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Min  musikaliska  bakgrund  

Hos farmor och farfar fick jag alltid leva om hur mycket jag ville och det 
gjorde jag också. Jag vet inte hur gammal jag var när jag för första gången 
tömde farmors kök på kastruller och andra perkussiva instrument och satte 
igång att hamra, men det var nog min första kontakt med att spela musik 
själv. 

Jag tror att farmor stod ut mer med mina slagverkskonserter än farfar för det 
dröjde inte länge förrän han snickrade ihop en liten leksaksgitarr till mig 
som lät betydligt mildare än stålkastruller och vispar. Hans plan fungerade. 
En dag tappade jag bort gitarren i skogen och hittade den aldrig igen. 
 

När jag var runt 10 år visade mig min mamma tre ackord på den akustiska 
gitarren vi hade hemma. D, G, A7 och det var då jag började spela ett riktigt 
instrument. Vid den tiden lyssnade jag nästan bara på Elvis Presley och jag 
insåg rätt snabbt att jag kunde spela många låtar ur Elvis repertoar med de 
tre ackorden.  
Ända sen de tre ackorden satte sig i kroppen har jag alltid improviserat på 
gitarr oavsett om jag har spelat pop, jazz eller flamenco. 
Det dröjde länge innan jag fick en gitarrlärare, jag utforskade harmonik och 
rytmik på egen hand genom att lyssna på allt från hiphop till hårdrock och 
försöka härma.  

Jag minns när jag första gången hittade ett dimackord på gitarren, jag visste 
ingenting om musikteori men jag kopplade ihop klangen i huvudet med hur 
handen såg ut när jag tog greppet och kallade ackordet för ”klon”. 
Handen såg ut som en fågels klo. 

 
I högstadiet började jag och en vän spela flamenco och vi började skriva 
låtar tillsammans som var ett hopkok av befintliga flamencoetyder, 
egenskrivna riff och improvisation. Ingen av kunde särskilt om musik men 
kul hade vi.  
 

En dag visade pappa Kind Of Blue 1med Miles Davis för mig och jag föll 
direkt. Ända sen dess har jazz varit mitt stora fokus. Jag och min 
flamencokompis började gradvis övergå mer till jazzen och när han bytte 
gitarren mot pianot så var flamencotiden över. 

 

 
1 Kind of Blue (1959) är ett jazzalbum med trumpetaren Miles Davis.  
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I gymnasiet startade jag och den nyblivna pianisten ett tradjazzband som 
hette Fritz och Tätt och vi blev husband på en lindy hop – klubb i Umeå, 
vilket var otroligt nyttigt för oss. Vi fick lite scenvana och vi behövde lära 
oss en massa gamla låtar ur den amerikanska jazzstandardrepertoaren. 
 

Efter gymnasiet började jag på Framnäs Folkhögskola uppe i Norrbotten 
och det var först då som jag hade en gitarrlärare under en längre period.  Jag 
övade fruktansvärt mycket första året på Framnäs, det fanns inte längre 
någonting som var i vägen eller någonting som behövde lämnas in i form av 
läxor så jag njöt tills jag stupade. 
Andra året på Framnäs var jag väldigt less på att vara den enda i klassen 
som verkade ha en hög ambitionsnivå så jag övade mest själv. Jag bestämde 
mig för att söka till musikhögskolan i Trondheim och KMH. 

 
Jag åkte till Trondheim med bilden att jag aldrig skulle ha någon chans. Jag 
föreställde mig att alla som kom in på en högskola var fullärda genier redan 
innan de hade kommit in. Jag var inte särskilt nervös när jag provspelade 
eftersom jag redan var övertygad om att det var kört och kanske därför gick 
det så bra att spela. Jag fick besked från Trondheim att jag kommit in, en 
timme innan min sökning till KMH. 
Det gick bra. Jag kom in. Flyttade till Stockholm. Jag trivs. 

Syfte  

Som examensarbete valde jag att skriva musik för min trio; Albin 
Vesterberg Trio som jag även hade som projektarbete det första året på 
kandidat. Den består av mig på gitarr, Gustav Broman på bas och Jesper 
Hättander på trummor. Jag skulle skriva musik till min examenskonsert som 
var planerad att gå av stapeln 8 mars 2016. 

Valet att använda trion som projektobjekt även i mitt examensprojekt kom 
ur en abstinens att spela med dessa två herrar eftersom jag och Gustav båda 
befann oss på utbyte ute i Europa 2015 och därför inte hade möjlighet att 
spela tillsammans. Jag studerade i Paris, vårterminen 2015 och Gustav i 
Prag ett halvår senare. 
Jag ville förfina konceptet med ett mer öppet gruppsound där traditionella 
roller suddas ut, som skiljer sig från den vanligaste formen av gitarrtrio där 
solister byter av varandra med ett stadigt komp i bakgrunden. Ibland kan jag 
uppleva, i viss sorts jazz, att temat eller kompositionen mest är en 
transportsträcka till att det roliga ska börja, solon.  

Det är någonting som jag ville komma bort ifrån och utforska motsatsen, 
musik där själva låten är i fokus och där intellektuellt häftiga och 
självbekräftande solon är sekundärt.  
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Inspiration  

När jag studerade på ”Conservatoire National Superieur De Musique Et De 
Danse De Paris” i Paris var jag enda utbytesstudenten på jazzinstitutionen 
och den allra största delen av undervisningen var på franska. Jag trivdes inte 
så bra på skolan eftersom det var en ganska tuff och grabbig jargong och 
delvis därför att jag hade problem med att konversera på det franska språket. 
Därför tillbringade jag inte mer tid på skolan än nödvändigt och då hade jag 
plötsligt mycket tid till att gå på museum och utforska vad Paris hade att 
erbjuda inom den visuella konstvärlden. Jag gick väldigt ofta på museum 
och mitt intresse för måleri tog fart på riktigt. 
 

