lite tråkigt och inte lika skickligt som att försöka 
skapa något nytt i stunden varje kväll. 

 
14 Amerikansk trumpetare, kompositör och bandledare (1917–1993). En av de mest stilbildande inom Bebop, 
vilket är en typ av jazz som uppkom under 1940-talet. 
15 Gillespie, Dizzy. Afro. Norgran; 1954. 
16 Oscar Peterson Trio. The Jazz Soul of Oscar Peterson. Verve; 1959. 
17 Komponerad av Jerome Kern till musikalfilmen ”Cover Girl” (1944). 
18 Komponerad av George Gershwin år 1938. Framfördes i musikalen ”The Goldwyn Follies” 
19 Komponerades av David Mann. Gjordes känd genom Frank Sinatras skiva ”In The Wee Small Hours” (1955). 
20 Komponerades år 1920 av Al Jolson och Buddy DeSylva. 
21 Komponerades av Harold Arlen. 
22 Komponerad av Ralph Rainger. Titelspår i musikalen ”Easy Living”. 
23 Oscar Peterson Trio. We Get Requests. Verve; 1964. 
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Tänk om man kunde få höra trion spela samma låtar varje kväll i en vecka på ett och samma 
ställe, hur mycket skulle tagningarna skilja sig ifrån varandra då? 
 
 

5.2 Repetition 1 (17/10–2019) 
 

“You Make Me Feel So Young” var den första låten som spelades igenom. I början tog vi det 
i ett långsamt tempo och fick ibland stanna upp och lyssna på Petersons inspelning för att 
påminna oss om vad det är dom spelar. Efter det spelade jag in flera tagningar och jämförde 
sedan med Oscar Petersons version.  Intressant att vi spelade i ungefär samma tempo som 
dom men att deras version är betydligt mer framåtlutad och hade ett helt annat sväng än vad vi 
fick till.  
 
Repetitionen avslutades med att lyssna igenom Oscar Petersons version av ”My Heart Stood 
Still”. 
 

5.3 Repetition 2 (12/11–2019) 
Till en början försöker vi ta oss igenom ”My Heart Stood Still”. Alla får jobba mycket med 
introt då det är ganska utmanande. Jag spelar in våra tagningar och testar i ett lägre 
övningstempo för att göra det lättare att hinna med allt 
Trion pratade också om att det är viktigt att inte spänna sig eller stressa när man spelar så pass 
utmanande arrangemang som vi gjorde då. Under genomlyssningen av deras inspelning 
framgår det verkligen hur bekväma och avslappnade de är i jämförelse med oss.  
 
”You Make Me Feel So Young”. Vi spelade in en version och mycket har fallit på plats sen 
sist. Vi började få ordning på alla prickar och saker och ting lät mer naturligt än det gjorde när 
vi spelade igenom arrangemanget sist.   
 

5.4 Repetition 3 (22/11–2019)  
 
Repetitionen ägnas åt att ha en lektion med min trumlärare Moussa Fadera. Han nämner bland 
annat att jag kan förbättra dynamiken mellan trummornas olika delar, allra mest trycker han 
på att min bastrumma låter för starkt i förhållande till resten av trummorna när jag kompar.  
 

5.5 Repetition 4 (13/1–2020) 
”Where or When” var den första låten som arrangerades. Jag kände att jag inte ville ha något 
långt intro utan att temat skulle komma igång så fort som möjligt. Uno föreslog då att Jonny 
skulle ta en takts intro. I låtens B-del lärde jag ut några markeringar som jag hade förberett. 
 
