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Inledning 

 

För mig handlar musik om att genom mina kunskaper, redskap och 

erfarenheter uttrycka saker som jag genom mina andra uttryckssätt inte är 

kapabel till. Musiken har många dimensioner och kan vara tillfredsställande 

på flera olika sätt. Kanske är det en förutsättning för att jag ska fortsätta 

varje dag trots att man inte alltid känner sig inspirerad eller i fas med sitt 

skapande. Men grundförutsättningen och den stora anledningen till att 

skapandet alltid kommer finnas i mitt liv som en bärande pelare, är att det är 

det absolut mest fundamentala i min tillvaro. Musik ska inte alltid vara 

roligt eller underhållande. Musik måste bära alla de känslor och tillstånd 

som vi bär inom oss. Stort som smått, genomarbetat eller slarvigt, intrikat 

och kommersiellt. Musiken har kraften till att bära alla människors sätt att 

uttrycka sig om man vill ta den till sig. 

 

Bakgrund 

Barndom 
 

Hemma hos oss skulle alla barn ha testat något instrument. Det var en 

förutsättning om man ville spela fotboll eller pingis som var de enda 

sporterna man kunde sysselsätta sig med i Vikingstad där jag växte upp. 

Mina bröder fick spela blockflöjt, jag hade tur nog att få spela piano istället. 

Dock tröttnade jag snabbt på att traggla mig igenom tråkiga övningar och 

låtar som jag inte hade någon relation till. Jag gick hos en lärare i ett år och 

slutade sen. Det var först när jag som nioåring började sjunga i kör, som jag 

fick tillbaka intresset för musik.  Jag upptäckte samtidigt att vi hade en 

gitarr hemma. Min mamma kan spela, så hon lärde mig grunderna. Ganska 

snart så började jag leta reda på nya ackord och låtar som jag tyckte om och 
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lärde mig sedan dem på egen hand.  Nätet är fullt av bra och dåliga 

transkriptioner av poplåtar. Det var en guldgruva som aldrig tog slut. Jag 

spelade mycket Lars Winnerbäck, Bob Dylan, Beatles och allt annat jag 

kom över. Jag blev duktig på att läsa ackord och tabulatur men jag läste inte 

noter vid den här tiden. När jag började högstadiet fortsatte jag spela gitarr 

och sjunga och började så småningom skriva egna låtar.   

Gymnasiet 
 

När det var dags att söka gymnasium så sökte jag mig till De Geergymnasiet 

i Norrköping efter att en vän till familjen hade tipsat om det. Jag kom in där 

med sång som huvudinstrument och gitarr som biinstrument. Jag blev 

snabbt nyfiken på jazz och de personer som ägnade sig åt det. Jag hade en 

del undervisning i improvisation på mitt biinstrument, gitarr. Däremot var 

jag inte så lockad av att spela jazz på gitarren och sången kändes inte 

tillräckligt konkret för att utforska improvisation på, så istället lånade jag en 

saxofon av kulturskolan. Efter lite instruktioner av kompisar som spelade 

saxofon så kom jag under slutet av första läsåret snabbt igång med att öva 

mycket själv. Jag bestämde mig för att under sommaren lägga så mycket tid 

som möjligt på övning, för att när jag kom tillbaka till hösten kunna ta 

lektioner på saxofon. Med hjälp av saxofonen började jag också lära mig att 

läsa noter. När jag sedan började mitt andra år valde jag om mitt 

huvudinstrument och köpte en egen saxofon. Jag spenderade hela dagarna 

med att öva och det gällde även helger och lov. Jag fick lön för mödan när 

jag efter gymnasiet sökte folkhögskolor och kom in på bland annat Skurups 

Folkhögskola som jag och min klasskamrater då ansåg som den mest 

eftertraktade skolan.  
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Folkhögskola 
 

På Skurup blev det lite av en chock att möta och spela med människor som 

hade hållit på så pass mycket mer med sina instrument och med 

improvisationsmusik än vad jag själv hade gjort. Jag fick slita hårt men det 

var en otroligt spännande och inspirerande tid som öppnade nya dörrar in i 

musiken och som gav mig andra verktyg än bara de tekniska, till att hitta in i 

musiken. Efter två år på Skurup kändes det naturligt för mig att söka till 

Stockholm och Musikhögskolan och så gjorde jag också och blev som 

bekant också antagen. 

 

Musikhögskolan 
 

Tiden på Musikhögskolan har varit omtumlande på både gott och ont. 

Verkligheten var plötsligt mer närvarande och det fanns inte samma 

möjlighet att gå in i saker med den orädda attityd som jag hade haft tidigare. 

Helt plötsligt fanns en verklighet att ta hänsyn till och jag kan uppleva att 

den i ibland tog över och kanske också lyftes fram väl mycket i 

undervisningen.  

 

I början av utbildningen gjorde jag precis likadant som jag alltid har gjort. 