Jag fastnade speciellt för impressionism2 och dess gamla mästare såsom 
Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Alfred Sisley och inte minst post-
impressionisten Vincent Van Gogh.  
Jag blev så tagen av Van Goghs målningar att jag åkte till Van Gogh 
Museum i Amsterdam. Där hittade jag en tavla som verkligen satte igång 
någonting i huvudet på mig, det var en impressionistisk avbildning av en 
park i Paris där ett lila träd var i förgrunden och ett grönt buskage såg ut att 
vara längre bak. Det märkliga med den målningen var att den hade ett 
tredimensionellt djup men saknade tydligt centrum, d.v.s. att trädet i 
förgrunden var lika tydligt som buskaget i bakgrunden. Trots att den var 
målad med grova, till synes oexakta penseldrag. 
Jag minns att jag tänkte; ”Så där vill jag att min musik ska låta, hur gör jag 
det?” 
Jag började analysera vad det var jag gillade inom impressionistisk konst 
och om det hade några gemensamma nämnare med vad jag gillar i jazz. 
Enkla motiv med mycket färg är något som jag insåg är element som jag går 
igång på som återfinns frekvent i impressionism.   
Under vistelsen i Paris övade jag inte i närheten lika mycket som jag brukar 
göra i Stockholm och det var lite tanken med att göra utbyte, att låta mig 
inspireras av nya miljöer och andra konstformer. Rent musikaliskt så var 
musiken som spelades på skolan i Paris otroligt oinspirerande, 
ensemblelektionerna vi hade gick enligt min uppfattning mer ut på att hinna 
spela så många bebop -låtar som möjligt än att faktiskt spela musik med 
 
2 Konstinriktning inom måleri som uppstod i Frankrike under 1870-talet. 
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interaktion och improvisation. Det, för mig, blev ett slags bevis på hur jag 
inte vill spela musik och att jag ville göra någonting kontrasterande mot det.  
 

 

Låtarna  och  komponeringsprocessen  

 

Fri  och  ärlig  musik  
  
 

Det senaste året har jag blivit alltmer intresserad av fri musik, inte minst av 
att reflektera och analysera över vad jag uppfattar som frihet. När jag hör 
begreppet ”fri musik” får jag en bild av musik där spontanitet, obehindrat av 
artighet och där stundens behov av att uttrycka känslor, är det som är viktigt. 
Musik som blir resultatet av en respektfull men fullständigt ärlig musikalisk 
dialog, musiker emellan. Musik som kan ta vilken riktning, som helst, t e x 
en Bossa Nova 3i 7/4 som helt plötsligt övergår i fritonal bebop4 i 4/4. En 
annan bild av samma begrepp dyker dock samtidigt upp i huvudet på mig, 
en inställning till musikskapande som förkastar melodiska och harmoniska 
element och musikgrupper vars enda mål tycks vara att ta så mycket avstånd 
som möjligt från musik som bygger på ackord och melodi, solist och komp 
eller vers och refräng. Jag kan förstå viljan att bryta sig loss från 
musikaliska normer för att kunna utveckla sin konst och sitt hantverk på 
instrumentet. I mitt fall skulle det kunna innebära att vända på min gitarr, 
stämma om den, byta till fiolsträngar eller preparera strängarna med valfritt 
livsmedel från Coop, för att nämna några exempel.   

Att känna sig fri i musiken har alltid varit mitt mål och jag strävar alltid mot 
att kunna släppa kontrollen och bara agera spontant vilket inte är det lättaste 
då man, enligt min mening, fostras in i ett kontrolltänk vad gäller övriga 
livet. Ända sedan jag började intressera mig för musik som största hobby 
och senare förhoppning om ett musikeryrke har jag mött en del motstånd 
från olika håll av personer som ansett att jag borde välja någonting mer 
pålitligt yrke. Anledningen till att en önskan om ett yrkesval av konstnärlig 
karaktär ofta möts med skeptism tror jag är ett kontrollbehov som 
överskrider individnivå och återfinns som någonting samhälleligt. Blotta 
tanken på en osäker lön och ett yrke som bygger på improvisation tror jag 
skrämmer folk. 

 
3 Brasiliansk musikstil som kan beskrivas som en blandning av brasilianska sambarytmer 
och nordamerikansk jazz. 
4 En subgenre inom jazz som uppkom i USA på 1940-talet. 
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Jag tycker allmänt att det är intressant att analysera musiker i min 
omgivning för att se om där finns likheter eller olikheter mellan deras 
musikaliska personlighet och deras sociala personlighet. Att hitta 
musikaliska motsvarigheter i människors tal och levnadssätt. I många fall 
tycker jag mig ofta kunna se många likheter och om jag tänker på personer i 
min klass så har likheterna mellan musiken och personen blivit tydligare ju 
längre vi är gångna på vår kandidatutbildning. Det är för väl tycker jag då 
det förhoppningsvis innebär att folk är mer ärliga med sin konst. Om en 
person finner stor glädje eller trygghet i ett välstrukturerat privatliv med 
fasta rutiner och tydliga planer så tror jag att det är högst sannolikt att hen 
även uppskattar tydliga former och någorlunda konkreta musikaliska 
uttryck. Det är knappast någon tillfällighet jag däremot attraheras av 
abstraktare uttrycksformer då hela min livsstil domineras av ett planlöst 
improviserande, där planering är en företeelse som i största möjliga mån 
undviks. Mina vänner kan ibland utrycka frustration över min ovilja att 
planera även roliga aktiviteter som borde tyckas lätt och roligt att skriva in i 
kalendern. Det som har blivit mitt standardsvar på frågan varför det är så 
svårt att planera in någonting kul är, hur skall jag kunna veta vad jag är 
sugen på att göra på fredag när det idag är tisdag? Jag kanske inte alls vill gå 
på bio utan hellre vill plocka svamp på fredag. Även om detta 
personlighetsdrag är något klumpigt i en vardag då ingen av oss har tid att 
vara så tjuriga och svåra gillar jag att applicera den idén på improvisation. 
Alltså att planera så lite som möjligt av vad som skall ske i musiken.  

