
 
 

 

 

 

FG0044 Självständigt arbete i musik 15 hp 
Lärarexamen med inriktning musik 
2013/14 
Institutionen för musik, pedagogik och samhälle  

 
 

 

 

 

Arrangera rocklåtar för blåsinstrument och kompgrupp 
 
 

Simon Ekström 

Handledare: Ronny Lindeborg 

 
 



 ii 

Sammanfattning 

Denna text beskriver hur jag under höstterminen 2013 jobbat med att arrangera rocklåtar för 

blåsinstrument och kompgrupp. Den beskriver mitt arbete inför ett uppförande av mina 

arrangemang och beskriver min process och tillvägagångssätten för att uppnå mina mål.  

Mina arrangemang spelades upp på en privat fest på Berns salonger den 9 november i 

Stockholm. Då tiden var knapp och endast en kort repetition med alla medverkande musiker 

var inbokad inför konserten så handlade stor del av mitt arbete att försöka jobba så effektivt 

som möjligt. Detta för att spara tid, samt för att de medverkande musikerna skulle få sina 

noter i god tid. För mig har det varit en lärorik period. Jag har under projektets gång lärt mig 

mer om arrangering och framförallt övat upp en snabbhet i att skriva arrangemang. Jag känner 

att jag har breddat mig som musiker då jag gått utanför min vanliga roll som gitarrist till att 

bli arrangör. Arbetet har öppnat upp nya dörrar i mitt musicerande, och jag känner att jag kan 

jobba vidare med arrangering och utvecklas som musiker.  

 

Jag tar i texten upp svårigheterna jag upplevt med att jobba med arrangering av rocklåtar för 

blåsinstrument. Den litteratur jag hittat som berör blåsarrangering syftar antingen till klassisk 

musik och jazzmusik, men inget om blåsarrangering inom rockmusik. Jag vill med detta 

arbete belysa att rockmusiken bör få en högre status inom musikutbildningar och läromedel. 

Trots att det klingande resultatet av mina arrangemang låter som renodlade rocklåtar i sin 

harmonik och rytmisering, känner jag ändå att jag i vissa fall jobbat genreöverskridande då 

jag vävt in en del av jazzens teori i mina arrangemang, Jag har framförallt lyssnat mycket 

jazzmusik och lyssnat på hur blåssektioner fraserar, men jag skulle ända säga att resultatet av 

mitt arbete är renodlad rockmusik.  

Nyckelord 

Arrangering, överskridande genrer, konsert, jazz, rock, blåsinstrument,  
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1 Inledning och bakgrund 

Under hösten har jag jobbat med att lära mig och bli bättre på att arrangera. Arbetet har bestått 

av att jag skrivit arrangemang för ensembler bestående av trummor, bas, piano, gitarr med en 

blåssektion bestående av trombon, trumpet och tenorsaxofon.  

1.1 Bakgrund 

Sommaren 2013 blev jag ombedd att spela gitarr på ett musiknummer som skulle vara en 

överaskning på den svenska komikern, språkvetaren och författaren Fredrik Lindströms 50-

årsfest. Till denna tillställning hade Lindström abonnerat stora salen på Berns salonger samt 

hyrt ett band bestående av kompgrupp och blåsmusiker. Lindström hade personligen önskat 

att hans gode vän och kollega Hasse Pihl skulle sjunga en låt som överraskning till festen, och 

det var i samband med detta som jag blev ombedd av Pihl att medverka som gitarrist. Då Pihl 

inte är musiker men hade en idé om vad han ville göra, tog jag på mig rollen att skriva 

arrangemang till denna musikakt för både kompgrupp och blåsmusiker. Jag hade till en början 

blivit informerad att det var ett storband1 som hade hyrts in till festen, så min ursprungliga idé 

var att försöka skriva ett arrangemang för storband. Dock blev jag senare informerad att 

storbandet reducerats till tre blåsmusiker bestående av trombon, trumpet och tenorsaxofon, 

och under tidens gång växte även detta projekt till att vi skulle framföra fyra låtar på festen. 

Jag såg detta tillfälle som en bra chans att få sätta mig in i rollen som arrangör. Vetskapen om 

att detta skulle framföras på ett stort event några månader senare skulle tvinga mig att i god 

tid sätta igång med arbetsprocessen för att kunna skicka ut noter och partitur till de andra 

medverkande musikerna. I detta projekt jobbade jag med arrangering av rocklåtar och jag 

jobbade med att låta blåsinstrument ha en mer central roll i rockmusiken. Jag blev framförallt 

inspirerad av Woody Herman som enligt mig gjort fantastiska storbandsarrangemang av 

                                                
1 En vanlig sättning för storband brukar bestå av: Två altsaxofoner, två tenorsaxofoner samt 

en baritonsaxofon, tre tromboner, en bastrombon, fyra trumpeter och en kompgrupp bestående 

av trummor, bas, piano och gitarr.  
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befintliga rocklåtar. Hermans musik blev för mig en vikig inspirationskälla till att intressera 

mig mer för blåssektionens roll i rockgruppen. Trots att Herman i de flesta sammanhang 

jobbat mer med jazzmusik så har han i sina arrangemang av rocklåtar visat på hur rockens 

harmonik och rytmisering även går att applicera på storband och blåssektioner.  

