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I 

Abstract 
 
In this project I wanted to explore new aspects of a percussionist´s role in an 
ensemble situation. To do this, I wrote music for an eight-piece ensemble that was 
presented at the Royal College of Music in Stockholm. Targeting the 
vibraphone´s idiomatic weaknesses by implementing and experimenting with 
different percussion instruments, effects and new techniques, I wanted to find new 
approaches and roles for myself as a percussionist.  
 
The process of defining the vibraphone´s idiomatic weaknesses as well as 
choosing the additional percussion instruments is presented. Three arrangements 
are then more thoroughly described; the instrumentation that was used, what roles 
the new instruments created and what impact these had both sonically and 
musically in an ensemble context.  
 
Thereafter, I compare the new approaches discovered in the project to more 
conventional vibraphone playing. Here, both the pros and cons with implementing 
additional percussion instruments, effects and new techniques are discussed. 
Finally, I state how and why this project has changed the way I see myself as a 
musician, and how this transformation could impact how I approach the 
vibraphone in the future. 
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Klangfärg, funktion och förhållningssätt 

1. Inledning   
Inom ramen för detta examensprojekt har jag utforskat slagverkarens roll i en ensemble. 
Med sju egna kompositioner som bas har jag experimenterat med nya tekniker, effekter och 
andra instrument i slagverksfamiljen för att på så sätt upptäcka nya aspekter av slagverkarens 
roll. Den klingande delen av detta arbete framfördes på en konsert den 6:e mars 2020 på 
KMH tillsammans med en ensemble i oktettformat.  
 
I den här skriftliga delen av det självständiga arbetet förklarar jag mitt syfte med projektet 
samt redogör för min metod. Jag reflekterar över styrkan att som slagverkare ha tillgång till 
ett brett instrumentarium, men även hur detta kan påverka ett musikaliskt framträdande 
negativt. Jag diskuterar också kring vilken inverkan detta arbete har haft på min musikaliska 
självbild. Med dessa analyser i beaktning blickar jag slutligen framåt, till hur arbetets idéer 
kan hjälpa mig i en framtid som vibrafonist, slagverkare och musiker.  
 

1.1 Bakgrund 
 

Unikt för slagverksfamiljen är att den innefattar ett helt instrumentarium där varje enskilt 
instrument bär på en lång och säregen historia. En slagverkare kan i samma uppsättning 
kombinera instrument från världens alla hörn och olika kulturer. På en och samma scen kan 
det stå kinesiska operagongar, xylofoner från Afrika och maracas från Mexico. Dessa 
instrument har i hundratals (och i vissa fall tusentals) år existerat och utvecklats oberoende av 
varandra, för att på senare tid bakas ihop till en familj.  
Många av dessa instrument har i olika samhällen ursprungligen tagits fram för att täcka högst 
konkreta mänskliga och spirituella behov. I kulturer både i Afrika och i Asien anses det till 
exempel att slaget av en gong har en hjälpande effekt mot onda andar1. Ett annat exempel är 
hur en hel utövartradition på virveltrumma växte fram ur ett behov att effektivt kunna 
kommunicera order inom militären2. 
 
Utöver denna uppsjö av instrument från hela världen är det också möjligt att kombinera dessa 
med ting som aldrig var tänkta att spelas på. Skrot av metall, krukor av keramik, stora isblock 
och lampor från IKEA3. Allt detta kan ses som slagverk då grundfunktionen för slagverk är 
enkel; slå på något, ofta med hjälp av något slags tillhygge och det producerar ett ljud. Denna 
simpla definition möjliggör att i princip vad som helst kan räknas in i slagverksfamiljen. En 
slagverkare kan i ett och samma stycke kombinera och sätta samman instrument från världens 
alla hörn kombinerat med saker som kan hittas i en byggaffär.  
 
Det finns alltså stora möjligheter att skapa sig ett personligt sound, utifrån de instrument man 
väljer att inkludera i en personlig slagverksuppsättning.  
 