 
 

Paradoxen  med  frihet  genom  komplexitet    
 

Min musik tenderar att vara harmoniskt och stundtals även rytmiskt 
komplex med många fixerade klanger, med det menat att ett ackord med 
exakt stämföring är beläget på ett exakt ställe i en takt. Jag tycker själv att 
jag skriver väldigt svåra låtar med harmoniska progressioner som jag sällan 
tycker att jag behärskar innan jag övat ett bra tag på dem. Det kan då kanske 
tyckas lite lätt paradoxalt för en musiker vars mål är känslan av frihet i 
musiken, att skriva harmoniskt och rytmiskt avancerad musik. När jag just 
hade börjat upptäcka att det fanns någonting som hette jazz, komponerade 
jag redan då lite låtar och jag minns att jag då skrev musik efter vad jag 
tyckte om och vad som jag tyckte att jag behärskade att improvisera över 
snarare än att låta materialet avgöra var improvisationen beger sig. Jag antar 
att min inställning till komposition har förändrats sedan dess därför att 
musiken jag skriver nu oftast bygger på, för mig, nya harmoniska eller 
rytmiska koncept som jag är intresserad av men tycker är svåra. Det känns 
viktigt tycker jag att låta kompositionerna styra min utveckling därför att jag 
tror att det är ett sätt att destillera min musikaliska personlighet och hitta 
skillnaden mellan vad jag verkligen tycker om och inte bara vad andra 
personer tycker är bra.  
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Jag har tänkt mycket på detta dilemma och slutligen insett att jag inte tycker 
att det är paradox att söka frihet genom svåra kompositioner. Det må vara en 
gammal kliché att en kan nå kreativitet genom att begränsa sig men när jag 
rannsakar mig själv konstnärligt så märker jag flera tydliga exempel på 
begränsningar jag använder. Det faktum att jag endast använder en pedal, 
volympedal, som extern elektronik har jag länge tänkt är ett resultat av min 
ekonomiska situation men på senaste tiden insett att det också är ett aktivt 
val som en begränsning för att komma närmare gitarren och därmed 
närmare mitt eget musikaliska uttryck. Även den smått romantiska tanken 
på att det endast är gitarren, förstärkaren, plektrumet och mina händer som 
skapar ljudet tilltalar mig. Tanken på att vara så nära sitt instrument som 
möjligt.  
Jag känner mig fri i musiken när jag inte själv behöver dra ett helt lass av 
inspiration utan har någonting att utgå ifrån som ger mig riktning, en 
riktning som gärna får byta håll tvärt, vanligtvis i form av någon av 
medmusikerna, som insinuerar nya spontana idéer. Vid vissa tillfällen när 
jag spelar ett material som jag kan mycket väl och har övat på så upplever 
jag ibland att jag inte riktigt improviserar utan spelar på muskelminne, en 
slags autopilot kopplas på för att jag inte behöver kämpa på samma sätt som 
med ett nytt svårt stycke. Detta syndrom irriterar mig och får mig att känna 
mig oinspirerad till skillnad från när något oväntat händer såsom att basisten 
börjar spela ”walking”5 med punkterade fjärdedelar eller att någon musiker 
slutar spela och jag tvingas anpassa mig och improvisera utifrån 
förutsättningarna. 
Spänningen i att inte veta var musiken är på väg är det som jag tycker är det 
roligaste med jazz. Vid oplanerad improvisation känner jag mig fri. Frihet är 
för mig en känsla som jag känner när jag inte har kontroll utan har 
situationens begränsningar som palett. 
 

 
 

  

  

När  jag  får  idéer  
 

Nu när jag sitter och reflekterar över mitt musicerande och komponerande 
inser jag att jag ofta skriver låtar när jag mår dåligt på något sätt, fysiskt 

 
5 Walking kallas det när basisten endast spelar fjärdedelar i sitt komp.. 
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eller psykiskt. Jag har ännu inte lyckats med att skriva en vettig melodi när 
jag har satt mig ner för att aktivt komponera, det är som att jag får en spärr i 
huvudet när jag tänker på att jag ska vara kreativ.  

Däremot får jag lättare idéer när jag är som mest sjuk, ledsen, arg eller trött 
och inte tänker så mycket på musik. Varför det är så vet jag inte men jag tror 
att det kan bero på att jag i sådana tillstånd inte förväntas åstadkomma 
någonting och då slappnar av.  

Av olika anledningar har det blivit så att jag inte haft någon egen dator i 
drygt ett år och det har både varit positivt och negativt för mitt 
komponerande. Kreativitet och dator är någonting motsägelsefullt i min 
värld och jag tror att den känslan grundar sig i att jag inte behärskar datorns 
möjligheter och inte har tålamodet att lära mig. Fantasin flödar mer fritt när 
jag sitter med en kopp kaffe och penna och papper än i en datasal med dåligt 
ljus och ett evigt bakgrundssurr från fläktsystemet. En svårighet som jag har 
märkt med att bara skriva för hand är att man inte kan lyssna igenom sina 
idéer liksom man kan i Sibelius och det har ofta resulterat i att jag skrivit om 
låtar flera gånger för att jag i ensemblesituationer märkt att jag har skrivit fel 
toner eller fler slag än vad som ryms i takten. Sådana misstag skulle 
undvikas lättare vid genomlyssning såsom finns tillgänglig när man skriver i 
Sibelius. Dock har processen att skriva för hand förbättrat min notläsning 
och kännedom om rytmer ur ett teoretiskt perspektiv. 

Jag har alltid kunnat spela mycket mer komplexa rytmer än vad jag är 
kapabel att skriva ner och det har hämmat mitt komponerande. Att skriva för 
hand har dock tvingat mig att fundera kring rytmisk notation och verkligen 
analysera vad som ryms och inte ryms i en takt.  

För mig är det en ganska tidskrävande aktivitet att skriva ner musik, därför 
har jag spelat in låtidéer på min surfplatta, med närmaste tillgängliga 
instrument när jag inte har haft tid att skriva ner dem. Min surfplatta och 
mobiltelefon är fulla av tydliga gitarrslingor såväl som obegripliga 
gestaltningar av spontana, musikaliska idéer i vokal form. Oftast har jag 
kunnat urskilja idéerna men vissa mobilinspelningar är fortfarande olösta 
mysterier som kanske är dömda att förbli olösta. 
 

 
Den senaste tiden har jag intresserat mig mer och mer för rak underdelning i 
mitt gitarrspel och det har avspeglat sig i mitt komponerande där alla mina 
senaste kompositioner är raka. Min fascination för rak underdelning grundar 
sig mycket i en önskan att komma loss från jazziga klichéer som jag 
återfinner i mitt eget spel. Melodifraser som inte känns äkta smyger sig in i 
mitt spel när hela jazzhistoriens rytmiska vokabulär knackar på axeln och 
viskar; ”spela den här typiska charleston6-rytmen, det hade Fats Waller 
gjort”. 