I projektet blev jag tvungen att ta reda på vad respektive blåsinstrument har för omfång och 

för begränsningar. Jag blev tvungen att ta reda på vilka tonarter som är lämpliga att skriva i, 

och jag blev tvungen till att lära mig mer om blåsinstrumentens frasering. I ju med att 

blåsinstrument är mer fysiskt ansträngande att spela än exempelvis gitarr blev det viktigt att se 

över att musikerna fick andningspauser och att fraserna inte hade för stora intervallsprång. Jag 

fick tänka på att fraserna inte gick för fort och jag fick också tänka på blåssektionens roll ihop 

med kompmusikerna.  

Eftersom att min musikaliska bakgrund är inom är rock och bluesmusik kändes det naturligt 

att jag även i detta projekt skulle jobba med rocklåtar. Jag vill också trycka på att rockmusik 

är en musikgenre som bör tas lika mycket på allvar som klassisk musik och jazz. Jag har länge 

förvånats över varför det finns så förhållandevis lite litteratur om rockmusik i förhållande till 

den mängd rockmusik som finns på marknaden. Finns det finare och fulare musik i 

utbildningsvärlden? Jag har även blivit lite förvånad att så pass lite finns skrivet om 

arrangering av rockmusik. Blåsinstrument förekommer absolut inom rockmusik både som 

solistiska inslag och i blåssektioner. Eftersom att rockmusiken är så pass bred genre med allt 

från enkel harmonik till svårare harmonik likt jazzen, så bör det finnas en hel del man kan 

skriva om och lära ut. Även rytmiken har ett brett spektrum inom rockmusiken, allt ifrån det 

enklaste kompet i fyra-fjärdedelstakt till udda taktarter och komplex metrik som är vanligt 

förekommande inom olika typer av världsmusik. Visst förekommer läromedel kring 

rockarrangering, men om man ser på utbudet läromedel i detta ämne i förhållande vad det 

finns rocklåtar och rockmusiker så är det enligt mig något som går att expandera.  

1.1.1Ämnets bakgrund  
Min ingång till projektet blev att arrangera rocklåtar för en sättning bestående av en 

kompgrupp bestående av trummor, bas, piano och elgitarr samt en blåssektion bestående av 

trombon, trumpet och tenorsaxofon. Jag tyckte att den största utmaningen i arbetet blev att 

skriva arrangemang för blåsinstrumenten eftersom jag inte kan spela något av dessa 

instrument och för att jag inte skrivit några arrangemang för blåsmusiker tidigare. Att skriva 

arrangemang för kompmusikerna kände jag mig inte lika främmande inför, eftersom jag dels 
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skrivit arrangemang för dessa instrument tidigare och för att jag på en grundläggande nivå kan 

spela dessa instrument. Självklart kända jag dock att det skulle komma att bli en utmaning att 

sätta ihop arrangemangen för kompgruppen ihop med en blåssektion då det finns saker att ta 

hänsyn till inom båda sektionerna.  

 

Jag fann tidigt i arbetsprocessen att den mesta av all litteratur som berör blåsarrangering utgår 

från klassisk musik och jazz. Här uppstod ett problem. Självklart ligger rockmusiken närmre 

jazzmusiken än den klassiska musiken, men rockmusiken skiljer sig även enormt mycket från 

jazzen i harmonik och rytmisering. Hur skulle jag nu gå tillväga för att skriva mina 

arrangemang? Skulle jag kunna hitta tips och arrangeringsmetoder i böcker eller skulle jag på 

egen hand upptäcka mina egna metoder? Inom jazzmusiken färgar man ackorden och 

harmoniken med fler toner, och det gör det möjligt att fördela dessa toner över fler instrument. 

Nu skulle jag istället använda rockens harmonik, som ackordiskt och harmoniskt är uppbyggd 

av färre ackordstoner och klangfärger än jazzmusiken. Jag skulle nu fördela dessa toner över 

en kompgrupp och en blåssektion bestående av tenorsaxofon, trumpet och trombon.  

 

Jag frågade dels studenter på KMH om tips på arrangeringslitteratur, samt bandledaren i 

storbandet jag spelar gitarr i. Jag fick tyvärr inget förslag på litteratur som berör 

blåsarrangering för rockmusik, men där emot en hel del om storbandsarrangering. Eftersom 

jag valt att arrangera rocklåtar med instrument vanliga inom jazzmusik så såg jag mitt arbete 

som ett projekt i att jobba över genregränserna. Här blev också en del av min arbetsprocess att 

läsa litteratur om andra som jobbar genreöverskridande, och inte nödvändigtvis bara mellan 

rock och jazz. Jason C McCool (2005) beskriver Keith Jarretts förhållande kring att vara 

verksam som musiker i två olika genrer, samt behandlar i denna masteruppsats Jarretts 

estetiska tänk och förhållningssätt i detta och beskriver hur hans två olika genrer samverkar. I 

detta fall beskrivs Jarretts fårhållande till den klassiska musiken och jazzen, samt hur dessa 

genrer gagnar honom i hans musikerskap, hur de samverkar och skiljer sig från varandra.  