 

1 Blades, James (1970). Percussion Instruments and Their History, pg. 86 
 
2 Chandler, Eric Alan (1990). A History of Rudimental Drumming in America From the Revolutionary War to the Present,  
  
3 (https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/lysande-konsert-i-asa) 
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Att anpassa sound och instrument efter en enskild komposition har även t.ex rörblåsare, 
gitarrister och keyboardister sett som en normalitet under lång tid. Det ska dock inte ses som 
en självklarhet att alla musiker inom dessa instrumentgrupper besitter viljan eller önskan att 
traktera flertalet instrument. För många, inklusive mig själv, är det snarare ett aktivt och 
identitetsskapande val att vara flexibel när det kommer till instrumentering. I mitt eget fall är 
det tydligt att flexibla musiker på andra instrument än slagverk påverkat hur jag närmar mig 
mitt instrument och ser på min roll i en ensemble. Stora förebilder som Pat Metheny, Per 
”Texas” Johansson och Eirik Hegdal är alla musiker som kontinuerligt gör detta i sina projekt 
och inspirerar med sin flexibilitet och utforskande attityd.  
 
Men trots att detta förhållningssätt även finns hos andra instrumentalister så har inte så många 
insett slagverkarens fulla potential som musiker i en ensemblesituation. Det är som 
slagverkare i jazzsammanhang fortfarande relativt ovanligt att få en stämma innehållande fler 
än ett instrument per låt. Jag har med detta arbete utforskat hur ett flexibelt tänkande kring 
slagverkarens roll i en ensemble kan presentera stora möjligheter och stor variation. 
 

1.2 Syfte  
 

I mitt examensarbete har jag som övergripande syfte utforskat hur slagverkare utifrån ett brett 
instrumentarium har möjligheten att bidra med en rad olika funktioner i en ensemble.  
Med hjälp av: 
 
• Andra instrument i slagverksfamiljen 
• Effekter  
• Nya tekniker 
 
har jag utmanat vibrafonens idiomatiska begränsningar och därigenom upptäckt nya metoder 
att använda slagverk i en ensemble. I arbetet jämförde jag sedan de nya metoder som uppstått 
med mer konventionellt vibrafonspel för att på så sätt tydliggöra både för- och nackdelar med 
mina tillvägagångssätt. 
 
Med nya tillvägagångssätt utforskade jag om en slagverkare genom aktiv instrumentering 
kunde tillföra nya, identitetsförstärkande klangfärger till varje komposition. Kunde de nya 
instrumenten också göra det möjligt för mig att inta roller som vanligtvis inte är möjliga med 
konventionellt vibrafonspel? Fanns det tillfällen där det kunde varit bättre att lösa 
instrumentspecifika problem utan att tillföra ett nytt instrument?  
 
Förhoppningen var att denna process skulle ge mig nya intressanta frågeställningar i 
förhållande till min konstnärliga utveckling. Hur påverkas musiken när instrumenteringen 
anpassas till olika kompositioner? Vilka musikaliska parametrar/värden framhävs av 
innovativa instrumentala lösningar och vilka förminskas? Och kan processen påverka hur jag i 
framtiden närmar mig mitt huvudinstrument vibrafonen? 
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2. Process  
För att utforska mina frågeställningar komponerade jag inför projektet sju låtar för en 
medelstor ensemble. I den skriftliga delen av det här självständiga arbetet har jag valt att mer 
utförligt utforska tre av de sju kompositionerna. De tre kompositionerna som valdes ut heter 
”Trondheim 1”, ”Blackcurrant” och ”Trondheim 3”.  
 
I de två första kompositionerna (”Trondheim 1” och ”Blackcurrant”) ville jag förutom att 
spela vibrafon också utforska en specifik kombination av slagverksinstrument. Detta för att se 
hur det skulle påverka min roll i ensemblen, men också för att se hur de övriga 
slagverksinstrumenten kompletterade vibrafonen.  
 
I den sista kompositionen (”Trondheim 3”) utforskade jag om en idiomatisk svaghet kunde 
tacklas utan tillförandet av nya slagverksinstrument. Detta för att senare kunna jämföra både 
för- och nackdelar med de två olika tillvägagångsätten.   
 
I nästkommande två stycken beskrivs processen hur jag resonerade och gick till väga när de 
kompletterande slagverksinstrumenten skulle väljas. Efter det beskrivs kompositionerna i 
närmare detalj, vilka instrument som användes och hur det påverkade min roll. Både vad 
gäller komposition och framförandet som helhet. 
 