 
6 En dans till jazz från 1920-talet. 
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Låtarna  

Ciao  Bella  
Den första låten jag skrev till det här projektet heter Ciao Bella och den 
skrev jag i Paris när jag hade panik över att jag skulle bjuda några italienska 
tjejer på hemmagjord pizza. Ingen vidare förklaring krävs varför jag hade 
panik. Låten är en rak vals med ett huvudtema som transponeras i olika 
tonarter utsmyckat med några ”prickar” d v s utskrivna unisona rytmer kring 
vilka melodin och ackorden rör sig. Eftersom jag egentligen inte hade tid att 
skriva ner den så spelade jag in melodin och ackorden på min surfplatta. Jag 
lät melodin vila i några dagar innan jag skrev ner den och det dröjde nästan 
ett halvår innan jag testade att spela den i grupp. Jag adderade två nya delar 
till den, någon gång i höstas innan ett gig med AVT7 och då blev den 
äntligen klar. Det var den klart svåraste låten vi spelade på konserten och 
den var den som vi repade mest. Hela låten bygger kring olika unisona 
insatser i rak 3/4, ofta på sjätte åttondelen i takten. Att spela i 3/4 med rak 
underdelning är någonting som jag alltid har tyckt har varit svårt och därför 
var det väldigt gynnsamt för mig att den låten blev till. Något fräscht i annan 
stil än vad jag tidigare skrivit. I och med flytten till Paris så flyttades mitt 
övningsfokus från att i Stockholm till största del bestå av övning på 
standards i grupp, till att själv utforska ackord och voicings8. När jag skrev 
’Ciao Bella’ övade jag mycket på att spela voicings med kvinten i basen och 
att få in klangen i gehöret av kvintbas i olika modus. Iden till den här låten 
kom jag på efter en hel dags övande av ackord i kvintläge. Det är mycket 
möjligt att det är en anledning till att låtens första del enbart använder 
ackord med kvinten i basen med en nästintill helt kromatisk baslinje. Denna 
komposition är ett tydligt exempel på en låt som var långt utanför min 
bekvämlighetszon men som drev mig att utvecklas harmoniskt och rytmiskt.  

Low  life  sea  turtles  
 
Ett exempel på en låt som jag skrev när jag inte mådde bra. Det var några 
dagar efter nyårsafton 2015/2016 då jag led av grav astma och var utan 
internet. Det enda jag kunde göra var att spela gitarr. Efter en hel dags 
övande när jag var helt slutkörd började jag improvisera lite ackord i E-dur 
och det övergick mer och mer i en låtidé som blev till en låt. Det blev en 
väldigt kort ballad i rubato som jag inte visste hur jag skulle fortsätta. Jag lät 

 
7 Förkortning för Albin Vesterberg Trio. 
8 Den horisontella stämföringen inom ett ackord. 
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den ligga i några dagar och tänkte att det skulle få vara min kortaste låt 
hittills och att solodelen skulle vara i fritt tempo men med E-dur som 
utgångspunkt. Modal frijazz.  

Några dagar senare satt jag och tittade på en dokumentär som heter ”Planet 
Earth” och just det avsnittet handlade om havssköldpaddor. Detta är relevant 
då en av mina sätt att koppla av är att titta på naturfilmer utan ljud och 
improvisera på gitarr till bilderna och scenerna som spelas upp. Just denna 
gång blev det ganska lyrisk musik till scenerna med sköldpaddorna och jag 
insåg att det här var den naturliga fortsättningen på den korta rubatoballaden 
jag hade skrivit några dagar tidigare. Den här delen var betydligt längre och 
i tempo och de två passade väldigt bra ihop.  

För att binda ihop de två delarna så skrev jag ett fiktivt scenario på noten 
kombinerat med symboler som skulle ge inspiration till en öppen del mellan 
de två skrivna delarna.  
 

 
 

Porte  D’Italie  

 
Denna låt är baserad på en spårvagnsvinjett som jag hörde i Paris när jag 
bodde där. Vi var ett gäng svenskar som bodde tillsammans och vi brukade 
äta dumplings väldigt ofta på ett ställe i stadsdelen Porte D’Italie och det är 
alltså vinjetten för det stoppet som den här låten är baserad på.  
Vinjetten var bara några sekunder lång men otroligt kärnfull och jag 
försökte spela in den flera gånger på mobilen för att komma ihåg den men 
utan framgång eftersom folk i Frankrike har en tendens att var högljudda.  

Som tur var åt vi där ofta så jag blev exponerad för melodin väldigt många 
gånger och tillslut kunde jag den utantill så jag skrev ner den. 

Jag och min vän Lucas skrev tillsammans en fortsättning i ”jazz manouche 
9– stil” med en text på franska som handlade om vår tid i Paris. Det var en 
spännande process att skriva någonting tillsammans eftersom jag normalt 
sett skriver allting i ensamhet. Eftersom låten är en nostalgisk berättelse som 
dessutom är skriven på franska, som ingen av oss behärskar, siktade vi mest 
på att hitta vitsiga rim som passade med melodin. Det var faktiskt en väldig 
frihet att skriva text på franska, just av den anledningen att jag inte kunde 
språket och där av inte hade några förväntningar på resultatet.   

 
9 Subgenre inom jazz som uppkom i Frankrike på 1920-talet och som är en blandning av 
amerikansk swingjazz och romsk folkmusik. Django Reinhardt är en av de tidiga 
frontfigurerna.  
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När jag bestämde att den skulle vara med på examenskonserten så funderade 
jag länge på hur jag ville lägga upp arrangemanget. Vilken stil passar? Vem 
ska sjunga? Ska det vara stort band eller bara duo?  

 
 
Jag bestämde mig för att det vore en rolig utmaning att skriva för en större 
besättning än trioformatet som jag vanligtvis skriver för och att det kunde 
bli en spännande kontrast om jag, till detta nummer, introducerade nya 
instrument till konserten. Arrangeringsprocessen började med att jag frågade 
Alva Press om hon ville spela fiol och Anna Berglund om hon ville sjunga 
på låten. Min tanke var att jag själv skulle spela nylonsträngad gitarr istället 
för elgitarr, som jag spelar på den övriga delen av repertoaren. Idealet jag 
hade i mitt huvud var ett arrangemang som lät skört och akustiskt där alla 
stämmor tillsammans bildar ett slags enhetskomp för sången och melodin. 