”Black And Tan Fantasy” i tangostuk. Det kändes bra direkt. Uno testade både med och utan 
stråke men jag tyckte att det lät bättre när han spelade utan. Jag kände dock att vi behövde 
jobba mer på att få skillnader mellan A och B-delen. Eftersom Uno spelar samma sak hela 
låten är det lätt att det blir dynamiskt väldigt jämnt och att ljudbilden inte förändras så 
mycket. 
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5.6 Repetition 5 (16/1–2020) 
På denna repetition fick trion hjälp av en annan av mina lärare, Daniel Fredriksson. Vi började 
med att spela upp arrangemanget av ”Where or When”. Daniel gav oss då en uppgift som fick 
gruppen att fördjupa sig i vilka roller vi var och en har, alltså vem eller vilka av oss som 
spelade mycket och tog mycket plats och initiativ och vilka som skulle ha en mer avvaktande 
roll. Övningen gick ut på att antingen vara det han kallade för person 1 (ta lite initiativ) eller 
person 2 (spela övertygade och ta mycket initiativ), samt att byta mellan dessa. Vi spelade 
”Where or when” i en version där Jonny fick vara person 2 medans jag och Uno var person 1. 
Det blev en otrolig skillnad på en gång. Trions sound förvandlades till något betydligt mer 
självsäkert. Det fick oss att få upp ögonen för ett annat typ av samspel. Ett samspel där det 
krävdes att någon i princip struntade i de andra för att bestämma riktningen i musiken. 
 När Jonny i det här fallet så tydligt tog på sig ansvaret för musiken och dess riktning, fick det 
mig och Uno att känna en känsla av lugn och kontroll. Vi behövde inte längre lägga energi på 
att komma med egna initiativ och idéer, samtidigt kunde Jonny tänka mer på sig själv och lita 
på att vi andra tog till vara på vad han skapade. Detta gav en väldigt positiv inverkan på trions 
samspel. 

 

5.7 Repetition 6 (28/1–2020)  
”Black And Tan Fantasy”. Jag kom med några förslag hur Jonny bäst kunde gestalta melodin 
och kom fram till att det bästa blev att Jonny spelade melodin i blockackord väldigt storslaget 
medans jag och Uno spelade stabilt och sparsmakat. För att få effekten av att melodin 
verkligen ligger på topp, och för att framhäva det dramatiska i temat. 
 
Avslutningsvis spelade vi även igenom ”Avalon” och jobbade mer med att få till ett sväng i 
högre tempo. Vi spelade in en version och märkte att vi alla hade tendenser att spela starkare 
bara för att det går fort. Gruppen pratade också om att vara mer avslappnade och att tänka 
längre än att bara försöka komma igenom en takt i taget, vilket lätt kan bli stressigt.  
 
Med tanke på låtens sparsmakade tema hade jag en vision om att Jonny skulle fortsätta spela 
väldigt sparsmakat till en början även under hans solo. Detta för att ge mer utrymme för bas 
och trummor att kommentera. 
 
För att utforska våra roller ytterligare passade jag på att prova trumsolo på walking bass. 
Jag fick inspirationen från Snorre Kirks trumsolo på låten ”Europa”24. Det hela kändes väldigt 
ovant första gången, men jag gillade ändå ljudbilden det gav. 
 

5.8 Repetition 7 (3/2–2020) 
”I Was Doing All Right”. I introt ville jag spela vispar väldigt svagt samtidigt som Uno och 
Jonny spelade markeringar 
 
I låtens outro förekommer trumsolo över rytmiska prickar. Min tanke med det var att vi alla 
fick solo-utrymme utan att nödvändigtvis spela ett helt chorus av låten.  
 
”Long Ago And Far Away”. Att spela två teman på olika sätt, ett med väldigt tydlig melodi 
och ett med mer flytande melodi spelad i blockackord var något jag ville utforska. Vi testade 
 
24 Kirk, Snorre. Europa. Calibrated; 2014. 
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det men kände att jag behövde stötta upp det första temats attityd lite bättre, för att få en 
skillnad mellan första och andra temat. Jonny kom då med förslaget att jag skulle spela rätt så 
”skitigt” hi-hat komp i första temat. Det testades och kändes väldigt bra. Låten fick en helt ny 
och bättre typ av attityd och känsla. 
 

5.9 Repetition 8 (4/2–2020)  
”It’s Only a Paper Moon”. Jag hade en idé om ett shout-chorus jag ville prova. Mycket 
inspirerat av arrangemanget på ”You Make Me Feel So Young” vi tidigare hade transkriberat. 
Jag gick igenom vilka markeringar och vilken dynamik jag hade tänkt. 
 