Vibrafonens idiomatiska svagheter 
 
Innan de kompletterande slagverksinstrumenten valdes definierade jag vilka av vibrafonens 
idiomatiska svagheter som skulle utmanas i detta arbete. Med uttrycket ”vibrafonens 
idiomatiska svagheter” menas min definition av vibrafonens instrumentala begränsningar.  
I arrangemangen fokuserade jag på att huvudsakligen utmana följande tillkortakommanden 
hos vibrafonen:  

 
• Tonalt omfång 

Vibrafonen har ett tonalt omfång på tre oktaver, från F3 till F6. 
Detta gör att instrumentet saknar både ett lågt basregister och 
den allra högsta diskanten. Det är framförallt en begränsning 
när vibrafonister antar en ackompanjerande roll, speciellt när 
man spelar utan en bassist.                                                                 Figur 1 Vibrafonens tonala omfång 
              

• Svårighet att påverka klangfärg 
Även om vibrafonister i stor grad kan påverka attackens klangfärg t.ex genom val av mallets, 
finns det dock begränsade möjligheter att påverka en tons timbre efter ett slag. 
 

• Fyra klubbor / Spelteknik  
I konventionellt vibrafonspel används som mest två klubbor i varje hand. Detta skapar främst 
begränsningar vid ackordsspel. Vid ackord med många färgningstoner måste vissa 
ackordstoner prioriteras bort, vilket kan leda till att klanger låter ofullständiga. 
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Val av andra instrument  
 
Vid valet av andra klangkällor försökte jag hela tiden söka efter instrument som bäst 
kompletterade vibrafonens idiomatiska svagheter. Dessa instrument jämförs med vibrafonen 
då jag definierar det som mitt huvudinstrument. Det är också nästan alltid det instrument jag 
förväntas spela när jag som musiker blir tillfrågad att medverka i ensembler.  
Då ett av huvudsyftena med detta arbete var att utforska en slagverkares klangliga bredd 
kändes det viktigt att instrumentvalen speglade detta i form av variation, olikheter och 
kontraster dem mellan. Min vilja var också att de skulle passa in och tillföra något till den 
skrivna musiken, och förhoppningsvis även inspirera till ny musik.  
 
Eftersom jag själv skulle vara med och framföra musiken var jag självklart tvungen att ta 
hänsyn till mina egna färdigheter. Jag ville inte välja instrument som jag inte övat mycket på 
och därför inte känner mig särskilt bekväm med. Det skulle bara leda till att mina tekniska 
ofärdigheter på dessa instrument skulle lysa igenom vid konserttillfället. Det skulle också 
förminska mina möjligheter att förhålla mig fritt till det skrivna materialet, samspelet med 
mina medmusiker och musikaliska uttrycksmöjligheter. Även om jag med mitt arbete var 
villig att experimentera och utmana mig själv var jag inte beredd att offra dessa mycket 
viktiga musikaliska värden vid konserttillfället. Det är utifrån denna grund jag tagit beslutet 
att inte spela t.ex. timpani eller congas i något arrangemang.  
 
Med de valda kompletterande instrumenten till hjälp skulle jag ha en maximal frihet att 
instrumentera låtarna fritt och på så sätt utforska min flexibla roll i gruppen. Detta resulterade 
i en första skiss på vilka andra ljudkällor som skulle kunna instrumenteras in i arrangemangen 
(se tabell 1).  
 
Klockspel Synthpad  Synthbas Marimba  
Högre register. 

 
Sticker ut istället för att 
”blenda” som vibrafonen.  

Kan få längre sustain.  
 
Möjligt att påverka 
klangfärg (timbre). 

Lägre register som 
möjliggör basfunktion 

Annan timbre. 
 
Mindre sustain 
 
Större register 

Tabell 1 Slagverksinstrument som användes utöver vibrafon 
 

I tabell 1 jämförde jag i grova drag hur de fyra kompletterande ljudkällorna på olika sätt 
skiljde sig från vibrafonen. Detta för att få en tydligare bild om hur de skulle kunna användas 
för att komplettera vibrafonens idiomatiska svagheter.  
 
Härnäst beskrivs kompositionerna i närmare detalj, vilka instrument som användes och hur 
det påverkade min roll, kompositionerna och framförandet som helhet. 
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2.1  Trondheim 1 
 
Själva grundidén till kompositionen ”Trondheim 1” var att skapa ett stycke innehållande stora 
kontraster. Jag ville att låten skulle bestå av flera kontrasterande stämmor som introduceras på 
oväntade ställen. Stämmorna skulle också stoppas och startas på olika ställen i arrangemanget 
för att skapa variation. Låten byggs upp kring en arpeggierad ackordsrunda som sträcker sig 
över 26 takter. Ackordsrundan är varken helt diatonisk eller bygger på funktionsharmonik, 
utan hoppar ständigt runt mellan olika tonaliteter under kompositionens gång. Många av dessa 
harmoniska hopp är relativt ovanliga och är något jag sällan stött på i andra kompositioner 
eller i jazzens standardrepertoar.  