Spenderade måndag till söndag med att vara på skolan och öva och försökte 

gå in i min bubbla för att försöka skapa så förutsättningslöst och opåverkat 

som jag kunde. Men efterhand som jag tappade lusten till att söka musiken 

på det hysteriskt intensiva sätt som jag har gjort sedan tiden på 

musikgymnasiet i Norrköping, så har jag börjat söka mig tillbaka till kärnan 

i det jag tycker är viktigt med ”min” musik. Det har så här långt vart en 

krånglig process och den går emot mycket i den utbildning som jag har satt 

mig på. Men det har känts viktigare för mig att hitta essensen i vad jag har, 

än att fortsätta trampa i samma spår bara för att jag en gång var fascinerad 
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av improvisationsmusikens uttryck. Kanske kan man tänka att jag borde ha 

slutat den dag jag kände att det inte var spännande längre, men med den 

kompetens som finns på skolan och de möten jag har haft med lärare som 

Joakim Milder, Klas Nevrin, Fredrik Ljungkvist, Raymond Strid, Erika 

Angell, Håkan Goodhe och säkert många fler, har inte mitt val att fullfölja 

utbildningen varit svårt.  

 

Jag har inte försökt vara obstinat genom att byta instrument och ifrågasätta 

studieformen, utan jag har bara försökt få fram min tanke om musik och 

värna om att den alltid hamnar i första rummet. Anledningen till att jag 

ibland har slagits för det, är för att jag vet att det är flera som har delat 

samma tankar och känslor som jag själv haft. För mig är musiken alltid 

viktigast. Vad jag spelar för instrument har inte varit väsentligt för mig 

någonsin under mina år tillsammans med musiken. För mig är det en 

självklarhet och ett måste att jag får sysselsätta mig med musik livet ut. Jag 

är dock inte beredd att kompromissa med vissa saker gällande mitt uttryck 

men jag är därför också medveten om och inställd på att ha andra 

sysselsättningar som bidrar till att jag får tid med min musik.   

 

En ny riktning 
 

Under de senaste två åren har jag spelat allt mindre saxofon. Dels på grund 

av att jag tappade lusten till att spela mitt huvudinstrument men kanske 

främst för att jag började söka mig tillbaka till mina första och starkaste 

möten med musik och i och med det kände att jag tappade min koppling till 

jazz- och improvisationsmusiken. Hösten 2011 började jag jobba deltid i en 

skivbutik och fick helt plötsligt ta del av musik som var allt för utom 

improvisationsmusik. Under många år hade jag fascinerats över 

jazzmusiken. Jag hade blivit förälskad i dess flerdimensionella ljudvärldar 

och förmåga att bryta barriärer i musiken. Jag upplevde att det fanns en lust 

hos utövarna att hela tiden söka någonting nytt och i musiken som skapades 
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ur den lusten fanns ljud och former som jag aldrig hade tagit del av förut. 

Dessutom mötte jag för första gången karaktärer som jag tyckte hade ett 

sunt förhållande till musik och som hade intressanta tankar och idéer om 

den. När jag kom i kontakt med all den nya musik som jag fick höra i 

butiken upptäckte jag helt plötsligt att det fanns samma ambitioner inom en 

del ”populärmusik” som jag upplevt i improvisationsmusiken. Men 

popmusiken hade ett annat ljud som tilltalade mig mer. Den musiken 

begränsades inte på samma sätt av historia och former. Jag upplevde att det 

fanns en uppriktighet som jag hade saknat i mitt uttryck inom 

improvisationsmusiken.   Jag ångrar inte att jag har fjärmat mig så kraftigt 

från allt annat än improvisationsmusik under ungefär sju års tid. Jag tycker 

att jag har fått en klar bild av vad jag anser är essensen av musik tack vare 

improvisationsmusiken. Detta tror jag just beror på att jag begränsade mig 

till en genre. Varje genre har självfallet en mängd olika uttryck men jag ser 

en risk med att identifiera sig för mycket med en specifik. Lusten och drivet 

stärktes och jag började höra nya melodier och arrangemang i mitt huvud 

där saxofonen inte fick plats och där improvisationen inte hade samma 

betydelse.    

 

Under hösten 2011 införskaffade jag en hemmastudio-utrustning. Sedan 

dess har jag suttit hemma och experimenterat mig fram till ett ljud som jag 

känner mig mer bekväm med och där jag som förr får sjunga och spela 

gitarr. Tillbaka till det ljud och till det uttryck som en gång fick mig att vilja 

syssla med musik. Saxofon och klarinett finns fortfarande kvar där men har 

en mindre roll i min musik. Dock tänker jag fortfarande saxofon. Det är det 

språk jag kan och som jag tolkar all musik genom och det tror jag inte att 

jag blir av med.  
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Projekt vid sidan om utbildningen 
 

I samma fas som jag började söka mig bort ifrån improvisationsmusiken 

började Charlotta Frostenson Brolund och jag spela tillsammans. Jag hade 

en tanke om en duo där jag använde min baritonsaxofon. Jag skrev massvis 

av musik som var mer poporienterad och försökte få ihop musiken under 

nästan ett års tid. Hösten 2011 började vi skruva på oss och kände båda två 

att det var något annat vi ville göra. Vi stötte och blötte låtidéer under en 

lång tid och vaskade till slut fram ett ljud som nu känns som det har hittat en 

väg som är stadig men som samtidigt ger musiken möjlighet att utvecklas.  

Jag spelar inte längre saxofon i den konstellationen utan jag spelar istället 

gitarr och sjunger. 

 

Tankar inför slutarbetet 
 

När jag då först började fundera på vad jag skulle göra för examensarbete 

var det många saker att ställning till. Som jag nämnt tidigare lade jag mindre 

tid på saxofon och kände att om jag skulle genomföra arbetet så var jag 

tvungen att hitta en annan form där jag kunde använda mig av saxofonen. 