Fiol, sång och gitarr kändes som en bra början men det behövdes ett 
blåsinstrument och ett ”klagande” sådant. Valet var självklart, basklarinett 
var det jag sökte. Joel Karlsson och Anna klingar fint tillsammans, det visste 
jag sen då vi repade inför Annas examensprojekt. Jag frågade Joel och han 
ville gärna vara med.  
Jag började skriva fiolstämman och jag hade ingen aning om hur högt och 
lågt man kunde spela, det var första gången jag skrev för fiol. Jag skrev flera 
utkast som jag visade Alva som hon spelade upp för mig. Det som jag tyckte 
var svårast var att skriva noter som inte skulle tolkas av en jazzmusiker utan 
av en klassisk sådan som inte är van att tolka enkla rytmer på samma sätt 
som en jazzmusiker. Jag var tvungen att skriva mer exakt hur jag ville att 
Alva skulle frasera än vad jag behövde när jag skrev Joels stämma men till 
slut hittade jag en stämma som fungerade bra för fiol.  
Jag repade individuellt med Alva först och sedan Joel därför att det var 
otroligt svårt att få till reptider då alla kunde. Anna fick en inspelad 
demovideo på mail där jag sjöng texten och kompade min sång på piano. 
Hon hade uttryckt att det inte var till så stor hjälp om jag gav henne en 
notbild och att hon föredrog en inspelning och nerskriven text.  

 

Gammal  skandinavisk  pina  

 
En ballad som jag skrev för några år sedan när jag studerade på Framnäs 
Folkhögskola. En mycket vemodig och enkel melodi som vi i trion spelat 
sedan 2013. Det var en av de första låtarna där vi i trion började att utforska 
”elastiskt tempo”. Det betyder att man förhåller sig till ett tempo som inte är 
matematiskt exakt, ett sätt att spela där vissa takter kan vara längre i tid än 
andra. Den enkla melodin inbjuder till att ha ett elastiskt tempo snarare än 
ett konstant tempo. En av de låtar jag är mest nöjd med. 
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Låtens tema är en glad och inte särskilt komplex melodi men den får liv och 
mening via den tillhörande harmoniken som däremot är mer komplex och 
mörk i sin karaktär. Jag gillar väldigt mycket idén med ett enkelt och 
sångbart tema som kompletteras med starka och ofta mörka klangfärger.  
 

Jan  vid  Sjön  
 

Min äldsta låt som jag fortfarande spelar. Denna låt skrev jag medan jag 
fortfarande bodde hemma hos mina föräldrar i Umeå, min farfar hade nyss 
dött och jag sörjde honom genom att sitta vid pianot. I gymnasiet älskade 
jag, som avkoppling, att sitta vid ett piano och låtsas att jag var någon känd 
pianist genom att ha huvudet i jämnhöjd med tangenterna och bara spela 
klanger, halvt på måfå. Via den metoden hittade jag låtens huvudtema. 

Alltid när jag komponerar följs stundens inspiration av ett visst intellektuellt 
arbete som innefattar formskapande och struktur men det mesta av den här 
låtens innehåll improviserades fram på plats.   
 

Asparagus  

 
Ett typiskt exempel på hur en låt drastiskt förändras när man tar med den in i 
replokalen. När jag visade låten var det bara en enkel melodi med några 
ackord och jag hade ingen aning om hur den skulle spelas. Vi testade oss 
fram genom att spela den med olika underdelningar och jag skrev till en 
soloform som hintade om klangerna i temat. Melodin går i 3/4 sedan 
modulerar den in till 4/4 på soloformen för att senare modulera tillbaka till 
3/4 och sedan tillbaka till 4/4 men i punkterad fjärdelstempo.  

Denna komplexa kompositionella struktur kom till världen genom ett 
hopkok av idéer från mig såväl som Jesper och Gustav. Trioarbete. 
 

  

Repetitionerna  

 
Hösten 2015 hade vi ett fåtal spelningar med Albin Vesterberg Trio och jag 
valde att ta med ”Ciao Bella” som var min senaste låt till vårt första rep för 
säsongen. Gustav Broman var ännu på utbytesstudier i Prag så jag kallade in 
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Samuel Löfdahl som vikarierande basist. ”Ciao Bella” är som sagt en av de 
svåraste låtarna jag skrivit, både rytmiskt och harmoniskt så det var den 
låten vi la mest tid på. Eftersom vi repade några låtar av de som senare var 
med på min examenskonsert så kan man säga att repetitionerna för 
examenskonserten på sätt och vis började redan på höstterminen.  

Gustav återvände till Stockholm den 22 januari och då började 
repetitionerna på riktigt inför examenskonserten.   

Nu när vi var fulltaliga hade vi cirka en och en halv månad på oss att lära 
oss och utforska materialet jag hade skrivit. Jag vill erinra mig att vi repade, 
i trioform, ungefär 6 tillfällen och övade mycket på detaljer såsom unisona 
rytmiska figur som utgör en betydande del av mina kompositioner.  

 

Duorep  med  Gustav  
 
Gustav har ända sedan vi började på KMH varit mitt ”bollplank”, det är för 
honom jag visar mina senaste idéer och koncept. När han återvände från 
sina utbytesstudier i Prag började vi direkt jamma på de nya låtarna. Under 
mina tre år på KMH är Gustav den som jag spelat och övat absolut mest 
med, och de är inte någon tillfällighet att det har blivit så. Vi upptäckte 
tidigt under utbildningen att vi båda hade ett stort gemensamt intresse för att 
utforska harmonik och sedan dess har vi haft en vana att spela och diskutera 
musik varje dag.  
Att ha någon som varje dag utmanar en musikaliskt samtidigt som den 
uppmuntrar och stöttar, har varit väldigt värdefullt för mig eftersom jag 
känner att vi utvecklats av varandras styrkor.  

Gustav har en otrolig rytmisk kännedom som jag ständigt lär mig av och det 
faktum att vi ofta spelar utan trummis ställer stora krav på ens fokus vad 
gäller rytmik. Jag är däremot mer insnöad på harmonik och dess oändliga 
värld så vi har ett väldigt fint utbyte av kunskaper inom våra två 
specialiteter.  
Det faktum att vår relation är otroligt avslappnad, att vi inte behöver bevisa 
våra kvalitéer för varandra har jag märkt är ett oerhört viktigt element för att 
kunna släppa självbekräftande klichéer i musiken. Ibland när jag har jammat 
med personer som jag inte känner mig bekväm med har jag kommit på mig 
själv att spela långt fler toner per minut än om jag spelar med nära vänner 
som får mig att känna mig trygg.  
2015 överlappade mitt och Gustavs respektive utlandsäventyr, vilket 
naturligt ledde till att vi inte spelade särskilt mycket tillsammans 2015. 
Sedan han återvände från sina studier i Prag så har vi återgått till att öva, 
prata och lyssna på musik tillsammans en stor del av dygnet. Utöver de 
repetitioner vi har haft i trioform har min musik även spelats mycket i 
duoformat, jag och Gustav. Jag beundrar Gustav väldigt mycket som 
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människa och musiker och det är inte sällan det roligaste jag gör på en dag, 
när jag övar med honom.   
 