Bland annat beskrivs det hur Jarrett drar nytta av sin klassiska bakgrund i sin 

improvisationsteknik. McCool menar på att man i Jarrets musik kan höra influenser 

Schönbergs tolvtonsmusik i vissa av Jarretts improvisationer, och att det finns inslag av 

atonalitet i hans jazzmusik som går att finna i konstmusik från 1900-talet. McCool tar även up 

skillnader som Jarrett upplev i uppförandet av dessa olika musikstilar. En skillnad är att en 

jazzmusiker kan vara friare i sitt förhållande till puls och frasering medans en klassik musiker 
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måste vara exakt och detaljerad. Och jag upplever att jazzen mer går ut på att gå utanför 

ramarna av hur exempelvis en melodi uppförs jämfört med den klassiska skolan.  

 

I mitt fall har jag inte jobbat med så spridda genrer som jazz och klassisk musik. Trots att jazz 

och rock går under benämningen afroamerikansk musiktradition anser jag att det finns många 

skillnader och likheter. De likheter som jag upplever i dessa genrer är den starka kopplingen 

till bluesen. Den rockmusik jag har arrangerat anser jag har tydlig koppling till bluesen, jag 

tänker då först och främst att den är pentatonisk. I jazzen går man ofta ifrån pentatoniken, 

men jag upplever att den ändå förekommer. Rent formmässigt förekommer bluesens 

tolvtaktersperioder mycket i både rockmusik och jazz. En stor skillnad jag upplever mellan 

dessa genrer är dock ackorden. Den rockmusik jag har riktat in mig på håller sig mycket inom 

en och samma tonart, medans jazzen tenderar att bryta mer mot regler och variera i tonarter. 

Jazzens ackord består främst av fler toner, fyr och femklanger och även med altereringar. 

Rocken har en enklare harmonik, ofta uppbyggd på treklander och kvinter. Dock har jag tänkt 

på att man med små medel kan göra mycket av en begränsad harmonik. Bara genom att ändra 

baston i ett ackord, och exempelvis låta basen spela tersen istället för grundton, eller för den 

delen låta basen ligga kvar på en pedalbas medan de andra instrumenten byter ackord så går 

det att leka mycket med harmoniken. Oavsätt om jag spelar rock eller jazz tänker jag alltid på 

att det är blues som jag spelar i en annan form än sitt ursprung. Som McCool skriver om 

Jarret kan man höra klassiska inslag i hans musik, och jag tror att det gäller för alla musiker 

att man kan urskilja genremässiga detaljer kring den musik de är hemma i, oavsett i vilken 

genre man spelar. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete var att bli bättre på att arrangera för framförallt blåsinstrument, men 

även för kompinstrument. Jag ville öva upp en större förståelse och säkerhet i att arrangera, 

och jag ville med detta öva upp en vana och snabbhet i att skriva enkla men enligt mig 

välklingande arrangemang. Jag vill också att detta arbete ska leda till att jag fortsätter med 

blåsarrangering och att jag på sikt även ska kunna göra mer komplex arr i jazzsammanhang 

och för storband. 
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Som ursprunglig idé ville jag se om man kunde applicera arrangeringstekniker och estetik från 

jazzen och överföra dessa metoder på rocklåtar och undersöka om det fortfarande skulle låta 

som rockmusik. Med denna kunskap i bagaget hade jag som ett större övergripande syfte att 

detta arbete skulle förbereda mig bättre inför framtiden som både musiker och lärare. Som jag 

nämnt tidigare har jag saknat renodlad blåsarrangering i min utbildning, och har velat läsa det 

med tanke på att jag i framtiden kan komma att behöva skriva arrangemang för blåsmusiker 

både i och utanför skolan.  

Genom att bredda sig som musiker tror jag också att det kan gynna lärarrollen. Jag anser att 

det är bra att som lärare ha många järn i elden och ha en bred kunskap i musikämnet. Det 

finns också en stor poäng i att jag velat göra detta projekt. Jag har länge velat skriva 

arrangemang för just blåsmusiker men jag har aldrig haft tiden för det förens nu.  Syftet var 

även att öva upp en större kännedom om varje instrument jag skriver för. Genom att notera 

enskilda instrument och stämmor tror jag att det bidrar till att man enklare kan sätta sig in i 

hur exempelvis en slagverkare eller basist tänker kring sitt instrument. Jag ser även ett syfte i 

att detta projekt skulle göra mig till en bättre notläsare. Genom att skriva noter så övar man 

automatiskt sin notläsningsförmåga.  
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2. Metod 

Min arrangeringslärare på folkhögskolan jag gick på innan jag började KMH, förklarade ofta 

att hans filosofie kring att skriva arrangemang var att de skulle vara, enkla, funktionella och 

välklingande. Dessa ord har jag försökt att bära med mig i detta projekt och haft som en 

gyllene regel att följa i hela arbetsprocessen. 