Förutsättningarna att jag var tvungen att spela saxofon men att inte behöva 

ha inslag av improvisation gjorde mig förvirrad. Dock öppnade det upp nya 

möjligheter när jag inte behövde involvera improvisation. Då kunde jag 

skapa musik i en annan form och tvingades inte anpassa mig till mönster 

som jag tidigare följt när jag spelat saxofon och jag kände då att jag kunde 

ta en annan riktning.  
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Bakgrund till examensarbetet 

I somras åkte jag för första gången på åtta år tillbaka till den by där jag är 

uppväxt och där jag spenderade de första sexton åren av mitt liv. Det var en 

omtumlande resa på många olika sätt. Tidigare har jag inte förstått hur folk 

kunnat bosätta sig i Vikingstad och tänkte som barn att jag inte ville att 

mina barn skulle växa upp så långt utanför staden. Långt ifrån där allting 

händer och långt ifrån idéer om självförverkligande. Men när jag kom dit 

fick jag en helt annan känsla. Jag kunde helt plötsligt se varför mina 

föräldrar hade valt att flytta dit. Jag kunde se allt det vackra i det som jag 

tidigare tyckt var fult. Det här var en trygg och fin plats. På samma sätt som 

jag under senare år börjat omfamna andra saker som jag tidigare har 

förnekat som en del av mig, blev också det här en bild för en värld, en plats 

och ett sinnestillstånd som har präglat mig starkt. Jag kände mig otroligt 

avväpnad när jag var där. Det var som om jag upplevde samma tillit till livet 

och känslan av den enkla och rena lust som jag en gång fann där. Det fanns 

något sorgligt i tanken på att den rena lusten och drivet som följer med den, 

nu kändes så avlägsen och bortglömd. I min sinnevärld hade andra saker 

tagit plats, prestation, ekonomi, marknad, karaktär och ett behov av att 

uppfattas som innovativ och begåvad. Jag märkte att dessa olika 

förhållningssätt hade hamnat i ofas och arbetade inte längre i den symbios 

som jag hade en bild av att de skulle kunna göra. Undermedvetet föddes här 

en tanke om att jag ville bejaka mitt ursprung och att hitta tillbaka till det 

rena uttrycket som jag en gång tror att jag har burit. Stärkt av nya 

kunskaper, insikter i komplex musik och många år av att syna musiken i 

dess sömmar var jag nu beredd att släppa pretentionerna och lägga mig platt 

för det rena uttryckets kraft. Jag vill med detta understryka att jag inte 

förnekar min tid på mina utbildningar och de kunskaper som har berikat mitt 

uttryck. Det värsta jag vet är föreläsare och lärare som kommer och säger att 

allt de lärt sig har varit onödigt och att de hade varit en klokare och bättre 

musiker utan sin utbildning. Jag tycker att det är löjligt och sorgligt att 

förneka det. Dessutom är det inte trovärdigt. 



11 

Processen 

Fundamentet 
 

Det var givet för mig att inte ha en konsert utan att i lugn och ro få sitta 

hemma och pussla ihop min musik på det sätt jag vant mig vid att göra. Dels 

på grund av att jag inte längre kände mig trygg i att utöva saxofon som en 

solist, men också för att jag tycker att inspelningsprocessen är mycket 

givande och ett sätt att kunna prova saker i realtid men ändå ha möjligheten 

att redigera. Jag har sedan jag införskaffade min hemmastudio-utrustning 

arbetat med en metod som liknar det sätt som jag utövade improvisation på. 

Jag spelar in längre passager i ett flöde, utan att ha noterat det i förväg. Så 

började jag även nu. Jag skrev fyra stycken som blev som kortare visor. Jag 

byggde dem med gitarr, klarinett och diverse instrument och miljöljud för 

att skapa atmosfär. Detta blev ett tydligt fundament. Jag hade nu ett ljud 

som hade kommit till mig instinktivt och som jag kände att jag kunde skapa 

någonting av. Under några dagar satt jag lyssnade igenom de styckena och 

kände mer och mer att det lät som filmmusik. Dels på grund av det 

långsamma tempot och den dramatiska tonen men också för att det kändes 

som om det var en berättelse om mig själv. 

Vision 
 

Musiken var tydligare än någonsin en karta över var jag hade varit, var jag 

var och var jag ville. Första tanken var att jag skulle addera bilder som inte 

hade direkt koppling till musiken utan som tillförde en stämning till 

musiken och som utan att skriva betraktaren på näsan kunde beskriva vem 

jag var och vad jag kom ifrån. Samtidigt skulle folk kunna tolka in 

någonting annat själva. Redan här hade jag en tanke om att filmen skulle 

fungera som ett komplement till musiken och inte tvärtom. Det skulle inte 

finnas för mycket att fästa blicken på utan filmen skulle bara vara ytterligare 

en dimension för att förstärka det som var viktigt, alltså musiken. Precis 
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som en musikvideo är tänkt att fungera, ville jag skapa en stämning som 

kunde förhöja ganska lågintensiv instrumental musik. Jag hade en klar bild 

av att det skulle vara intressant utan att upplevas som märkligt eller för 

obskyrt. Det skulle vara gripande utan att vara sentimentalt. Allt eftersom 

jag försökte hitta idéer till bilder som skulle kunna passa till musiken, så 

växte bilder från min barndom fram. Musikens tydliga historia tycktes 

självklar att presentera även i bilder.  