 
Figur 2 Arpeggiot och den harmoniska följden takt 34-39. (Trondheim 1) 

 
Den harmoniska progressionen i Figur 2 är ovanlig, men känns ändå naturlig för mig i 
kompositionen som helhet. Jag upplever att arpeggiot spelar en viktig roll när det kommer till 
att ”limma” ihop den harmoniska följden. Arpeggiots struktur är oförändrat låten igenom 
vilket skapar ett skelett (ramverk) som hela kompositionen vilar på. Med detta ramverk som 
stöd blir det sedan enklare att introducera någonting oväntat. Denna effekt och balans mellan 
det väntade och det oväntade upplever jag ger kompositionen en stark karaktär och 
personlighet. 
 
Melodin introduceras (se fig. 3) först efter 12 takter i formen. Arpeggiot, som innan haft en 
nästan melodisk roll omdefinieras och antar då en mer ackompanjerande roll. Melodin är stilla 
och består nästan enbart av långa toner, medvetet som motvikt till det hoppiga arpeggiot. 
Min grundintention med låten var därmed uppfylld, ett stycke innehållande stora kontraster.  
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Figur 3 Introducerandet av melodi i takt 40. (Trondheim 1)  

Tidigt under arrangeringsprocessen insåg jag att vibrafonen inte hade de instrumentala 
kvalitéer som krävdes för att framhäva kompositionens egenskaper på bästa sätt. Jag ville ha 
längre sustain än som var möjligt på en vibrafon och även en mer livlig timbre, som fortsatte 
utvecklas även efter ett slag. Lösning på detta blev att jag med min vänsterhand spelade på en 
synthpad som i min första logicskiss4 hade en definierande roll för ljudbilden. Synthpaden 
tillförde mycket sustain till arrangemanget, ett viktigt element då hela kompositionen var 
uppbyggd kring kontrasten mellan aktivitet och stillhet.  
 
Denna timbre kunde också beskrivas som lite distorterad och ”grusig”, vilket klädde 
kompositionen bättre än vad vibrafonens rena efterklang hade gjort. Den ”smutsigare” 
klangfärgen från synthen kompletterade dessutom blåsarnas renare klangfärg och skapade på 
så sett ett mer mångfacetterat melodisound. Med synthen kunde jag tillföra ytterligare ett 
lager runt melodin och arpeggiot, som inte nödvändigtvis var bärande ur en rytmisk, 
harmonisk eller melodisk synvinkel, utan mer definierade stämningen på hela kompositionen.  
 
Med min högerhand spelade jag melodin i oktaver på klockspel, vilket resulterade i att 
melodin stundtals breddades ut i fyra oktaver. Detta gjorde att melodin blev stabilare och fick 
ta mer plats gentemot den aktiva andrastämman (arpeggiot).  
 
4 Logic Pro X. Digital audio workstation. 
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2.2 Blackcurrant 
 

”Blackcurrant” var en komposition där pianot ursprungligen hade en viktig och definierande 
roll för den ljudbild jag strävade efter. Pianot hade ett ensamt ansvar för en åttondelsrytm på 
off-beat och utöver det en stabiliserande funktion där vänsterhanden förankrade basgången 
ytterligare.  

 
Figur 4 Pianostämmans roll i arrangemanget (Blackcurrant) 

Inför projektet var därför en av de stora utmaningarna hur kompositionen skulle kunna 
framföras i en ensemble utan piano. Samtidigt var detta en passande utmaning att tackla inom 
ramarna för projektet. Pianostämman är vid en första anblick omöjlig att spela med 
konventionella mallet-tekniker. Dels hade inget av mina instrument det tonala omfång som 
krävdes och dels räcker fyra klubbor helt enkelt inte till att för att täcka alla noter i stämman. 
Skulle det här vara möjligt för en slagverkare att med hjälp av innovativ instrumentering anta 
pianots roll? 
 