 

Min första låt att skriva ett arrangemang för var låten (South. Joe, 1967), Hush som är kanske 

mest är känd för att den framförts av den brittiska hårdrocksgruppen Deep Purple (1968).  

Min första tanke var att göra ett storbandsarrangemang på denna låt, vilket redan 

storbandsarrangören Herman, Woody (1969) redan gjort. Min första tanke var att delvis 

planka hans arrangemang, men göra en del förändringar i form samt att göra detta med sång 

då Hermans arrangemang är instrumentalt. I låten finns ett karaktäristiskt tema som sjungs av 

en kör. Detta tema ville jag plocka fram och låta det spelas av blåssektionen samtidigt som det 

sjungs av leadsången. Jag skrev detta utifrån att trumpeten och saxofonen spelar unisont i 

oktaver, och att trombonen spelar en understämma i form av en tersstämma. Jag provade även 

att skriva det trestämmigt, men jag tyckte inte att det lät lika effektfullt. 

Då jag en bit in i projektet fick meddelat att det inte kommer finnas ett storband på plats utan 

tre blåsare så ändrades genast förutsättningarna för hur detta projekt skulle genomföras. För 

mig var denna låt bra att börja med då jag hittade mycket inspiration av att planka. Och jag 

fann det även fördelaktigt eftersom jag valde att skriva mitt arrangemang i samma tonart som 

Herman, och jag kunde därför känna mig lugn och trygg med att tonarten jag valt att skriva i 

var fullt spelbar för blåssektionen. Dock hade jag mycket nytta av att jag påbörjat skrivandet 

av ett storbandsarrangemang eftersom jag kunde ta mycket av de idéer och stämmor jag 

skrivit och applicera på en mindre orkester.  

(Tyler, Steven. Hamilton, Tom. 1975) Sweet Emotion är nästa låt jag valde att arrangera. 

Denna låt var enligt mig den svåraste av projektets låtar att arrangera. Min idé var att 

bibehålla det karaktäristiska gitarriffet i låten och även arrangera det för blås. Jag upptäckte 

när jag arrangerade denna låt att det kan vara svårt att förena stitypiska drag från rockriff på 

en elgitarr med blåsinstrument, och jag tänker då först och främst tonartsmässigt. Mitt tänk 

som gitarrist kring detta blev att jag ville behålla det tunga soundet i riffet som jag bara tyckte 

klingade bra i originaltonarten som är A. Och en viktig aspekt kring detta är att riffet spelas 
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med öppna strängar som bidrar till det tunga soundet. Hade jag valt att transponera låten hade 

enligt mig mycket av känslan försvunnit. Problemet blev istället att A-dur är en knepigare 

tonart för blåsmusiker att spela. Eftersom jag skrev för transponerade blåsinstrument blev det 

istället många fasta förtecken för blåsmusikerna att förhålla sig till. Detta blev det svåraste 

valet att göra i projektet, och jag var därför angelägen att så fort som möjligt skicka mina 

noter till de medverkande musikerna för att om det behövdes göras ändringar så fort som 

möjligt kunna göra det. 

Gitarriffet på Sweet Emotion som även spelades av blåset, lägg märke till att det på gitarr är 

tre korsförtecken 

 

Nästa exempel visar hur trumpeten spelar på bryggan på Sweet Emotion. Eftersom att 

trumpeten är ett transponerat instrument så skrivs samma låt ut med fem korsförtecken.  

 

(Hibbert, Toots 1969) Monkey Man var den tredje låten i ordningen som jag skrev ett 

arrangemang på. Jag valde att planka ett arrangemang av denna låt framförd av Winehouse, 

Amy (2006). När jag nedtecknade denna låt märkte jag att min arbetsmetod och snabbhet att 

arbeta utvecklats mycket. Jag kunde på ett strukturerat sätt jobba med stämmorna och det gick 

även snabbt och enkelt att jobba med denna låt. En viktig orsak till detta har även mycket att 

göra med att den är harmoniskt enkelt uppbyggd. Dessutom skrev jag arrangemanget i Bb-dur 

vilket är en enkel tonart för blåsmusikerna att spela.  

Detta notsystem visar trumpetnoterna på Monkey Man. Låten går i Bb-dur, eftersom 

trumpeten är ett transponerat instrument så behöver trumpetaren inte ta hänsyn till några fasta 

förtecken.  
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Tidsplan 

v. 38.  Påbörja arrangemang av låten ”Hush”, skriven av Joe South 

v. 39  Fortsätta arrangera och läsa litteratur som berör ämnet 

v.40  Delmål är att ha arrangerat klart intro och vers på ”Hush” 

v.41  Delmål är att ha arrangerat klart intro, vers, refräng och brygga 

på ”Hush”  

 

v.42 Delmål är att arrangemanget av Hush ska vara klart. Jag avser 

också denna vecka kunna skicka mitt arrangemang till 

storbandet jag ska spela denna låt med 9 november.  

v. 43  Denna vecka tänker jag ha som fokus att förbereda mig inför 

repetitionen med Wermdö storband 27 oktober. Denna vecka 

ska jag jobba med att lära mig instruera respektive stämma till 

de olika sektionerna i storbandet.  

