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Min  vision  

Jag har valt att komponera ny musik och att arrangera om några av mina tidigare låtar för att 
slutligen framföra musiken live. Under processen till ny musik har jag använt mig av olika 
metoder – att skriva endast utifrån piano, börja med text, melodi eller ackord och att 
producera i Logic. Hur förändras mina förutsättningar att skapa utifrån vilken metod jag 
använder?  
Utöver detta har jag haft en underliggande frågeställning: Att kunna iaktta mina egna 
erfarenheter och därigenom försöka förstå mig själv och min omgivning. Hur upplever, 
uppfattar och reagerar jag på mig själv och min omgivning genom min musik? Detta har varit 
en genomgående utgångspunkt för mitt examensarbete som jag därför valt att kalla – 
Introspection. Musik är för mig ett alternativt språk att kommunicera med och genom detta 
kan jag berätta om hur jag upplever och hur jag förhåller mig till min omgivning. Jag var 
nyfiken på hur min kreativa process påverkas och hur min musik låter utifrån mina känslor 
och upplevelser från mitt liv. Att skriva musiken innifrån ut.  
 

Introspection  

På svenska, som ni antagligen redan har förmodat, betyder Introspection introspektion. Det är 
en psykologisk terapeutisk teknik som handlar om själviakttagelse, särskilt av sådant som 
pågår i det medvetna tillståndet exempelvis hur vi upplever, uppfattar och reagerar på oss 
själva och vår omgivning. Utifrån känslor och tankar ville jag skapa musik och därigenom 
analysera hur musiken påverkas på både gott och ont. Det är ju ingen nyhet att stor påverkan 
kommer från miljön/kulturen vi befinner oss i och att våra tidigare erfarenheter spelar en stor 
roll. Exempelvis kan en tragedi yttra sig i ett gäng olika situationer och känslor. Det kan 
påverka våra relationer, vår psykiska och fysiska hälsa, vår inställning till sysselsättning och 
materiella ting, meningen med livet etc etc. Min vision var att skapa musik utifrån mina 
erfarenheter och att därigenom bearbeta tankar och känslor som gnager inombords. Jag tror att 
min dragningskraft att uttrycka mig genom min musik har en önskan om egen frigörelse, 
nästan som ett terapeutiskt tillvägagångssätt. Detta gäller mig som människa, musiker och 
kvinna. Dessutom vågar jag tro att det finns en stor chans att när jag sätter ord på mina 
känslor och tankar kan andra människor kanske se en glimt av sig själva och hitta en 
igenkännings faktor.  
 

Genom att studera hur ovanstående frågor påverkat mig som musiker och människa så har 
funderingar kring det musikaliska och sociala arvet uppstått. Hur kommer det sig att jag håller 
på med den musiken jag gör idag? Och hur stor påverkan har det sociala arvet?  

  

Musikalisk  bakgrund  
Musik har alltid funnits i min omgivning men när jag var liten så hade jag aldrig i åtanke att 
jobba med musik. Den har inte varit påtvingad utan musiken har varit en självklarhet. Pappa 
Dag var pensionerad men frilansade fortfarande som jazzpianist, kompositör och 
musikkritiker. Min mamma var klassiskt skolad pianist och doktor inom musikvetenskap. Det 
är alltså tack vare mina föräldrar som musiken har funnits i huset. Pappas idoler var bland 
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annat Oscar Petersen och Bill Evans men musik var också hans sätt att leka med oss barn. 
Han spelade ledmotivet till ”Carmen” högt på flygeln i musikrummet och jag sprang omkring 
och dansade. Vissa andra dagar var musikrummet ockuperat av mamma Marion som hade 
pianoelever men då var det strängt förbjudet att springa in och ut ur rummet. Det var däremot 
svårt att stå emot. Under tiden hittade jag egna sätt att underhålla mig själv med musik. Jag 
lånade min systers kassettbandspelare för att lyssna på ”Roxette” och när jag fick ”feeling” 
tryckte jag på den stora RÖDA knappen. Det tystnade och jag började improvisera på 
låtsasengelska och provade alla möjliga toner, både långa och korta, svaga och starka. När det 
var dags att vända bandet insåg jag att jag hade råkat spela in mig själv och därmed blivit 
medverkande musiker. Jag skämdes och för att inte bli påkommen gömde jag kassettbandet på 
ett av mina säkra gömställen. Det är ännu inte funnet. 