Enskild  övning  och  tänkande  

 
Liksom många andra musikutövare lägger jag merparten av min övningstid 
på de musikaliska element som jag finner mest intressant, i mitt fall 
harmonik, tillika det område som jag anser minst akut för mig att öva på. 
Självklart behöver jag liksom alla andra utvidga min harmoniska värld men 
det är sällan jag lider av mina harmoniska svagheter på samma sätt som min 
mycket bristfälliga notläsning som jag upplever är ett hinder för mig som 
musiker.  

Att inneha goda notläsningskunskaper gör att en snabbare kan få tillgång till 
ett nytt musikaliskt material vilket kan tyckas vara en anledning till ett 
djupdykande inom området men tyvärr är jag inte alltid så smart. 
För mig är det en svårighet att särskilja vilken roll jag har för tillfället, Albin 
– musikerstudenten/musiker eller Albin – hobbymusikern.  Som 
yrkesmusiker behöver jag tänka på att öva på material inför nästa gig och 
rent praktiskt vad som hämmar mitt spel medan jag som musiknörd och 
allmänt intresserad gitarrist kan förlora mig själv i omvändningar av ackord 
en hel helg bara av ren fascination. Båda delarna av mig slåss om min totala 
tid där även vardagliga aktiviteter måste rymmas.  

Att få studera sin största passion i livet på heltid är en lyx som jag tycker att 
jag ofta uppmärksammar men jag insåg aldrig att det kunde ha negativa 
konsekvenser. Hösten 2015 blev ett ända långt träningsläger där dagarna 
fylldes av övning, både för nöjet och studiernas skull. Mestadels för nöjets 
skull.  
I allt övningsfokus så började en period av sömnproblem, att jag inte kunde 
somna på kvällarna för att jag ofrivilligt låg och tänkte på 
ackordprogressioner när jag försökte slappna av och somna.  Mitt i natten 
vaknade jag ofta av att jag drömde om ackord och hade svårt att släppa 
drömmen när jag väl väcktes av den. Min mamma som jobbar som 
gymnasielärare har tidvis fått erfara detta besvär, att jobbet följer med en i 
tankarna var man än befinner sig. Insikten att min stora passion på dagen 
transformerades till en fiende nattetid ledde till en form av tomhet, en känsla 
av att mitt liv inte innehöll så värst mycket mer än mina nyaste harmoniska 
upptäckter. En skrämmande känsla. 
Ett halvår tidigare, när jag bodde och studerade i Paris, lade jag mer tid på 
mitt civila jag än mitt musikerskap. Kanske berodde det på att en flytt till ett 
ny stad, i synnerhet Paris, behöver en stor dos turism i jämförelse med det 
välbekanta Stockholm. Min boendesituation hämmade också min normala 
övningshets eftersom mina kollektivgrannar inte utövade musik och därmed 
var lediga på ett sätt som var nytt för mig. De såg hellre att jag inte övade 
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alls så att jag i så fall hade mer tid till att umgås och hitta på aktiviteter med 
dem. Att umgås genom att jamma eller lyssna aktivt på musik var en för mig 
oerhört vanlig umgängesform innan och efter mitt utlandsäventyr men jag 
har aldrig känt mig så avslappnad i min relation till musik som i Paris. 
Förmodligen hade det att göra med att jag inte kände någon som helst press 
att prestera musikaliskt för mina vänner, en press som egentligen inte är 
särskilt framträdande bland mina musikervänner men som ändå finns där 
eftersom att spela musik, oavsett nivå ändå kräver en viss prestation.  
Det naturliga förhållningsättet till musik som någonting jag endast gör för 
nöjes skull, som uppstod i Paris, var för mig oerhört behagligt och det kan 
då tyckas märkligt att jag inte anammade samma avslappande hållning när 
jag återvände till Stockholm när den passade mig så bra. 
Faktum är att jag vid tidpunkten för avresa hem var hyfsat trött på att ta det 
lugnt, jag hade stannat i Paris nästan en hel extra månad och hade haft en 
lång semester. Tanken på att återvända tillbaka till Kungliga 
musikhögskolan och återuppta den gamla rutinen att öva många timmar per 
dag var lockande och kändes fräsch på nytt. Det fanns ett underskott av 
musikaliskt utforskande inom mig, en längtan efter att lära mig mer på mitt 
instrument.  

 
Till en början kompletterade dessa två olika levnadssätt varandra och jag 
tyckte jag hade en balanserad vardag bestående av några timmars 
musikutövande varje dag och sociala aktiviteter när jag var färdig. Men ju 
längre terminen led, desto mer tog musiken över mitt liv och 
sömnsvårigheterna slog till med kraft.  

Det hjälpte inte mina besvär att jag sedan tackade ja till att vara delaktig i 
sju examensprojekt eftersom det under årets tre första månader upptog 
nästan all min tid. Dock bör det tilläggas att det är det roligaste jag vet att 
repa och spela folks orginalmusik.  

Vid årsskiftet när de flesta projekt drog igång på riktigt med rep så skiftade 
mitt övningsfokus från att ha övat på mina svagheter och idéer jag vill 
utveckla till att sätta sig in i andras material. Det tror jag är väldigt 
utvecklande eftersom man tvingas reflektera över vad som är essensen i ens 
roll i sammanhanget.   
Framförallt deltagandet i Anna Berglunds examensprojekt innebar en 
spännande utmaning i mitt övande eftersom hennes material inte var skrivet 
i konventionell notskrift. Hennes projekt kretsade väldigt mycket kring text 
och vi musiker tillhandahölls ett papper med text istället för noter. Ett 
exempel på dessa alternativa instruktioner är ett intro som jag hade där min 
roll var att försöka spela som en dynamiskt stegrande harpa. Här handlade 
det inte om att bara och läsa och spela det som står utan att istället försöka 
tolka på gitarr hur en harpa låter. Jag tvingades sätta mig in i hennes texter 
för att förstå vilken känsla som låtarna krävde, snarare än vilka exakta 
tonval jag förväntades spela.  
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När det gäller övandet inför min egen examenskonsert krävdes det många 
timmars enskild övning för mig att dechiffrera låtarna på gitarr och bli 
riktigt bekant med dem harmoniskt och rytmiskt. Det jag lade ner mest tid 
på var att spela melodierna tills jag kunde vara fri att spela dem på många 
olika sätt. Jag övade mycket på att harmonisera låtarna med melodin som 
toppton eftersom jag ville kunna få fram både harmonik och melodi 
simultant på mitt instrument. Även om Gustav kan utmejsla harmoniken väl 
på bas ville jag ända ha möjligheten att agera som pianister ofta gör, att 
spela melodi i ena handen och ackord i den andra. Det faktum att jag la ner 
mycket tid på att harmonisera låtarna öppnade upp solospelet eftersom jag 
hittade nya ackordstrukturer som vidgade mitt gehör. 