27 oktober Repetition med Wermdö Storband, vid detta tillfälle kommer 

jag ta en stund till repet till att testa ett av mina arrangemang.  

v.44  Repetition med bandet jag ska spela med 9 november 

v.45  Repetera med storbandet inför spelningen 9 november. 

 

 

9 November 

Konsert med storband på Berns i Stockholm.  

v.46  Jobba med den skriftliga presentationen för projektet 

v. 47  Fortsätta med att jobba på den skriftliga presentationen som 

ska vara klar 21 november.  

v. 48  Jobba inför min ventilering 

v. 49  Jobba inför min ventilering 

5. December Ventilering 

 

Jag tycker jag höll mig ganska bra till min tidsplan. Jag såg till att jobba effektivt med mina 

arrangemang under hösen så att alla musiker skulle få sina stämmor i god tid. Jag han tyvärr 
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aldrig med att testa mina arrangemang på storbandet jag spelar i. Min arbetsmetod blev också 

lite annorlunda mot hur jag hade tänkt. Eftersom jag bara blev förvirrad och kände att jag inte 

vann någon tid på att jobba utifrån arbetsmetoder gällande storbandsarrangering, så plankade 

jag istället musik och stämmor. För mig blev detta en mer effektiv arbetsmetod. Hade jag känt 

mindre stress inför projektet, tror jag att jag kunnat ta mer hjälp från arrangeringsböckerna.  

Dokumentation 

Mina arrangemang skrev jag i notskriftsprogrammet Sibelius 7 på min dator. Jag anser at det 

är ett lättarbetat och smidigt program att arbeta i av den anledningen att det finns möjlighet 

lyssna på de man noterat. Layouten blir också snygg, och enligt mig är det också lättare att 

läsa noter skrivna i datorn än handskrivna. Precis som man jobbar i ett 

ordbehandlingsprogram kan man ändra på texttyper, nothuvuden grafisk layout mm. Detta 

program har varit en förutsättning för att jag kunnat genomföra mitt projekt.  En fördel med 

att jobba i Sibelius är att när jag är klar finns alla stämmor samlade i partituret, men jag kan 

också välja att se bara en stämma i taget. Jag sparar därför en hel del tid på att jag när 

arrangemanget är klart slippa skriva om varje stämma i ett nytt dokument.  

Konserten spelades in av ljudteknikern direkt i mixerbordet. Ljudkvalitén är enligt mig inte så 

bra, och nivåerna på instrumenten överensstämmer inte med min upplevelse om hur det lät 

live.  

Riskanalys 

I min synopsis för denna kurs skrev jag i början av projektet denna riskanalys: 

Jag ser tidsbrist som den största utmaningen i processen för detta projekt. Som 

det är just nu spelar jag med mycket olika band och musikprojekt samt 

undervisar i gitarr vilket gör att jag har många kvällar i veckan uppbokade. För 

att kunna effektivisera mitt projektarbete måste jag därför avsätta regelbundna 

tider i veckan då jag enbart jobbar med detta projekt. Måndagsförmiddagar, de 

flesta torsdagar och fredagar har jag inga lektioner på KMH, detta ger mig 

möjligheten att kunna jobba med mitt projekt dessa dagar. Det är viktigt att jag 

utnyttjar dessa dagar till mitt arbete då storbandsarrangering är nytt för mig.  
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Ett hinder jag kan komma att stöta på i arbetsprocessen blir att försöka applicera 

arrangeringsmetoder ämnade för jazzmusik på rocklåtar. Som jag tidigare nämnt 

är jazzmusiken uppbyggt med ackordiskt fler toner än vad rockmusik är, vilket 

gör det möjligt att fördela fler toner över instrumentens stämmor. Nu ska jag 

utgå från rockmusikens harmonik som består av färre toner i ackordens 

uppbyggnad och samtidigt fördela dessa toner över lika många stämmar som är 

tänkt i ett jazzstorband.  

 

Inför den 9 november finns en risk att storbandet jag ska spela med inte hunnit 

repetera mitt arrangemang så mycket. Det kräver av mig att jag håller min 

tidsplan och att jag vet vad respektive instrumentgrupp och stämma gör. Det 

handlar om att jag i god tid måste skicka storbandet mitt arrangemang så att dem 

får tid på sig att repetera. Det handlar också om att göra det i så god tid så att 

saker kan korrigeras.  

 

Jag ser också att det finns en risk att det klingande resultatet inte blir så som jag 

tänkt mig. Det är något som ligger utanför min kontroll att veta hur mycket 

storbandet hunnit repetera och mitt arrangemang.  