Efter en tids utforskande i övningsrummet upptäckte jag en lösning där min vänsterhand 
dubblerade basgången på synth och min högerhand spelade ackordet i off-beat på vibrafon. 
Även om detta tillvägagångssätt på pappret gjorde att stämman skulle fungera lika bra på 
slagverk som på piano var jag ännu inte helt nöjd med resultatet. 
Då min vänsterhand blockerade hela vibrafonens lägre register hamnade ackordet i 
högerhanden en oktav för högt upp. Där upplevdes det som tunt och inte alls lika rogivande 
som i oktaven nedanför. Med enbart två klubbor upplevdes dessutom ackordet i min högra 
hand som ofullständigt gentemot pianot som spelade ackordets alla fyra toner. 
 
Jag provade därför att byta plats på mina händer och därmed spela bastoner i min högra hand 
och ackordet i min vänstra. Med hjälp av en oktaveringsknapp på min synth kunde 
basregistret flyttas upp och på så sätt undvek jag att korsa armarna. Utöver det justerades 
greppet i min vänsterhand så jag hade möjligheten att hålla tre klubbor.  
Detta är en ”extended technique” på malletinstrumenten som jag sällan använt. Den extra 
klubban gör greppet statiskt och i de allra flesta fall går det att uppnå samma resultat med två 
klubbor i varje hand som med tre. Här möjliggjorde dock denna lösning att ackordet hamnade 
i rätt oktav och lät mer komplett än innan.  
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Figur 5 Instrumenteringen som möjliggjorde framförandet av pianostämman.  (Blackcurrant) 

Detta tillvägagångssätt lät mig att framföra pianostämman i de oktaver stämman 
ursprungligen var tänkt för. Introducerandet av en ny teknik som lösning på en idiomatisk 
svaghet medförde dock i sig att nya tekniska problem uppstod. Att spela med tre klubbor i 
vänsterhanden var tekniskt utmanande när en basstämma samtidigt skulle spelas med andra 
handen. Detta gjorde avkall på både min time och dynamik i vänsterhanden. Jag tappade 
ständigt kontrollen på var handen befann sig och med det obekväma greppet hade jag varken 
tillräckligt med kraft eller time för att driva åttondelsrytmen på det sättet jag hade önskat. 
Med det sagt är jag fortfarande övertygad om att inte var lösningen i sig som var 
problematisk. Det faktum att jag inte hann öva tillräckligt på de nya tekniska utmaningar som 
uppstod spelade nog in mer.  
 

2.3 Trondheim 3 
 

Istället för att byta instrument stup i kvarten och presentera innovativa instrumenteringar ville 
jag inom projektets ramar också anta utmaningen att enbart spela ett instrument under en hel 
komposition. Med kompositionen Trondheim 3 som grund ville jag utforska något idiomatiskt 
utmanande och faktiskt anta utmaningen på det instrumentet. Framförandet var också ett 
effektivt sätt för mig som vibrafonist att visa den spetskompetens jag tillägnat mig under mina 
år på KMH.  
 
För en ytterligare starkare kontrast och effekt i konsertprogrammet togs beslutet att denna 
komposition skulle framföras som duo med vibrafon och nylonsträngad gitarr.  
Det är en väldigt transparant sättning att spela i rent musikaliskt, vilket leder till att höga krav 
ställs på samspel, dynamik och time. Det finns ingen rytmsektion att luta sig mot och alla 
musikaliska initiativ har en direkt inverkan på musikens riktning. Den utmaningen bidrog 
starkt till valet att framföra låten på just denna sättning. Svart på vitt skulle det bevisas att jag 
faktiskt arbetat hårt med alla dessa musikaliska element under min studietid. 
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Min idé från start var att detta nummer skulle fungera som en plattform för att visa upp 
marimbans styrkor. Marimban fick inte så mycket plats i de övriga arrangemangen som jag 
ursprungligen tänkt. Planen var därför att hela Trondheim 3 skulle framföras på instrumentet. 
På pappret skulle den hoppiga melodin ha passat fint med marimbans korta attack och det 
utökade omfånget med alla dess bastoner hade hjälp mig i kompet. När vi på repetition 
spelade igenom låten med marimba och gitarr fungerade det dock inte alls lika bra som i 
teorin. Varken jag eller Mattias uppskattade ljudbilden särskilt mycket och direkt efter första 
genomspelningen provade vi att spela stycket med vibrafon istället. Skillnaden blev enorm, 
inte bara klingade hela kompositionen bättre, utan vårt gruppsound blev också varmare och 
samspelet lättare. Detta beslut ledde till att det inte alls blev så mycket marimba på konserten 
som jag hade planerat. Beslutet förminskade absolut bilden av en slagverkares stora 
instrumentarium som jag ursprungligen ville förmedla med projektet. Samtidigt anser jag att 
musikaliska värden alltid ska gå före en sådan önskan. Det finns inget mervärde i att enbart 
inkludera ett instrument för sakens skull utan att det är musikaliskt motiverat.  
 