Slutligen prövade vi “In the Wee Small Hours of the Morning”. Idén var att börja spela låten 
rubaterat. Jag spelade med klubbor på cymbalerna och Uno spelade en pedalton med stråke. 
Jonny fick uppmaningen att spela fritt för att sedan spela ett tema rubaterat. Jag uppmuntrade 
honom att spela det första temat med mycket utsmyckningar, nästan som ett solo, för att sedan 
landa i tempo i temats sista takt. 
 
Då låtens melodi är det jag ville framhäva kändes det överflödigt med solon, speciellt efter att 
Jonny fått fria händer i låtens intro och till viss del i första temat.  
Låtens andra tema spelas i tempo och arrangemanget avlutas sedan genom att gå till en c-
pedal. 

5.10 Repetition 9 (19/2–2020) 
Nu var det dags att spela ”Con Alma”. En version i 12/8 gav oss ytterligare ett typ av karaktär 
som konserten saknade. Trion kom dock fram till att det enkelt går att modulera mellan 12/8 
och 3/4 takt. Vilket också passade bra under solona. 
 Eftersom ett trumkomp i 12/8 tar ganska mycket plats kände jag att det skulle passa bra med 
ett trumintro. Av samma anledning ville jag att både Jonny och Uno skulle spela väldigt 
enkelt under temats a-delar. Tack vare låtens många ackordsbyten fungerade det utan att bli 
för stillastående. 
 
 Första solo skulle vara bas och jag ville att Uno skulle börja ta mer och mer plats från b-delen 
in i solot så att övergången från tema till bas solo skulle bli så organisk som möjligt. 
 
Till sist var det läge att spela igenom den sista låten, ”Easy Living”. Som jag nämnde förut så 
är det en låt vi spelat tillsammans tidigare. Jag beslöt mig då för att vi helt enkelt skulle spela 
igenom den och se vad som hände. En sak jag visste var dock att jag ville ha ett pianointro. 
Jonny fick helt fria händer att sätta känslan på versionen genom sitt intro. Det hela gick 
väldigt smidigt, jag kände mig nästan lite oförskämt nöjd med resultatet med tanke på hur 
snabbt det gick från en idé om ett intro till en färdig version.  
 

5.11 Genrep (20/2–2020) 
Enligt mig bör man inte ändra särskilt mycket inför eller under ett genrep, utan helt enkelt 
bara spela igenom allting. Det var också vad vi gjorde. Vi spelade in en version per låt, enligt 
den bestämda konsertordningen, och pratade igenom det som kändes lite osäkert. Som alltid 
på ett genrep var det vissa saker som kändes lite skakigt men av tidigare erfarenhet visste jag 
att det oftast bara brukar vara nerver som spökar och att sådant inte är någon större mening att 
försöka åtgärda. Mer än att försöka vara trygg i att vi alla vet vad vi ska göra och att det 
kommer att lösa sig när nerverna släppt under konserten. 
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6. Konserten 
Konserten, som vi alla hade sett mycket fram emot, ägde rum den 24:e Februari i Nathan 
Milstein-salen på Kungliga Musikhögskolan. Då vi spelar helt oförstärkt tvingar det oss att 
lyssna på, och anpassa oss efter varandra väldigt mycket. Eftersom gruppen hade repat och 
jobbat så mycket tillsammans kände jag mig väldigt lugn inför vad som skulle ske, men ändå 
lite nervös.  
 
Vi framförde totalt nio låtar i ordningen: ”Where Or When”, ”Long Ago and Far Away”, 
”Black and Tan Fantasy”, ”I Was Doing All Right”, “In The Wee Small Hours Of The 
Morning”, “Avalon”, “Con Alma”, “It’s Only a Paper Moon” och till sist “Easy Living”. 
 
Överlag är jag mycket nöjd med min examenskonsert. Jag hade jobbat mycket med 
låtordningen för att få fram variation på konserten, vilket jag också tycker att jag lyckades 
ganska bra med.  
 
En sak jag och trion hade kunnat göra bättre är att våga ta för sig och spela ut direkt från 
konsertens första låt. Under konserten upplevde jag att det tog ett tag för oss att bli helt 
bekväma med situationen och att jag på grund av det tenderade att spela lite för säkert.  
När jag lyssnar på konserten i efterhand tycker jag mig höra just det, särskilt på ”Where or 
When” vilket också var konsertens första låt. Jag hör dock en skillnad redan under konsertens 
andra låt där jag tycker att alla spelar mycket friare och mer lekfullt, vilket inte var min känsla 
under konserten.  
 