 
 

Konserten          

 
 

Val  av  lokal  
Jag valde att ha min examenskonsert den 8/3 – 2016 i salen A399 på 
Kungliga Musikhögskolan och det kändes rätt att ha min slutkonsert för min 
studietid på KMH och inte i en lokal utanför skolan. Anledningen till detta 
var att jag senaste tiden insett hur högt jag värdesätter att jag har fått studera 
jazzgitarr. Helt gratis dessutom. En ynnest som är globalt sett ovanlig och 
värd att vara stolt över.  

Till en början var konserten planerad att gå av stapeln i ”Lilla Salen” som är 
en betydligt större konsertsal men jag insåg någon gång i våras, med 
erfarenhet av att ha spelat där förut att det inte är någon särskilt mysig lokal. 
I min mening lämpar sig trioformatet, som utgjorde största delen av min 
konsert, sig bäst i små mysiga rum där kontakten mellan musiker och publik 
blir till en intim upplevelse och därför föll valet av lokal på en mindre lokal.  
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Soundcheck  –  ett  problem  dyker  upp  
 

Valet av konsertlokal var inte helt och hållet en bra idé, redan innan vi hade 
testat ljudet och höll på att ställa i ordning stolar och dylikt anade vi vårt 
problem. Rummets tak var format som en kupol och ljudet studsade fram 
och tillbaka och betedde sig allmänt märkligt. När vi sedan plockade upp 
instrumenten och började soundchecka märkte vi att de låga frekvenserna 
som trumsetet och basen gav ifrån sig på något vis hängde kvar i rummet 
långt efter att man slutat spela vilket resulterade i att det var otroligt svårt att 
urskilja vad Gustav spelade för toner. Vi ställde in en massa krukväxter i 
hopp om att det kanske skulle dämpa frekvenserna lite men utan märkbart 
resultat och det fanns inget mer vi kunde göra än att hoppas att det skulle 
komma mycket folk, främst för att lyssna men även för att dämpa ekot. 
 

 
 

 
 

Avspark  

 
När det väl var dags att börja konserten kände jag mig relativt lugn och inte 
alls lika nervös som jag föreställde mig att jag skulle vara. Lite spänd var 
jag såklart men främst över slutnumret; Porte D’Italie, då jag skulle tampas 
med konststycket att vikariera på sång i frånvaro av Anna Berglund som 
hade tappat rösten och därmed inte var i konsertskick. Hon meddelade mig 
dagen innan konserten att hon inte fick fram en ton och jag blev såklart 
skräckslagen. Signe Bådagård som också studerar på KMH erbjöd sig att 
sjunga men efter att ha tänkt på hur jag ville lösa problemet en stund 
bestämde jag mig slutligen för att sjunga själv. Porte D’Italie  handlar om 
mina vänner som jag lärde känna i Paris och de skulle även närvara vid 
konserten så det kändes som en rolig utmaning att testa sjunga till dem. 

 Detta mardrömsscenario, att sjunga på min egen examenskonsert visade sig 
i själva verket vara väldigt gynnsamt för nervositeten. Att spela gitarr 
kändes i jämförelse med att sjunga hur lugnt som helst och därför 
förpassades min nervositet från gitarrspelet till slutnumret med det vokala 
inslaget. Gitarrdelen hade jag övat mycket på och det är tillika mitt 
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huvudinstrument så om det var någonting som kunde gå snett på konserten 
så var det min sånginsats, på gitarr önskar jag generellt sett att oförutsedda 
saker händer för att jag känner mig så pass bekväm med att improvisera men 
det gäller inte för min sång.  
Många fler än väntat dök upp på min konsert och det var givetvis en positiv 
överraskning, jag fruktade lite att den smått oglamourösa salen A399 inte 
skulle locka så många. Mestadels var det skolkamrater där men även några 
utomstående och även min mamma närvarade.  
Även om jag vid det här laget har blivit hyfsat van att vara bandledare och 
att vara solist märktes det ändå tydligt att det var min examenskonsert och 
inte vilken konsert som helst med Albin Vesterberg Trio. Jag upplevde att 
jag var extra mycket i centrum för kvällen. Det gjorde mig lite obekväm och 
adderade en ytterligare rastlöshet i min kropp som ju längre konserten led, 
lyckligtvis avtog. 
Rent detaljmässigt på de skrivna partierna i kompositionerna var det ingen 
lysande konsert, vi missade eller spelade fel på en hel del insatser och det 
var förmodligen mycket på grund av nervositet som detta speciella tillfälle 
bar med sig. För min egen del fanns där en viss tvekan i somliga 
temapresentationer på ett sätt som inte uppenbarat sig tidigare, även vid gig 
då vi spelat de låtarna. Däremot blev improvisationerna desto mer 
risktagande och frisläppta än under vissa repetitionstillfällen vilket givetvis 
var angenämt. Eftersom detta, att våga kasta sig ut i ovissheten vad gäller 
rytmik och harmonik, är någonting som jag finner mycket intressant och är 
en målsättning med min trio, är min totalupplevelse av konserten att den var 
mycket lyckad och omåttligt rolig att spela. Precis som jag gör socialt och 
en bra dag, musikaliskt, kände jag en tillit till mina medmusiker att det var 
acceptabelt att både bejaka idéer och att gå emot dem. En tilltro till att de 
visar vägen i fall jag skulle irra bort mig och vice versa. Ibland kan jag, när 
jag spelar med andra, ana en stolthet i att hålla formen i luften som i värsta 
fall kan hämma uttrycket därför att man inte vågar släppa kontrollen och 
därför dämpar sina impulser. Jag är själv skyldig till denna konstnärligt 
bromsande stolthet ibland.  
Gustav och Jesper var fantastiska på alla sätt, musikaliskt och stöttande. De 
tillsammans har en lugnande inverkan på mig och vi är alla eniga om att det 
var en av våra bästa konserter hittills.  