 

Min vision var alltså att skapa ett dokument som med ljud och bild var 

målat i samma färg och som hade en bred historia med många små gömmor. 

Något enkelt och vackert för den som bara vill luta sig tillbaka och något 

med mycket detaljer för den som vi vill gräva djupare. 

 

Medarbetare 
 

Jag delar uppväxten i Vikingstad med min barndomsvän Fredrik Andersson. 

Fredrik är väldigt duktig på foto och redigering och jag har stor respekt för 

hans känsla för stil, smak och hans kompetens. Det kändes givet att fråga 

Fredrik om han ville delta i projektet då vi delar erfarenheter av Vikingstad 

och sedan vi flyttade därifrån också har gått liknande vägar. Fredrik sade ja 

och därifrån började vi bolla idéer om hur vi kunde presentera Vikingstad. 

Bilderna fick inte stå för konkreta händelser och för för mycket privat 

historia, men ändå ge en bild av ett samhälle som det finns många av i 

Sverige och som många kunde relatera till utan att det kändes för fånigt och 

för övertydligt. 

 

I och med att jag redan hade flera klara stycken som var separerade ifrån 

varandra men ändå hade ett gemensamt ljud, så var första tanken att det 

skulle bli en svit med filmer som bands ihop med ett sammanhang och av 

musikens enhetlighet. Jag planerade för att jag skulle skriva ungefär nio 
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bitar musik och till dessa skulle det vara nio platser eller skeenden från 

Vikingstad. Vi var nu i september månad och allting kändes väldigt lugnt 

och jag tyckte att jag hade en solklar bild av vad mitt examensarbete skulle 

bli och hur jag skulle presentera det. Jag fortsatte skriva några stycken till 

och närmade mig snart slutmålet med nio olika melodier. Jag lade sedan 

arbetet åt sidan under en tid för att låta allting vila. Jag hade som sagt 

arbetat väldigt intensivt med låtarna och kände att jag behövde få lite 

perspektiv på det jag hade gjort.  

 

Filminspelning 
 

När det närmade sig december kände vi oss redo att börja filma. Musiken 

var halvfärdig men tydlig och jag ville behålla det på det sättet för att sedan 

fortsätta utforma den efter de bilder jag fick av Vikingstad när vi kom dit. 

På samma sätt hade vi ganska lösa idéer för filmmaterialet när vi åkte till 

Vikingstad. Vi trodde att vi skulle få massvis av uppslag och rena bilder när 

vi var där och såg alla platser igen. Fantasin om den plats där vi hade växt 

upp gav starka och romantiska bilder av ganska vardagliga händelser och 

platser som vi trodde skulle kunna fungera som lagom tydliga bilder för vad 

vi ville förmedla. 

 

Det var den vackraste av vinterdagar när vi åkte till Vikingstad i början av 

Januari. Vår plan av vad vi skulle göra och vilka bilder vi ville ha var som 

sagt hyfsat vag. Men det kändes det som vi hade en väldigt enhällig 

uppfattning om vad som var värt att dokumentera och vad som inte var det. 

Vi var överens om var vi skulle kunna finna bilder som sa någonting. När vi 

väl började filma på dessa platser fick vi ändå inte samma tydliga 

upplevelser som vi hade fått när vi hade suttit och pratat om det långt 

därifrån. Bilder på det öde badhuset och de snötäckta fotbollsplanerna bar 

såklart massvis av historier för oss, men det kändes väl grunt när vi väl 
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filmade det och även om andra kanske kunnat relatera till liknande platser 

från sin egen barndom så kändes det inte som det fanns den kraft i bilderna 

som vi förväntat oss att de skulle ha. Framförallt kändes det inte som filmat 

material på öde marker med nio tematiskt separata delar, inte skulle hålla för 

att behålla tittarens/lyssnarens intresse. Uppdelningen skulle lätt kunna bidra 

till att man skulle känna sig förvirrad och vara tvungen att fokusera om och 

börja tolka in nya saker. Hur skulle vi kunna förmedla vår historia och 

förtydliga de bilder av platser och ting som vi hade en så tydlig koppling 

till? Här kändes det lite hopplöst. Bilderna skulle inte bli så starka som vi 

hade föreställt oss. Istället satte vi oss i bilen och åkte runt genom byn. 

Fredrik körde och jag försökte hålla kameran så stilla som möjligt för att  

genom fönstret filma allting vi åkte förbi. Efter en stund stannade vi till och 

kikade på det vi precis hade filmat och vi gillade det vi såg. Det var kanske 

så här vi vill visa Vikingstad. Det fanns någonting mycket tydligare i alla 

radhus och villor och de ödelagda gatorna denna strålande söndag i Januari, 

än de platser som vi tidigare hade varit på. Det fanns också någonting 

väldigt tydligt i att se helheten av byn, avsaknaden av större variationer och 

närvaron av små detaljskillnader. Resten av dagen åkte vi runt i Vikingstad 

för att ta liknande bilder och för att ha dokumenterat alla Vikingstads vrår. 