Jag är väldigt nöjd över trions samspel och gruppsound. Jag tycker att vi alla var lyhörda och 
tog vara på varandras idéer och initiativ vilket kändes väldigt bra. 
 

7. Jämförande analys. 
Jag har valt att göra en jämförelse mellan två av mina största inspirationskällor inom 
pianotriogenren (Oscar Peterson trio samt Ahmad Jamal25 trio) och min egen trio. Genom 
denna jämförelse är min förhoppning att jag ska hitta likheter och skillnader mellan dessa 
trios och min egen, för att på så sätt få en lite tydligare bild över hur dessa har påverkat mig 
och trion.  
 
Den pianotrio jag lyssnat på mest och haft som största inspiration är Oscar Peterson trio. 
Adefelt och Stark beskriver trion så här: 
 
”Oscar Petersons trio, under åren 1959–1965, med Ray Brown, bas och Ed Thigpen, trummor, har av 
många betecknats som arketypen för, kraftfullt svängande pianotriojazz i modern swingtradition. 
Gruppens spelstil är både virtuos och enkel. Med sina dynamiska arrangemang och solon, har denna 
trio skapat en skola för kommande generationer av kompmusiker. Dess sound och inbördes 
förhållande har utvecklats från Basie-traditionen”26 
 

 
25 Amerikansk pianist född 1930. En av mina stora förebilder. 
26 Adefelt, Jan & Stark, Bengt (2014). ”Vad är det som gör att det svänger?” S.78 
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En stor anledning till varför jag valde den inriktningen på projektet som jag gjorde, är Oscar 
Peterson trios sätt att arrangera låtar och bygga dynamiska kurvor.  
 
Låten ”Thag’s Dance”27 visar verkligen upp trions skyhöga nivå. Utöver det fullspäckade 
arrangemanget och de virtuosa soloinsatserna, präglas låten av ett kollektivt lugn och en 
fullständig kontroll. Något som för mig är oerhört imponerande.  
 
Min andra stora inspiration är Ahmad Jamals trio under åren 1957–1962. Trion bestod då, 
utöver Ahmad själv, av kontrabasisten Israel Crosby samt trummisen Vernell Fournier. Trion 
var verksam ungefär samtidigt som tidigare nämnda Oscar Peterson trio, vilket gör deras olika 
musikaliska ingångar väldigt intressant. 
 
”Kammarmusikalisk känslighet och klassisk formkänsla genomsyrar hela trion samtidigt som det 
svänger rejält. Vernell Fournier skapar specifika trumkomp för olika låtar ofta med virveln utan 
sejarmatta och rör sig ledigt i gränslandet mellan raka beats och swing. Israel Crosby spelar 
melodiskt utmejslade basstämmor som blommar ut, över Vernells, ofta återhållna, trumspel. Pianots 
tidvisa utmanande tystnad samt musikens täthet och gleshet leder till ett stort dynamiskt spektra. Det 
ger en spänning som förlöses i kraftfulla orkestrala passager och plötsliga, virtousa utspel.”28 
 
Ahmad Jamals trio sticker ut för mig på grund av deras, i många fall, minimalistiska spelstil. 
Ett annat signum är det kontrollerade kollektiva avvaktandet, som ibland mynnar ut i 
gemensamma markeringar. Det är inte ovanligt att Ahmad inte spelar något alls under en 
relativt lång period, detta utan att bas och trummor ändrar sitt spelsätt eller dynamik särskilt 
mycket. Det är oerhört imponerande att trots detta skapa känslan av att ha kontroll. G 
enom min erfarenhet skulle jag tro att en känsla av osäkerhet skulle sprida sig i en grupp om 
någon skulle ha så långa pauser som Ahmad ofta hade, vilket visar på hur otroligt bekväma 
Ahmad Jamal trio var med varandras spelstilar.  
 