 

 

 

När jag skrev denna riskanalys hade jag fortfarande som avsikt att skriva arrangemang för ett 

storband. Men eftersom att ett storband inte hyrts in till konserten så, ändrade projektets 

riktning mot att skriva för tre stycken blåsinstrument. I övrigt tyckte jag att samma riskanalys 

passade in på projektet.  

Jag kan efter genomförandet av projektet dra slutsatsen att en stor del av jobbet låg i 

logistiken runt om. Dem som jag skulle framföra låtarna (sångare och basist) med ville 

regelbundet träffas och repetera låtarna som skulle framföras. Dem i sin tur hade en hel del 

synpunkter och önskemål på arrangemangen som jag i arbetsprocessen försökte bejaka och 

tillgodose. Jag fick också vara ansvarig att ha kontakt med kapellmästaren till festen och 

anpassa mig mycket efter när han kunde repa. I detta läge hade jag helt plötsligt fler roller än 

vad jag tänkt, jag kände mig som arrangör, musiker och organisatör. Min stressnivå blev 

därför i detta projekt väldigt hög, och ju närmre jag närmade mig det datum som detta skulle 
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spela så höjdes min prestationsångest och nervositet till en så hög grad att jag mådde väldigt 

dåligt. 

2.4 Genomförande 

Under hösten växte även repertoaren till fyra låtar, men endast tre låtar framfördes 9 

november . Den fjärde låten som ströks från spelningen hade jag inte skrivit något 

arrangemang på, och resultatet av mitt projekt blev tre arrangemang. Min ursprungliga idé var 

att få ta god tid på mig och läsa mycket böcker om arrangering för att kunna skriva ett 

arrangemang. Då repertoaren vidgades höjdes min stressnivå inför detta projekt väldigt 

mycket. Min plan var från början att skriva ett eller två arrangemang, men repertoaren växte 

under hösten. Min plan att läsa mycket arrangeringsböcker sprack här då jag satte mig in i 

arrangerandet med en gång. Jag läste på om vilka register instrumenten kunde spela i och 

försökte ha i åtanke att blåsarna skulle ha andningspauser.  

Här höll jag mig inte till min ursprungliga plan, utan valde att jobba med arrangerandet på ett 

annat sätt. Eftersom jag hade begränsat med tid då låtarna skulle framför 9 november samt att 

de övriga musikerna skulle få sina noter satte jag igång att arrangera och lade 

arrangeringsböckerna åt sidan. Eftersom de fokuserade på stämföring kring blockackord som 

är vanligt inom jazz valde jag att gå på min egen känsla för hur jag ville att det skulle låta för 

att få en ljudbild som mer låter som rock än jazz. 

Lilliestam (2009) beskriver musikerlivets fram och baksidor, något som jag verkligen kan 

identifiera mig med. Han beskriver hur man dras till musikerlivet för att det är så roligt, man 

får träffa mycket folk, få uppskattning av publiken och få göra något man brinner för. 

Baksidan kan dock vara att det är väldigt hårt arbete med hög anspänning då det är viktigt att 

vara på topp och prestera. Som jag tidigare nämnt har jag denna termin brottats med för stor 

prestationsångest, men för mig skulle det kännas mycket värre att inte få musicera, och därför 

måste jag hitta en balansgång i att inte ta på mig för mycket arbete som musiker men 

fortfarande se till att spela på en rimlig nivå 

 

I efterhand ser jag tillbaka på detta projekt som väldigt stressigt. Jag tror det blivit stressigt för 

att det inte känts genomförbart, utan av den anledningen att jag fått kämpa med min 
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prestationsångest. När jag i början valde att genomföra detta projekt hade jag tyvärr inte i 

åtanke hur detta arbete skulle komma att påverka min prestationsångest. Jag såg det i början 

som en rolig sak jag kände lust inför. Men allt eftersom detta projekt växte och jag kände ett 

större ansvar, gjorde det att själva rädslan för konserten då mina arrangemang skulle spelas 

upp tog så otroligt mycket energi att jag hade svårt för att arbeta. 

 

Nachmanovitch (2011) beskriver vad som händer när kreativa processer kör fast. Man hamnar 

i ett grubblande över sin prestation och tankegångarna kretsar kring att inget man gör duger. 

Det blir svårt att hålla koncentrationen uppe, och man distraheras lätt av saker i sin 

omgivning. Här beskriver också Nacmanoviitch den kreativa personens två olika karaktärer 

som kan stå i motsatts till varandra musan och redaktören. Här tar författaren upp ett par 

viktiga begrepp, att musan proponerar, redaktören disponerar. Jag tolkar det som att den 

kreativa personen har en sida som vill vara och kan vara ändlöst kreativ, den har förmågan att 

genom lek och spontanitet ge upphov till idéer och skaparglädje. Den andra sidan som också 

är viktig är redaktören som kritiserar, formar och organiserar det som görs.  