Våren  

Omstart 
 

När vi hade samlat allt material skulle jag sedan hem och samla intrycken 

och bygga vidare på de låtar och melodier som jag påbörjat och som låg till 

grund för det bildspråk som vi sedan valt att använda. Men eftersom vi nu 

hade ett mer sammanhållet bildmaterial som inte direkt hade några 

hållpunkter eller så tydliga nyanser var mina stycken för olika för att kunna 

ha våra bilder som bakgrund. De hade ett gemensamt ljud men i och med 

låtväxlingarna blev avbrotten för abrupta för att kunna fungera tillsammans 

med det filmmaterial vi nu hade. Jag försökte under en lång tid att försöka få 
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styckena jag hade skrivit att smälta ihop på alla möjliga sätt, men det kändes 

bara påtvingat och märkligt och de hade redan en form som inte passade att 

dryga ut. Ljudet som jag hade i låtarna kändes fortfarande rätt men jag 

behövde bygga en annan form för att få allt fungera ihop. Det slutade med 

att jag kastade allt jag tidigare gjort och började om helt och hållet från 

början. Nu tänkte jag att jag skulle skriva stycket med en större helhetstanke 

och utan så mycket höjdpunkter. Jag började om från början med något form 

av riff som jag tänkte skulle kunna hålla ihop ett längre stycke, men jag 

fastnade direkt i A B former. Jag började om och hamnade gång på gång i 

samma fälla. Jag blev i och med detta väldigt varse hur formstyrd jag är i 

mitt skrivande. En god insikt som jag är glad att jag nu har blivit 

uppmärksam på. Istället för att skriva i den klassiska formen så började jag 

försöka skriva baklänges. Att bara skapa ett fundament som allting kunde 

kretsa kring. Någonting som var så starkt att det inte gick att rubba oavsett 

vad som hände i stycket.  

Inspelning av ljuden 
 

Under en dag satt jag och mejslade ut den melodi som senare blev hela 

stommen och mantrat i stycket. När det var färdigt kändes det helt plötsligt 

inte alls lika utmanande att bygga vidare. Jag siktade in mig på att försöka 

mjölka ur den här melodin och allt som den kunde föra med sig ut till 20 

minuter. Delar byggdes på, omformades och togs bort. Under tre intensiva 

veckor med alla mina instrument omkring mig spelade jag in stycket steg 

för steg fram till de dryga 17 minuter som jag till slut fick ihop. Det temat 

som jag skrev finns mer eller mindre med under alla de 17 minuterna. Det 

vänds på och harmoniseras om, men utgör hela tiden de bärande pelarna för 

alla delar. När jag kände att formen var färdig och att den höll ihop även om 

jag plockade bort småsaker, så började jag lägga till och deformera allt 

innehåll så att det skulle återfå den atmosfär som jag hade föreställt mig 

redan innan jag började skriva. Till slut satt jag med glasflaskor, kastruller, 

pepparkaksformar och dammsugare för skapa alla de missljud som skulle ge 
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karaktär till melodin. Vid det här laget fanns det fortfarande ingen saxofon. 

Klarinetten hade hela tiden varit det melodibärande instrumentet och det var 

nog tvunget att vara så för att melodierna skulle komma fram. Saxofonernas 

insatser och funktion planerade jag noga för att sedan ta en dag i ett av 

skolans övningsrum för att spela in allihopa. Jag använde mig av de 

saxofoner jag har och behärskar, altsaxofon och baritonsaxofon. Delvis för 

att jag inte riktigt vågar spela saxofon hemma i lägenheten men också för att 

få kontroll på dem och spela in dem med samma ljud och i samma rum. Nu 

fanns alla ljud där. Det enda som lades till efter var ljuden från skolan som 

ligger bakom mitt hus. Jag tycker att de levande ljuden från barnen som 

leker bakom mitt hus ger en oslagbar touch till hela stycket.  

Mer filmmaterial 
 

När nu musiken var färdig gick jag tillbaka till filmmaterialet och till 

Fredrik och vi kände att någonting behövde läggas till. Filmmaterialet hade 

karaktär och historia men det kändes lite långdraget och lite för tjatigt med 

bilåkande för att kunna hålla i 17 minuter. Vi satt och spånade under en tid 

och kom fram till att det enda som kändes rimligt att addera var någonting 

som gick emot de intensiva bilderna i tempo, alltså någonting med lägre 

intensitet men hade en direkt koppling till Vikingstad och till mig. 

Resultatet blev stillsamma bilder på mig. Det första Fredrik sa när han fick 

höra det färdiga stycket var att han upplevde det som en dimmig dröm under 

en sommardag. Det kändes som en bild som jag kunde skriva under på och  

också som att vi kunde legitimera bilderna på mig genom den. Till en början 

var jag emot att ha med mig själv i bild. Jag var orolig att hela idén skulle 

kännas löjlig och att man skulle tappa fokus på vad jag ville visa. Vi hade i 

alla fall ännu en inspelningsdag hemma i min lägenhet där jag relativt 

ovetande om vad Fredrik sysslade med stod och satt på olika platser och 

med olika bakgrunder. När vi sedan tittade igenom de här bilderna kändes 

det verkligen som vi hade hittat rätt. Det fanns inget löjligt i bilderna på 

mig. Jag såg vardaglig och ut och det blev helt enkelt bara ett fint 
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komplement till de bilderna från Vikingstad och det kändes som om vi 

skulle kunna gå mellan dem utan att det upplevdes som rörigt. 

 Redigeringsprocessen 
 

Jag satt naturligtvis med Fredrik under hela filmredigeringen och det var 

trots mina bristande förkunskaper inom videoredigering en väldigt rolig 

process. Jag kände att jag kunde bidra utan att hämma honom i hans arbete. 