 En inspelning som enligt mig sammanfattar trion på ett bra sätt är deras version av låten 
”Cheek to Cheek”29. I låtens tema går Ahmad in och ut ur melodin på ett fantastiskt 
musikaliskt sätt, precis som jag tidigare nämnde. Man kan lätt få intrycket av att bas och 
trummor nästan inte bryr sig om temat spelas eller inte, de spelar på som vanligt oavsett, 
vilket skapar ett unikt sound som är väldigt representativt för gruppen. Arrangemanget känns, 
som oftast med Ahmad Jamal trio, väldigt spontant men jag tycker mig ändå kunna höra att 
det är ett skrivet arrangemang och inte något som hittas på i stunden. 
 
För mig skiljer sig dessa trios åt en del, men har även många likheter. Den största skillnaden 
är deras olika gruppsound. Ahmad Jamals trio har en minimalistisk och avvaktande spelstil 
medans Oscar Peterson bygger mer på kraftfullhet, virtuositet och stora dynamiska 
förändringar. De har även mer fokus på arrangemangen än Ahmad Jamals trio.   
 
 Trots detta finns det enligt mig en hel del likheter grupperna emellan. En likhet som slår mig 
är kontrabasens framträdande roll i de båda grupperna. De har ofta en stor kommenterande 
roll både i låtarnas tema och i kompsituationer. Det finns även likheter i trummornas roller där 
båda har en relativt återhållsam grundposition och på något vis utgör grunden för gruppen. Jag 
skulle dock säga att jämfört med Vernell Fournier så har Ed Thigpen en mer varierande roll 
då han också ofta kan ta stor plats. Båda grupperna präglas också av en kollektivistisk spelstil. 

 
27 Oscar Peterson Trio. The Sound of the Trio. Verve; 1961. 
28 Adefelt, Jan & Stark, Bengt (2014). ”Vad är det som gör att det svänger?” S. 77 
29 Jamal, Ahmad. Ahmad Jamal Trio: Volume IV. Argo Records; 1958. 
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Trots att grupperna har en tydlig ledare i pianisten, tar inte pianot nödvändigtvis över utan 
bjuder snarare in till ett väldigt lyhört samspel. 
 
När jag lyssnar på inspelningar från våra repetitioner och vår konsert kan jag höra att vi spelar 
mer minimalistiskt och sparsmakat jämfört med Oscar Peterson trio. Vi rör oss mer åt 
Ahmads sparsmakade spelstil, men med stora influenser från Oscar Petersons dynamiska 
medvetenhet och sätt att arrangera. Vilket kan innebära mer variation i instrumentens olika 
roller jämfört med Ahmad Jamals trio.  
 
Trots att vi alla har Oscar Peterson trio som våra största inspirationskällor inom 
pianotriogenren, kan jag inte hitta så mycket som jag trodde som avslöjar det i min trios spel. 
När vi diskuterat detta i trion kom jag fram till att en anledning till detta, lite motsägelsefullt, 
är personlig smak. Vi har alla ett personligt sound i sättet vi var och en spelar på, som alltid 
kommer att lysa igenom. Jag insåg då att bara för att jag inspireras av någon, så betyder det 
inte att jag behöver ha som mål att spela precis som den personen. Inspiration är ett mycket 
bredare begrepp än så. 
 
En annan sak vi kom fram till är att vi gillade att ha en väldigt svag grunddynamik, detta gav 
oss dock stora dynamiska möjligheter vilket jag strävade efter.  
 
  

8. Reflektion 
Projektet har varit väldigt lärorikt, men också utmanande. Jag har lärt mig mycket som 
trummis, men också som bandledare.  
 
Jag har insett att jag som trummis i en så pass liten sättning som en pianotrio har en väldigt 
stor roll och mycket ansvar för musikens riktning. Ett exempel som jag nämnde tidigare var 
när jag istället för att spela vispar på låten ”Long Ago And Far Away”, bytte till att spela ett 
hi-hat komp med stockar, utan att för den delen spela starkare. Låten fick en helt annat driv 
och karaktär genom väldigt enkla medel. En annan sak jag utvecklat är att spela med pondus 
även när jag spelar i väldigt låg dynamik. Detta ger mig väldigt stora dynamiska möjligheter 
och ännu ett verktyg för att både kunna anpassa mig till mina medmusiker, men också för att 
kunna styra musiken från trummorna. 
 