Jag kan känna igen mig mycket av denna beskrivning i min egen personlighet och även i detta 

projekt. Och jag känner igen mig väl i beskrivningen med att om vad som händer då 

redaktören träder sig före musan. I detta ögonblick kan bekymmer uppstå då konstnären 

bedömer sitt arbete innan det finns något konkret att bedöma och detta ger upphov till kreativa 

blockeringar. Jag kan se tillbaka på genomförandet av projektet och kan märka att min inre 

redaktör tagit en för stor plats. Jag har funderat mycket och känt en stor oro då jag jobbat med 

mina arrangemang. Istället för att våga testa idéer har jag varit snabb i min självkritik och 

sågat mitt arbete och inte varit nöjd med min prestation under arbetets gång.  

Bedömning kan te sig olika i både positiv och negativ bemärkelse.  Nachmanovich talar här 

om konstruktiv kritik som något positiv, och dess negativa motpart beskrivs som obstruktiv 

kritik. Den konstruktiva kritiken behövs för att främja den kreativa processen. Den fokuserar 

på vad som kan göras bättre och kan på så vis gagna kreativiteten och styra arbetet i rätt 

riktning. Den obstruktiva bedömningen där emot kan leda till skrivkramp och likgiltighet den 

för inte arbetet i rätt riktning och är mer dömande snarare än bedömande 
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3 Resultat 

Resultatet av arbetet blev tre färdiga arr av två rocklåtar och en skalåt. Dessa arr framfördes 9 

november på Berns Salonger i Stockholm på en fest. Jag är nöjd med mitt arbete eftersom jag 

tyckte att det klingande resultatet blev som jag hade hoppats. Det var en nyttig erfarenhet att 

som musiker gå utanför sin vanliga bekväma roll och göra något nytt man inte vanligtvis gör. 

Jag bör dock tillägga att det inte varit helt lätt för mig att hantera detta mentalt. Eftersom jag 

tog på mig rollen som arrangör och skriva för instrument jag inte har någon som helst 

erfarenhet av sedan tidigare, och dessutom framföra det för en person jag har så mycket 

respekt för så blev min oro inför konserttillfället för stor för att jag skulle glädjas åt projektet.  

Inför konserttillfället var jag mycket kände jag en enorm nervositet. Jag har alltid plågat av 

scenskräck men den har blivit bättre med åren. Dock kände jag en inför detta tillfälle en 

nervositet jag inte upplevt på flera år. Mina tankar handlade mycket om huruvida mina 

arrangemang dög. Då jag på repetitionen med alla medverkande musiker hade begränsat med 

tid så hann vi endast spela igenom delar av respektive låt. Vi spelade alltså inte låtarna i sin 

helhet från början till slut pga. att de andra musikerna hade andra låtar de ville hinna med. 

Detta gjorde att jag kände mig nervös och orolig. Tänk om det skulle bli fel på konserten? Hur 

skulle jag lösa det? Tänk om det stod fel i någons noter? Jag kände därför en enorm press och 

ansvar kring hur de andra musikerna skulle spela. 

Åberg (2010)  ger exempel på hur vissa musiker besväras av samma typ av problem i negativa 

tankemönster och prestationsångest. I denna bok beskrivs hur exempelvis några pianister som 

studerat för pianoprofessorn Gunnar Hallhagen lärt sig hur de handskas med sin nervositet. 

Ett exempel som ges är att man inte ska se nervositeten som ett problem. Det handlar om att 

bli vän med den., och att vara nervös är ok, det kan till och med vara bra att vara nervös. Jag 

tror att det ligger mycket sanning i detta, men det kan också låta enklare än vad det är. Jag har 

inte kommit över min egen oro, men jag tror definitivt att jag lärt mig mer om den i detta 

projekt. I je med den erfarenhet jag nu har då jag genomfört projektet så tror jag att jag skulle 

kunna genomföra ett liknande projekt med lite mindre oro, då jag lärt mig mer om hur jag 

fungerar under stress.  
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4 Diskussion 
 

Jag fann tidigt i projektet att den mesta litteratur som behandlar arrangering för blåsinstrument 

utgår från klassisk musik och jazz, och jag tyckte att det var synd att det fanns så lite litteratur 

som berör rockarrangering över lag. Trots att blåsinstrument förekommer i rockmusik, soul 

och pop så är det förvånansvärt lite som dokumenterats och skrivits om det. Kanske finns det 

fortfarande en föreställning om att rockmusik inte ska noteras, att det är musik som man lärs 

sig gehörsvägen genom att spela ihop med andra. Traditionellts sätt har ju även jazzen haft 

denna status under en lång tid, och det dröjde många år innan jazz blev institutioner runt om 

på skolor och musikhögskolor världen över. Numera upplever jag att jazz ses som finkultur av 

många, och kanske beror det på att det är en konstform som fått en betydande del i 

musikutbildningar. Rockmusiken är inte riktigt där än, och för lite litteratur behandlar 

rockmusiken som en seriös konstriktning. Jag tycker att det i dagens musikutbildning bör 

finnas mer material och läromedel som syftar till rockgenren. Efter som att rocken är en så 

pass bred genre som har förgreningar till många andra musikgenrer finns et enligt mig ett 

jätteområde att jobba med.  