Vi hade ju på gott och ont öppna förutsättningar i och med att det i varken 

fanns någon tydlig start eller något tydligt slut på vårt material. Vi kunde i 

och med det ganska förutsättningslöst bara ge oss in i att bygga en stämning 

med hjälp av bilderna. Med musiken som riktmärke kunde vi pussla ihop 

bilderna så att de kunde ge kraft till stycket. Att musiken var helt 

färdigredigerad och mixad var viktigt för kunna lägga pusslet med bilderna i 

ramen som musiken utgjorde. Att Fredrik och jag hade fått en liknande 

känsla av musiken visade sig helt avgörande för att redigeringsprocessen 

skulle gå undan. Vi var nästan alltid ense om vad det var som behövdes när 

en bild var förbi och vad som skulle ske när musiken bytte skepnad. I och 

med att det inte fanns något händelseförlopp att förhålla sig till så kunde vi 

lätt klippa fritt och lägga in kortare segment av rörelser som kanske annars 

inte hade fungerat, men som nu kändes helt rimligt då vi bara hade musiken 

att förhålla oss till. Fredrik hade redan innan vi börjat klippa tänkt att vi 

skulle använda oss mycket av dubbelexponeringar. Detta för att skapa en 

starkare drömsk känsla och för att skapa rörelse i de bilder som annars inte 

hade så mycket rörelse. Jag tycker att det fungerade som ett effektfullt 

verktyg utan att röra till bilderna för mycket. Det gav oss möjlighet till att 

skapa mjukare övergångar mellan bilderna. När allting var klippt och klart 

filmade vi också av dataskärmen med en annan kamera för att ”skita ner” 

bilden lite och skapa mjukare färger och en mer analog känsla. Fredrik hade 

gjort det här med första provklippningen och jag älskade kvaliteten och det 

fungerade väldigt bra i slutresultatet. 
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Resultat och reflektion 

En stor del av utmaningen har varit att skapa intresse i ett väldigt stillsamt 

och ibland händelsefattigt material. Tidigt förstod jag att jag var tvungen att 

skapa så mycket stämning som det bara gick i varenda stund och sekund för 

att betraktaren inte skulle fastna i av vad som hände i musiken. Man ska  

istället kunna sväva iväg i sina egna tankar med min musik och Fredriks 

bilder som ackompanjemang. Så här i efterhand och under 

redigeringsprocessen, kände jag att en lång sekvens av en bilfärd runt i 

Vikingstad skulle kunnat räckt. Men jag är ändå tacksam över att vi arbetade 

igenom materialet noga. Det repetitiva visade sig vara viktigt för att skapa 

intresse i ett stycke som var så långt. Att vända och vrida på samma struktur 

och klä den i många olika skepnader kändes som en lyckad metod för att 

skapa enhetlighet i stycket. 

 

Kanske har den största belöning med detta arbete varit att faktiskt bli klar 

med någonting. Det är en, i min värld, väldigt underskattad kvalitet att 

färdigställa saker. Tendensen när man arbetar mycket på egen hand och inte 

har några verkliga deadlines att ta hänsyn till, är ofta att processen blir 

alldeles för utdragen. Jag upplever att slutresultatet sällan förändras så 

mycket under den senare hälften av en alltför utdragen arbetsprocess. Istället 

så riskerar man att förlora fokus på varför man började med projektet från 

första början. Det blir lätt en utdragen sörja som drar med sig för mycket 

intryck och upplevelser från för många faser som man går igenom längs 

vägen.  

 

Förutom det har det varit väldigt spännande att jobba med en form som jag 

inte är van vid. Den längre formen och utmaningarna som kommer med att 

dra ut på allting ställer nya frågor och har väckt mig i min 

sömngångaraktiga attityd. Tyvärr kan jag nog inte säga att jag känner 

annorlunda för att spela saxofon. Jag hade en förhoppning om att kunna 
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hitta ett nytt sätt att använda saxofonen och att hitta tillbaka till lusten att 

använda den. På gott och ont känns det som om arbetet har varit taget ur sitt 

sammanhang och att det är något som jag har gjort vid sidan om de saker 

som jag gör annars. Det har varit intressant för att det har gett mig möjlighet 

till att koppla bort de andra sakerna jag arbetar med men samtidigt få vara 

kreativ och skapa någonting. Men förutsättningen att jag skulle spela 

saxofon har varit ett stort motstånd för mig och den känslan har ändå präglat 

processen. Projektet känns avslutat och jag kommer troligen inte återvända 

till det. På ett sätt kanske man kan säga att jag misslyckades med projektet. 

Målet var att hitta den rena, förutsättningslösa lusten igen. Genom att fysiskt 

resa tillbaka till den plats där allt började och därmed också göra en 

liknande mental resa, hoppades jag på att hitta något som har gått förlorat. 

Det gjorde jag inte. När jag ser resultatet är jag ändå glad och stolt över vad 

det blev. Summan av kardemumman är kanske att jag letade i fel källa, 

letade med fel glasögon eller rent av hade fel förutsättningar. Jag utesluter 

inte möjligheten att jag en dag känner att det finns en plats för saxofonen 

igen. Men jag accepterar att den just nu inte får plats. Jag förminskar i och 

med det inte det jag har skapat i mitt examensarbete, men det kanske får 

sätta punkt för en era. En tid där andra saker än mitt eget huvud och hjärta 

har fått styra vad jag gjort. 