 Jag känner också att jag har utökat min vokabulär i både mitt solospel och kompande, detta 
dels på grund av de många repetitionerna men också för att jag fått möjlighet att gräva djupare 
i just pianotriogenren genom att lyssna mycket på mina förebilder. Trots att det är en genre 
jag spelat mycket tidigare har detta projekt gjort mig ännu mer bekväm i just samspelet i en 
pianotrio. 
 
 Jag har även fått ut mycket av alla inspelningar vi gjorde under repetitionerna där jag 
verkligen kan höra vilka tendenser jag har och på så sätt kunna bli mer medveten om vad jag 
tycker låter bra och mindre bra i mitt eget spel. En sak som gjordes tydlig för mig genom detta 
var mitt sätt att orkestrera mitt kompspel. Jag kunde snabbt se ett mönster i när jag valde att 
byta från vispar till stockar, vilken cymbal jag kompade på samt vilken dynamik jag hade i 
olika delar av låten. Det hela blev extra tydligt då vi ofta spelade in många versioner av 
samma låt.  
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Jag tror att det är väldigt nyttigt att vara medveten om sina tendenser. Detta betyder dock inte 
att man aktivt måste jobba för att ta sig ur sina mönster, det kan lika gärna handla om att bli 
medveten om dom i syfte att utveckla dessa fullt ut. 
 
Tack vare våra diskussioner och många repetitioner där vi testat oss fram har jag fått en 
djupare förståelse för vad jag vill få ut av mina medmusiker, samt hur jag påverkar dom. 
Vilket jag tror är väldigt viktigt att vara medveten om. 
 
En annan sak i projektet jag är nöjd med är hur vi arbetade med arrangemangen. Jag bestämde 
mig tidigt för att inte använda några noter. Detta på grund av att jag anser att noter ofta kan 
begränsa. Många gånger kan det ta längre tid att lära sig saker utantill än då allt står på ett 
papper, men jag upplever också att det ofta påverkar saker som gruppens samspel negativt när 
alla har sitt fokus på notbladet. Jag kan absolut se anledningen till att ha allt noterat när det 
handlar om projekt med få repetitioner på grund av tidsbrist. Men eftersom mitt projekt 
krävde relativt många repetitioner valde jag istället att göra allt utan noter. En annan 
anledning till mitt beslut var också att vi gjorde en hel del gehörsmässig arrangering 
tillsammans under repetitionerna. 
 
 Jag hade sällan ett färdigställt arrangemang med mig till repetitionerna, men var däremot 
noga med att ha en grund färdig att bygga vidare på, till exempel ett intro och en idé om vilka 
roller var och en skulle ha.  
Genom tidigare erfarenheter har jag upplevt att arrangemangen sätter sig mycket bättre när 
man har tiden att jobba med del för del tillsammans och hela gruppen får vara delaktig. Något 
som gav mig ännu mer kunskap och insikt om vad jag faktiskt tycker låter bra och mindre bra.  
 
 En annan sak som vi gjorde bra var att utnyttja repetitionstiden väl. Då vi jobbade med 
arrangemangen hann vi med att ta många tagningar och testa många olika saker. Något som 
var väldigt bra och viktigt för slutresultatet. 
 
En sak jag hade kunnat göra bättre var att göra en tydligare tidsplanering. I efterhand kan jag 
känna att jag borde planerat in ett par repetitioner till där vi jobbade med flera transkriptioner. 
Som det blev nu hann vi bara med att transkribera två arrangemang av samma trio. Det 
optimala hade såklart varit att spela arrangemang av flera olika trios men samtidigt inser jag 
att tiden helt enkelt inte fanns då vi alla hade skola, jobb, och andra grupper vi spelade med. 
Jag hade också velat att vi skulle hinna med att lyssna ännu mer på musik tillsammans. Dock 
valde jag musiker som jag vet har lyssnat väldigt mycket på just de grupperna som jag hade 
velat att vi jobbade mer med, vilket gjorde att det fungerade bra ändå. 
 