 

Syftet med projektet var som jag nämnt är att träna mig i att arrangera för både kompgrupp 

och blåsinstrument, och i detta träna upp en vana och en snabbhet kring att skriva 

arrangemang. Detta tycker jag att jag har uppnått, eftersom jag tränat upp hur jag ska tänka 

när jag skriver för andra instrument än mitt huvudinstrument. Dock har jag i detta projekt 

mest hittat svaren hos mig själv snarare än i arrangeringsböcker. Jag har lärt mig mer om hur 

jag fungerar under en sådan stress som jag upplevt. Eftersom jag upplevt en stress i att få klart 

arrangemangen i så pass god tid kända jag mig därför mest begränsad av läroböcker i 

arrangering. Det jag har haft mest hjälp av i läroböcker är att läsa om instruments register och 

om vilka begränsningar varje instrument har. Tyvärr har jag mest blivit förvirrad av 

jazzteoretiska metoder för arrangering, och jag har faktiskt lärt mig mest av att planka 

befintliga arrangemang. Plankningen har i sin tur lett till att jag samlat på mig mer erfarenhet 

och detta har gjort att jag kunnat göra egna arrangemang och reharmoniseringar. I det 

hänseendet att jag hoppades nå mina mål genom att hitta svar i arrangeringsböcker så har jag 
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inte uppnått mina mål, men jag har lärt mig mycket om mig själv och tvingats hitta egna 

arbetsmetoder för att skriva arrangemang.  

I efterhand kan jag känna att det hade varit skönt att ta en avstämning med någon 

arrangeringslärare på skolan eller någon blåsmusiker för att få feedback och kommentarer på 

mitt arbete. Jag tycker att det är otroligt lärorikt att i möte med människor diskutera och 

samtala kring det ämnet jag utforskar. Nu har jag istället känt att det blivit ganska ensamt, och 

jag har i ju med detta fått tagit en del risker och hoppats på att det jag arrangerat är 

genomförbart.  

Den här terminen har varit otroligt intensiv för mig musikmässigt. Jag har medverkat som 

gitarrist i en rad olika projekt i olika genrer, och detta har varit väldigt slitsamt. För min del 

måste skolan gå först, men jag vill gärna kombinera mina studier med att vara musiker. Är det 

något jag har lärt mig efter den här terminen är att jag i framtiden inte får ta på mig för stor 

arbetsbörda.  

 

 

 

 

 

 



 16 

Referenser 

Brookmeyer, Bob. Jones, Thad. & Nestico, Sammy, Wright, Rayburn (1982) Inside the score. 

Delevan NY: Kendor Music, Inc. Music Publisher.  

 

Lilliestam, L. (2009) Musikliv: Vad människor gör med musik – och musik med människor. 

(2. Rev. Uppl.) Göteborg: Ejeby  

 

Mancini, Henry (1993) Sounds and scores Northridge Music, Inc. 

 

Mc Cool, Jason C (2005) A Deep Joy Inside It: The Musical Aestethics Of Keith Jarret: 

University Of Maryland, USA. 

 

Nachmanovitch, Stephen (2010) Spela Fritt: Improvisation i liv och konst. Göteborg. Bo 

Ejeby förlag 

 

Nestico, Sammy (1993) The complete arranger, Fenwood Music Co. Inc. 

 

Åberg, Sven (2010) Spegling: vana, minne och analogiskt tänkande. Stockholm: Dialoger 

 

 

Internetkällor 

http://drum.lib.umd.edu/bitstream/1903/2868/1/umi-umd-2571.pdf (2013-10-21) 

 

Fonogram och multimedia 

Woody Herman And His Thundering Herd- Keep On Keepin´On 1968-1970 (1998) (Grp 

Records, New York, USA) Woody Herman – Hush 

 

Aerosmith- Toys It The Attic (1975) (Columbia Records, New York, USA) Aerosmith – 

Sweet Emotion 

 



 17 

Amy Winehouse- Back To Black (2006) (Island Records, New York, USA, London 

Storbritannien) Amy Winehouse – Monkey Man 

 

Toots And The Maytals- Pressure Drop: The Best Of Toots And The Maytals (1997) (Trojan 

Records, Storbritannien) Toots & The Maytals – Monkey Man 

 

Joe South- Classic Masters (2002) (Capitol Records, Los Angeles USA / EMI Records 

London Storbritannien) Joe South – Hush - 2002 Digital Remaster 

 

Deep Purple- Shades Of Deep Purple (1968) (Tetragrammaton Records USA / Parlophone, 

Frankrike, Tyskland, Storbritannien) Deep Purple – Hush - 1998 - Remaster 

  

 

 

 

   



 18 

Bilaga 1 

 

 

 

 

 

  

   

 



 19 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

Bilaga 2 

 
 



 23 

Sweet Emotion 

 

 

 
 

 

 

  

 

 



 24 

 

 

 

 

 