 

Min syn på komposition 

 

För mig har komponerandet varit en avgörande del av mitt musicerande. Det 

ena klarar sig inte utan det andra. Jag har under hela tiden som jag har spelat 

mina instrument samtidigt komponerat parallellt. Det har varit mitt sätt att 

utveckla mitt ljud. Den är den enda möjligheten att sätta punkt för eror och 

att befästa mina melodier i något annat än i improvisationer. För mig har 

den viktigaste delen i musikutbildning handlat om just komponerande. Att 

skriva musik i olika former har hjälpt mig att förnya mig och undvika det 

tidsödande i att fastna i gamla mönster och samma fällor. Jag har förutom 
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att skriva stycken och låtar även försökt skapa mycket övningar och på så 

sätt fått in melodier i mitt spel som jag har hört men inte kunnat spela.  

De redskap som jag har fått genom utbildning upplever jag har stärkt min 

integritet som skapande musiker. Jag kan lättare ta hjälp av mina teoretiska 

kunskaper och göra transportsträckan mellan intellekt och känsla kortare. 

Förmågan att härma, som man blir väldigt duktig på efter många år med 

utbildning ser jag helt enkelt som ett praktiskt hjälpmedel för att utesluta 

saker som jag redan kan eller som jag inte vill ha med. Det fungerar som ett 

snabbare uteslutningsverktyg när jag lyssnar på musik. Jag upplever att jag 

har lättare se detaljer som jag tycker om genom att utesluta andra saker som 

jag inte vill ha, genom att kunna ”läsa” dem. Ibland handlar det om att höra 

något som jag gillar, plagiera för att sedan göra om och omforma det till 

mitt. Detta är ett av många konkreta sätt att arbeta. Här kan man lätt bli 

förväxlad med en låttjuv. Men skillnaden från att inte besitta förmågan att 

aktivt plagiera och att undermedvetet ta in allt omkring sig, är så enkel att 

jag bara är mer medveten och därmed också mer effektiv. Den andra styrkan 

med att vara utbildad och vältränad inom musik, som är den andra metoden 

för att komponera, är att jag lättare kan skapa något från blankt papper. Jag 

tror att jag har ett öppnare sinne för vad som fungerar och inte fungerar. Om 

man i vår tid får ta del av alla olika genrer, varit inne i den fria musikens 

mörkaste vrår, så utvecklar man också en acceptens för att allting kan bli 

musik. De värsta oljuden ses som möjligheter och den mest banala 

radiopopen blir enkla redskap. Att ha en bred förståelse och ett öppet sinne 

för all typ av musik tror jag är avgörande för att kunna bli en mer renodlad 

skapande figur. Att gräva för djupt i samma grop gör att man blir låst och 

trångsynt. Detta ska man inte förväxla med att man tappar sin självkritik och 

säger att allting är bra och att allt kan vara musik. Tvärtom tror jag att man 

blir mer skärpt i sitt lyssnande och kan se saker för vad de är utan att 

generalisera dem som x eller y. Man ökar sin förmåga att lyssna bortom 

bedömning och man skapar lättare separata ljudvärldar för all musik, istället 

för att säga att x är bra och y är jazz.  
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Förmågan att bryta ner musik i mindre beståndsdelar än dessa banala 

genreindelningar, tror jag är avgörande för att kunna skapa musik som man 

står för och som inte så lätt placeras in bland annan musik. Det handlar dels 

om teoretiska bedömningar men också om att få en större bild av vad musik 

faktiskt handlar om.  

 

Att leva med musiken - metoder och 
planering 

 

Jag har ännu inte fått smaka så mycket på livet som verksam musiker ur den 

aspekten att jag försörjt mig på det. Men jag har under de senaste två åren 

anpassat mig till det liv som jag ser framför mig inom den närmsta 

framtiden. För mig är det ett ständigt letande när jag arbetar. Att hitta 

någonting som kommer från mig men som jag samtidigt känner ligger ett 

steg före mig och före min tanke. Svårigheten med detta ensamma sätt att 

arbeta är framförallt att hålla känslor och tankar i schack. Det är knepigt att 

hålla sitt arbete ifrån sig och ibland tror jag inte ens att jag vill det. Jag blir 

ett med mitt arbete och det kan vara en helt fantastisk känsla men det får 

också konsekvensen att man får sörja sitt arbete.  

En dålig dag där jag inte känner att jag har varit produktiv och kreativ kan 

vara väldigt tung att ta sig igenom då det känns som om jag inte riktigt reder 

ut mitt liv när jag egentligen bara inte lyckats med matematiken den här 

dagen.  

 

Jag slåss mycket med att försöka hålla mina demoner ifrån mig och jag får 

passa mig för att göda dem med självömkan och självförakt. Jag är väldigt 

konstruktiv och organiserad i mitt arbete och jag inbillar mig att detta är en 

god metod för att inne falla igenom isen. Framförallt tror jag att planering, 

gärna en vecka innan jag faktiskt gör saker, är ett bra sätt att inte låta för 
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mycket tankar hamna emellan. Jag jobbar som sagt mest ensam och jag tror 