Vid framförandet var en av de stora utmaningarna att kompa gitarrsolot på bästa sätt. När 
Mattias började improvisera och därmed slutade med sitt fylliga komp uppstod ett tomrum 
som var utmanande för mig att fylla. Det faktum att vibrafonen knappt har några bastoner är 
till stor nackdel i denna situation. Ackorden blir tunnare och det är också svårare att skapa 
driv framåt med enbart medel- och högfrekvenser att jobba med. Källan till min obekvämhet 
bottnade säkerligen också i det faktum att detta är en ackompanjerande roll som vibrafonister 
sällan befinner sig i. Till slut kom vi fram till att ett rytmiskt, staccaterat och tyst komp 
fungerade överlägset bäst. Det hade ett starkt driv framåt och porträtterade harmoniken bra 
utan att ta för mycket fokus från solisten. Genom att dra fördel av vibrafonens i grunden 
perkussiva natur kunde timen på så sätt drivas på utan hjälp av bastoner. Fokus lades alltså på 
en idiomatisk styrka för att kompensera för en idiomatisk svaghet.  

 
Figur 6 Harmoniken takt 1–8 där jag applicerade det rytmiska kompet. 
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3. Reflektion 
I det här arbetet har jag genom experimenterandet med ny teknik, effekter och andra 
instrument i slagverksfamiljen upptäckt nya metoder att använda slagverk på i en ensemble.  
I detta avsnitt presenterar jag de tankar och reflektioner som uppstod under processen. 
Genom att jämföra tillvägagångssätten med konventionellt vibrafonspel reflekterar jag kring 
både styrkor och svagheter i de nya metoderna. Jag för också en diskussion om hur arbetet 
påverkat hur jag ser på min roll som vibrafonist och musiker. 

 

3.1 Musikaliska för- och nackdelar vid tillförandet av nya instrument  
 

Vare sig metoderna innehöll andra slagverksinstrument än vibrafon eller inte, upplevde jag att 
alla olika tillvägagångssätt under projektets gång både hade för och nackdelar vid 
konserttillfället. I de kompositioner där annat slagverk implementerades upplevde jag en 
väldig styrka i att kunna kontrollera ljudbilden i varje komposition. Ett exempel på detta var 
hur synthen gav mig oändliga möjligheter att modifiera och arbeta med timbre, för att få den 
att passa en specifik låt. Det har varit en mycket inspirerande process att genom 
experimenterande med många instrument upptäcka ”rätt” sound till varje komposition.  
Ofta har det också lett till att nya idéer till kompositioner uppstått, triggade utifrån nyskapade 
sound. Med nya tekniker och instrument upplevde jag att det inte i samma utsträckning går att 
förlita sig på muskelminne. När jag tvingades tänka om tekniskt ledde det även till nya sätt att 
tänka kring harmonik och rytmik. Experimenterande med nya instrumentationer kan alltså 
vara ett effektivt sätt att kringgå den slentrianmässiga typ av komposition som ofta uppstår på 
ens huvudinstrument.    
 
Implementerandet av nya slagverksinstrument tillförde också helt nya registrala möjligheter, 
klangfärger och uttrycksmöjligheter. Det har i sin tur möjliggjort nya roller för mig som 
slagverkare. Detta utforskades delvis under kompositionen Blackcurrant (se 2.2), då jag med 
kompletterande instrument och ny teknik lyckades anta en pianistisk roll. Jag har med detta 
projekt enbart skrapat på ytan vad gäller de möjligheter en slagverkare har genom att använda 
andra instrument i slagverksfamiljen.  
 