Trions utveckling under projektet känner jag mig väldigt nöjd med. Som jag var inne på så har 
vi spelat med varandra en hel del tidigare, vilket gjorde att vi inte behövde börja helt från 
början, vilket både kan vara en fördel eller en nackdel då det är lätt att fastna i redan inkörda 
mönster. Jag tycker dock att vi hanterade det på ett bra sätt med en öppen inställning. 
 
Som jag tidigare nämnde har den största utmaningen i projektet varit att avgöra hur mycket i 
våra förebilder och deras spel som vi kan ta till oss där vi är idag, och hur mycket som 
grundar sig på individuell skicklighet. I efterhand kan jag känna att jag ibland drog för snabba 
slutsatser om vad som var just deras skicklighet, när det egentligen kan ha rört sig om saker vi 
kunnat jobba oss fram till. Jag tänker då främst på mitt och gruppens arbete med 
transkriptionerna där jag anser att vi hade kunnat jobba ännu mer på att försöka ta oss närmare 
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soundet, drivet och attityden som Oscar Peterson trio uppnådde. Detta fick mig att inse att det 
också kan finnas nackdelar i att se upp till sina förebilder för mycket. 
 
Trots detta tycker jag att vi lyckats bra med att hämta inspiration ifrån många olika håll. 
Utöver Oscar Peterson och Ahmad Jamal kan jag höra inslag i vårat spel som påminner om 
Teddy Wilson och Wynton Kellys trio, vilket känns väldigt bra. Mitt projekt gick trots allt 
inte ut på att försöka kopiera en trio till punkt och pricka, utan att inspireras och ta till vara på 
all kunskap dessa trios besitter.  

9. Avslutning 
Detta projekt har varit väldigt lärorikt, inspirerande, men framför allt väldigt roligt. 
Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till mina medmusiker Jonny Ek och Uno Dvärby 
som har lagt ner mycket tid och kraft i detta projekt. Jag är väldigt nöjd med projektets 
resultat och känner att det är någonting som vi som trio kan bygga vidare på.  
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17 
 

10.3 Internet  
 

Arlen, Harold. (Besökt 2020-04-16) 
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.
0001/omo-9781561592630-e-0000001256?rskey=PNI8zJ&result=1 
 
DeSylva, Buddy. (Besökt 2020-04-16) 
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.
0001/omo-9781561592630-e-1002234945?rskey=RgDrLB&result=11  
 
Ellington, Duke. (Besökt 2020-04-16) 
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.
0001/omo-9781561592630-e-1002249397?rskey=YVi4ox&result=1 
 
Gershwin, George. (Besökt 2020-04-16) 
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.000
1/omo-9781561592630-e-1002252861?rskey=wvA1oz&result=1 
 
Gillespie, Dizzy. (Besökt 2020-04-16) 
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.
0001/omo-9781561592630-e-1002249640?rskey=fzt0OE&result=2 
 
Jamal, Ahmad. (Besökt 2020-04-16) 
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.000
1/omo-9781561592630-e-1002275871?rskey=ijCxwJ&result=1 
 
Jolson, Al. (Besökt 2020-04-16) 
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.
0001/omo-9781561592630-e-0000014435?rskey=DXng4y&result=1   
 
Kern, Jerome. (Besökt 2020-04-16) 
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.
0001/omo-9781561592630-e-0000014917?rskey=iTJ89c&result=1 
 
Mann, David. (Besökt 2020-04-16) 
https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2002-mar-21-me-passing21.3-story.html 
 
Myrow, Josef. (Besökt 2020-04-16) 
 https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1987-12-26-mn-7276-story.html 
 
Rainger, Ralph. (Besökt 2020-04-16) https://www.nytimes.com/1987/04/30/arts/cabaret-
rainger-revue.html  
 
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.
0001/omo-9781561592630-e-0000050132?rskey=jzQaDp&result=1 
 



18 
 

Rodgers, Richard. (Besökt 2020-04-16) 
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.
0001/omo-9781561592630-e-0000023644?rskey=L5epQt&result=12 
 
 

10.4 Videoklipp 
 

“Duke Ellington – Black and Tan Fantasy” (Besökt 2020-04-16) 
https://www.youtube.com/watch?v=GN3_c1OnA3s 
 
 
 
 
 