inte att för mycket reflektion är bra för mig. Jag försöker undvika att göra 

startsträckan för lång på morgonen. All tid där jag sitter och grubblar för 

mycket på ifall det jag gör är relevant eller intressant är inte skadlig men 

dessa tankar hälsar på oftare i en ensam miljö och jag tror inte att de är av 

godo i för stora portioner. Att ha lust med någonting är en kraft som måste 

få gå på. Så fort jag stör den kraften hamnar jag lätt på villovägar.  Här 

någonstans bör man kanske ställa frågan vad som är hönan och vad som är 

ägget? Jag är övertygad om att jag hade ställt mig själv dessa frågor vad jag 

än sysslade med. I lagom doser så välkomnar jag dem och i någon mån är 

det också denna ständiga kamp med mig själv det jag älskar mest med 

skapandeprocessen. På senare år har jag till och med lyckats använda min 

oro som en kraft. Jag är efter relativt många år tillsammans med oron väl 

rustad med verktyg för att hantera den, så jag tror att jag har den under bra 

uppsikt. Men när den är mörk är den becksvart och då är verktygen få och 

ganska svaga. Men återigen är detta självplågeri någonstans också 

tjusningen med det hela. Jag vill inte skapa fjäderlätt underhållning. Jag vill 

kunna skapa utifrån mina mörkaste vrår så länge jag har tillgång till dem 

och utan att de rinner över i allt annat jag är. Det korta svaret på hur jag 

hanterar detta är nog att arbeta med att separera vad jag gör och vem jag är. 

Självrespekt och en insikt om min kapacitet måste vara ständigt närvarande 

för min lusts överlevnads skull. 
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Tankar om musik och bilder 

 

Jag har en väldigt tydlig relation till musik i samband med bilder. Det finns 

en obeskrivlig kraft i dessa två när de samverkar. Det blev uppenbart 

framförallt i redigeringsprocessen då vi upptäckte att nästan allting 

”fungerade” av den enkla anledningen att man blir så besatt av att dessa två 

sinnen är så upptagna i en och samma rörelse. Kanske är det just den kraften 

i musiken som är så viktig för mig och mitt lyssnande. Musik är ofta en 

tillflyktsort för mig. Jag åker aldrig tunnelbana utan att ha musik i öronen. 

Jag stänger ute alla samtal och allt oväsen runt omkring mig med hjälp av 

musik. När jag då bara har mina ögon till att tolka omvärlden, sätter 

musiken färg till det jag ser. Från svartvitt till färgfilm passerar världen när 

jag adderar musik. Jag ville återge den där känslan med mina bilder för att 

skapa den ultimata tunnelbaneresan. Den typen av ett passivt, aktivt 

lyssnande, tycker jag är starkare än allt annat. Kanske är jag bara rastlös, 

men när man ger ögonen något att titta på som är så stilla att fantasin kan 

springa iväg samtidigt som ljud målar kurvor för stämning, är det nästan den 

enda stund som jag kan känna mig på riktigt tillfreds och där mina tankar 

kan få ro till att leka fritt utan att distraheras av saker med mer underordnad 

betydelse. Där finns en nästintill perfekt skönhet. De scener i en film då 

något går i slow motion och endast musik ackompanjerar rörelserna, tror jag 

är starka av just den anledningen. Vi får tid till att följa varenda detalj 

samtidigt som vi blir hypnotiserade av stämningen där musik och bild 

samverkar i symbios.  
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Tankar om marknaden 

 

”If I’d asked my customers what they wanted, they’d 
have said a faster horse” 

-Henry Ford 
 

Jag är väldigt förtjust i Henry Fords något cyniska citat. Jag får nog skriva 

under på att jag själv är lite cynisk. Kanske har jag alltid varit det. Om inte 

annat har arbetet i skivbutik definitivt gjort mig till det. Jag upplever att den 

feghet och lathet som major-bolagen har, på ett sätt urholkar musikindustrin. 

Samtidigt växer independent-industrin i och med att möjligheterna för att 

spela in ett album idag, jämfört med för bara tio år sedan, är så oerhört 

mycket större. Men problemet är att klyftan mellan dessa två så vitt skilda 

förhållningssätt växer. Vår uppgift som artister och för alla verksamma i 

musikindustrin måste vara att uppfinna bilen. Att överraska med varje ton 

och att inte i onödan bjuda på det förväntade. Det är ohållbart att göra som 

major-bolagen och ständigt presentera en snabbare häst. Ja, jag säger alltså 

att publiken inte vet bättre. Som tur är människor inte dummare än att när 

bilen uppfinns så blir de nyfikna. Den musik som besitter samma 

egenskaper som bilen, blir också odödlig och når ofta bredare och fäster sig 

starkare än den snabbaste P3-hästen som finns. Det är värt att slåss för ett 

hållbart musikklimat i alla läger. Fråga inte folk vad de vill ha, utan ge dem 

något de aldrig kunde föreställa sig. Detta är inte på liv och död och jag vill 

inte förminska musikkonsumenter. Alla är inte intresserade, vill inte ta del 

av musik eller tycker inte att det är mödan värt. Men det som finns 

tillgängligt ska inte behöva spela på kommersiella premisser och enkla 

kalkyler om vad människor vill ha. Det om något är ett cynisk och 

fördomsfullt sätt att tänka om musikkonsumenter. Ge kvalitet en chans så är 

jag övertygad om att vi aldrig vill ha tillbaka hästen igen. Det är så lätt att 
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falla för lockelsen att bli omtyckt och berömd, men vi har ett ansvar mot oss 

själva att inte tappa tron på att våra idéer är goda nog och att det finns plats 

för det vi gör. Det kan vara en krokig och ganska omständlig väg att gå men 

jag är övertygad om att den håller ihop oss bättre som artister i längden. 