Samtidigt upplever jag att framförandet av Trondheim 3 tydliggjorde de problem som 
tillförandet av andra slagverksinstrument och nya tekniska lösningar kan skapa. 
Efter att ha kontrat en idiomatisk svaghet med enbart vibrafonen till hjälp märkte jag i det 
framträdandet en djupare musikalisk uttrycksfullhet i mitt spel. När jag inte behövde 
koncentrera mig och koordinera flera instrument samtidigt kunde jag spela friare tekniskt och 
mer lyhört. Jag kände mig mer självsäker och kunde utan större tankekraft instinktivt reagera, 
planera och provocera musikaliskt under framträdandet. Det var musikaliska värden som i 
viss grad förminskades på de andra kompositionerna, där en stor del av min tankekraft gick åt 
till att koordinera mina händer. Genom att koncentrera mig på enbart ett instrument i 
Trondheim 3 uppstod både nya tekniker och tankar kring hur jag närmar mig musiken och 
mitt huvudinstrument. 
 
Efter att ha utforskat både för- och nackdelar med dessa metoder kan jag omöjligen säga att 
något av dessa tillvägagångssätt skulle vara bättre än något annat. Hade jag till exempel 
istället för vibrafon spelat synthbas under framförandet av Trondheim 3 skulle mitt komp 
blivit fylligare och i vissa avseenden stabilare rent harmoniskt.  
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Jag tror det engelska uttrycket ”You win some, you loose some” är högst applicerbart här. 
Alla olika lösningar på idiomatiska problem, vare sig de sker med hjälp av kompletterande 
instrument eller ej, resulterar snarare i att olika musikaliska styrkor/parametrar framhävs.  
Vilka musikaliska parametrar som sedan ska framhävas är ett beslut som varje konstnär 
ständigt måste ta, beroende på kompositionen och framträdandet.  

 

3.2 Att sätta vibrafonen i nya sammanhang  
 

Genom det här arbetet har jag reflekterat mycket kring min roll som musiker och på hur de 
nya möjligheterna som arbetet presenterat kan frigöra mig ytterligare som slagverkare i olika 
musikaliska sammanhang. Tydligt är att processen har utmanat bilden av mig själv som enbart 
en jazzmusiker. Jag har alltmer efter att ha experimenterat med andra slagverksinstrument 
börjat ifrågasätta de begränsningar jag tidigare satt upp för mig själv, både vad gäller 
instrument och genremässigt. När jag som slagverkare i detta arbete analyserat de negativa 
aspekterna med att spela många instrument i en ensemble, är det tydligt att jag värderat dem 
utifrån de parametrar som värdesätts högt inom improvisationsmusiken.  
 
Utifrån andra genrers musikaliska ideal blir de aspekter som jag definierat som negativa dock 
inte lika märkbara. I stilar som pop och orkestermusik premieras inte improvisatorisk frihet 
lika högt som inom jazz. Istället läggs där ett större fokus på kollektivistiska musikaliska 
värden som arrangemang, form och gruppsound. Därför tror jag det är gynnsamt att som 
slagverkare kunna axla olika musikaliska roller beroende på den musik som framförs. Detta 
medför att när jag utforskar nya instrumenteringar i en ensemble försöker jag se mig mer som 
en ”musiker” snarare än som en ”improvisationsmusiker”. Med detta tankesätt blir plötsligt 
den bredd som möjliggörs av slagverkarens instrumentarium otroligt värdefull.  
 
Varför detta arbete har gjort att jag börjat ifrågasätta min musikaliska självbild som 
jazzmusiker är också intressant att reflektera kring. Delvis kan det bero på att vibrafonen 
mestadels är etablerad som ett jazzinstrument, även om den ibland används inom västerländsk 
konstmusik eller viss nischad populärmusik. Till skillnad mot instrument som t.ex. piano eller 
gitarr, så finns det inte särskilt många förebilder på vibrafon verksamma inom andra genrer än 
jazz. Detta tror jag kan vara på grund av att vibrafonen relativt sett fortfarande är ett ungt 
instrument. Det gör det svårare att på ett rättfärdigat sätt jämföra vibrafonens snart 
hundraåriga historia med en pianotradition som fått utvecklas under flera hundra år.  
 
Mot denna bakgrund blir därför de musikaliska kontrasterna extra stora när nya 
slagverksinstrument, tekniker och effekter integreras i mitt instrumentarium. Många av dessa 
instrument förknippas för det mesta inte alls med jazzmusik och deras klangfärger används 
mer utbrett även i andra musikaliska sammanhang. Klockspelet spelar till exempel en viktig 
roll i många olika orkestersammanhang. Syntar används i nästan all musik idag från pop till 
hårdrock. Marimban är slagverkarens primära instrument för solistisk klassisk musik och där 
finns också en långtgående tradition med afrikansk musik att djupdyka i. Genom att få 
tillgång till och experimentera med nya sound som inte enbart förknippas med jazz har jag 
också börjat se fler möjligheter som musiker.  
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Nya slagverksinstrument, tekniker och effekter har i det här projektet har alltså inte enbart 
kompletterat vibrafonens idiomatiska svagheter. De har också fört med sig nya tankesätt till 
mig som vibrafonist baserat på deras användningsområden inom annan musik. Konkret visar 
detta mig att jag också har alla möjligheter att spela annan musik utöver jazz.  
 