Det var en underbar publik att spela för och jag hade en härlig känsla i 
kroppen efteråt. Efter vår sista låt klev min gitarrlärare tillika 
inspirationskälla Håkan Goohde fram till micken och tackade för konserten, 
jag erhöll oförtjänt många lovord från honom vilket självklart värmde. Att 
ha gjort min examenskonsert på kandidat-nivå på Kungliga Musikhögskolan 
kändes stort.  
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Slutreflektion  och  sammanfattning  

 

För mig har det varit oerhört intressant att genom detta projekt och 
framförallt den skriftliga delen, tvingas formulera mig angående mitt 
musikerskap. Jag tror det är lätt hänt att man anser sig ha koll på sig själv 
vad gäller sin konstnärliga utveckling och inte känner ett behov av att 
verbalisera vad som faktiskt pågår i ens eget huvud. Jag upplever att jag har 
lärt mig saker om mig själv både som person och som musiker genom att 
här försöka redogöra för processen när jag komponerar. Nya funderingar 
såsom varför jag nästan uteslutande skriver musik när jag mår dåligt på ett 
eller annat sätt, trots att jag själv anser mig vara en övervägande lycklig 
person har dykt upp. 

Ett exempel på ett ämne som jag endast snuddat vid tidigare är vad det är 
som gör att jag dras till mer abstraktare uttrycksformer och dess likheter 
med mitt sociala beteende. Likheten är slående vad gäller min obenägenhet 
att planera såväl musikaliskt och civilt, även om det ofta skulle vara till min 
fördel i vissa lägen. Med ett spontant utförande av musik upplever jag även i 
lägre grad att jag måste prestera än om jag redan har klart för mig vad som 
kommer att ske om tio sekunder. Känslan av att ”spela fel” skrämmer mig 
inte på samma sätt vid impulsivt spel som de tillfällen då jag drabbas av 
viljan att imponera eller bekräftas och därmed febrilt försöker spela sådant 
som jag tror folk vill höra.  

Håkan Goohde har under dessa tre år ända sen vår första gitarrlektion 
uppmuntrat mitt oförutsägbara spel och gett mig verktyg att förädla mitt 
utryck vilket jag är väldigt tacksam för.  
Det fanns ingen tanke bakom att majoriteten av mina 
examenskompositioner skulle bli ballader, däremot har jag ofta tänkt att jag 
måste skriva fler låtar i högre tempon. Dock kände jag när jag reflekterade 
över vilka låtar som jag ansåg spegla mig själv bäst och därmed lämpade sig 
bäst för min examenskonsert föll valet på många ballader. Det var en väldigt 
befriande känsla att inse att jag inte behövde ta hänsyn till i fall det skulle 
bli för mycket ballader, eftersom det var min konsert. En konsert där jag 
fick bestämma helt och hållet vad som skulle spelas. Givetvis har jag 
tidigare spelat sådana konserter där jag har fått bestämma mycket men för 
min del var valfriheten betydligt mer påtaglig denna gång.   
Att skriva musik för gitarrtrio som suddar ut gränserna för vad som är solo 
och kompspel är något som jag vill fortsätta utveckla, mitt komponerande 
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resulterade den här gången i att vissa stycken blev mer öppna och kollektiva 
än andra. Det gör mig egentligen ingenting att resultatet inte blev som jag 
hade tänkt mig, att låtarna inte är totalt jämlika vad gäller utrymme och 
fokus men jag tycker att jag i och med detta projekt har hittat någonting att 
sträva efter med min trio. Reflektionen kring när och hur jag skriver min 
musik, att de endast uppenbarar sig när jag är låg, blev startskottet för idén 
till mitt masterprojekt nästa år.  

Insikten att jag för tillfället bara skriver melodier som beskriver, om än 
abstrakt, en slags sorgsen eller vemodig känsla fick mig att börja jämföra 
det med min upplevelse av att stå på scen och improvisera. När jag framför 
musik befinner jag mig allra oftast i en sorts nervös eufori som naturligtvis 
skiljer sig grovt från det vemodiga.  
Jag tror att mitt intresse för impressionism och dess enkla motiv med 
mycket färger egentligen är ett slags visuellt bekräftande av element jag 
gillar i musik. Om jag jämför de låtar som jag skrev innan jag fick mitt 
konstintresse så märker jag att även de präglas av enkla melodier med 
mycket färg. Kontrastfärger är någonting som kan förstärka intrycket av 
någonting enkelt och göra det intressant. Det är ingenting som jag aktivt 
tänker på när jag komponerar men jag tror att det blir så omedvetet, en 
strävan efter en balans mellan ljust och mörkt där det ena kan få det andra 
att komma fram.  

Musiken vi spelade på min examenskonsert blev ändå rätt så centrerad kring 
mig även då min vision var att skapa triomusik där ingen och alla var i lika 
stort fokus samtidigt. Upplevelsen av Van Goghs tavla som inspirerade mig 
till den jämlika idén är fortfarande en utmaning för mig att gestalta 
musikaliskt och jag känner att detta långsiktiga projekt har endast börjat.     
Mina kompositioner och dess improvisationer är alltså till största del ett 
återberättande av sinnesstämningar jag vid komponeringstillfället hade 
vilket endast berör en begränsad del av mina känslors spektrum. I framtiden 
vill jag utforska huruvida jag kan få tillgång till hela färgskalan i min musik 
och experimentera med halvskrivna melodier, där endast rytmiken är 
angiven, för att med toner tvingas improvisera fram låtens modus. Jag tror 
att det kan vara ett sätt att öppna upp mitt skrivande tillika gitarrspel och 
därmed inte bara återberätta hur jag mådde utan även berätta musikaliskt i 
presens.  

 

tack  
Slutligen vill jag tacka alla de inblandade i mitt projekt för inspiration och 
vägledning.  

Sven Berggren, Håkan Goohde, Fredrik Ljungkvist, Gustav Broman, Jesper 
Hättander, Alva Press, Joel Karlsson, Anna Berglund, Rui Hallvares Paes.   

 
 



23 

 

  

  

Bilaga  
 

 
 



24 

 