Framtid 
 
Efter att ha konstaterat detta blickar jag med nyfikenhet framåt på hur detta kan påverka mitt 
vibrafonspel i framtiden. Vad händer med instrumentet och mig som utövare när jag utsätts 
för en större musikalisk bredd och nya sammanhang? Till skillnad från många andra 
instrument finns det ännu mycket outforskat musikaliskt territorium inom vibrafonspelet.  
Av vem och när definieras det till exempel hur pop-vibrafon ska spelas och klinga?  
Vilken roll har instrumentet inom technon år 2050? Och blir kanske vibrafonen det självklara 
folkmusikinstrumentet om några år?  
 
Dessa frågor är för mig helt omöjliga att svara på. Men enbart frågorna i sig, och det faktum 
att många ännu är obesvarade, visar på de möjligheter jag som enskild slagverkare har att vara 
med och forma vibrafonens framtid. Hur det än blir är jag säker att denna utveckling skulle 
gynna både instrumentet och mig som utövare. Både ur en konstnärlig ståndpunkt men även 
arbetsmarknadsmässigt. Som en parallell kan nämnas hur användandet av gitarr i nästan alla 
genrer påverkat hur många olika typer av jazzgitarrister det finns.  

4. Avslutning 
I mitt självständiga arbete har jag med hjälp av olika metoder kringgått vibrafonens 
idiomatiska svagheter och genom det hittat nya sätt att närma mig slagverkarens roll i en 
ensemble. Med nya tekniker, effekter och andra instrument i slagverksfamiljen har jag kunnat 
utforska nya roller som annars inte hade varit möjliga med enbart vibrafonen. Genom att ha 
jämfört dessa metoder med konventionellt vibrafonspel har de positiva och negativa 
aspekterna ytterligare framhävts. Processen öppnade dessutom upp för reflektioner och 
ifrågasättanden kring hur jag tänker om min roll som musiker.  
 
De lärdomar och slutsatser jag dragit i detta projekt kommer vara till stor hjälp när jag nu 
blickar framåt mot ett framtida musikerliv. Efter att även definierat ett antal svagheter i mina 
uttrycksförmågor på vissa instrumentationer, kan jag framöver planera min övning för att 
adressera dessa. Ingen av de instrumentationer som utforskades under projektet var objektivt 
omöjliga i sig. Alla negativa aspekter som lyftes i arbetet bottnade snarare i ovana och det 
faktum att jag inte övat tillräckligt mycket på specifika roller och instrumentationer. Det är 
något jag i framtiden är villig att avsätta mycket tid till, speciellt efter att i detta projekt 
upptäckt hur mycket en slagverkare kan tillföra en ensemble.  
 
Genom att utforska nya sound på andra slagverksinstrument och exponeras för andra roller i 
ensemblesammanhang har jag även upptäckt nya sätt att närma mig mitt huvudinstrument på.   
Projektet har för mig visat de fördelar och möjligheter som en stor tillgång till många olika 
sound medför. Resonemanget har i sin tur spillt över på hur jag idag tänker kring 
vibrafonspel. Med nya klubbor och tillhyggen, stråkar och effekter vill jag experimentera 
fram nya sound på vibrafonen för att kunna få varje komposition att klinga till sin fulla 
potential.  
 



   
 

15 
 

5. Källförteckningar 
 

1. SVT Nyheter – Lysande konsert i Asa (4-11-2012) 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/lysande-konsert-i-asa 
(besökt 2020-01-08) 

 
2. Blades, James (1970). Percussion Instruments and Their History, The bold 

Strummer Ltd  
 

3. Chandler, Eric Alan (1990). A History of Rudimental Drumming in America From 
the Revolutionary War to the Present, LSU Historical Dissertations and Theses. 
4901. 
https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_disstheses/4901  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

16 
 

6. Bilagor 

 
 
 