 
Under lågstadiet hade jag svårt att få vänner och blev tillslut utfryst av min lågstadieklass. 
Detta gjorde att det gick långsamt och trögt för mig att ta till mig ny information och jag 
letade febrilt efter en trygg miljö. Jag kände mig orolig, nervös och hade prestationsångest 
nästan varje dag. Förutom mitt trygga hem hittade jag trygghet i bildkunskap, idrott och 
musik. Jag hade lätt att lära mig instrument och att snappa upp melodier. Där hittade jag mitt 
självförtroende. I högstadiet förändrades situationen tydligt. Jag fick vänner och hittade 
långsamt mina starka sidor. Det var musiken som flödade i kroppen. Jag provade på många 
olika instrument – som sjuåring spelade jag piano, blockflöjt och lite fiol men nu fick jag upp 
intresset för gitarren och framför allt saxofonen. Men med ett bristande tålamod och mycket 
spring i benen så gick det aldrig riktigt vägen. I slutet på högstadiet upptäckte jag kärleken för 
sången. Jag skulle vilja säga att sången hjälpte mig att forma min tonårsidentitet. Högläsning, 
tala inför grupp och att ta för mig bland folk var svårt men att sjunga för ett fullsatt konserthus 
i Malmö var inga problem. Musiken har många olika skepnader och jag började hitta lite av 
mig själv i varje skepnad som jag sprang på.  
 

Under gymnasiet gick jag musikteaterlinjen på Heleneholms gymnasium i Malmö.  Här fick 
några lärare upp ett öga för mig och gav mig möjligheten att medverka som solist på många 
konserter och evenemang. Min körlärare uppmanade mig att söka mig vidare inom sång. Jag 
började på gospellinjen på Glimåkra folkhögskola och vi turnerade runt i ett 50 tal kyrkor och 
åkte på praktikresa till Chicago. Därefter sökte jag Musikhögskolan i Malmö, RML och Betel. 
Mitt val blev afrolinjen på Betel folkhögskola och här fick jag för första gången sjunga i 
ensemble. Därefter studerade jag två år på musikhögskola i Malmö, IE Rocklinjen sång – och 
ensemblelärare. Pedagogiken lockade föga och därför sökte jag mig till Kungliga 
musikhögskolans jazzmusikerlinje. Här fick jag möjligheten att koncentrera mig på mig själv, 
mitt uttryck och skapande.   

Under mina fyra senaste år, varav ett sabbatsår, har mitt frilansande varit i full gång och jag 
har deltagit i många olika projekt. Jag jobbar som demosångerska, körsångerska, jag är 
sångerskan i popbandet Lilla Milo, samarbetat med musiker och artister som pianisten Per 
Erik Hallin, André Ferrari, Magnus Tingsek, Linnea Henriksson, Eric Gadd och Tommy 
Körberg, och dessutom har jag släppt min debut EP ”Head in the Clouds”. Dessutom har jag 
genom mitt modersmål co-writat på tyska och därigenom skrivit tyskschlager och dessutom 
co-writat med olika musiker på både svenska och engelska. Musiken har blivit en väsentlig 
del av min nuvarande identitet.  
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Att  starta  upp  projektet  

Planering    
Först och främst var det viktigt att sätta en övergripande tidsram för mitt tredje år på KMH. 
Jag planerade in mina lektioner och därefter ville jag fastställa en handledare. Lokal skulle 
bokas och det var viktigt att hitta en lokal med en passande känsla som skulle framhäva 
musiken. Eftersom att jag redan visste vilka element musiken skulle bestå av, både akustiska 
och elektroniska trummor, en hel del syntar, percussion och mycket stämsång, så var det 
ytterst viktigt att hitta en lokal som inte hade någon större begränsning rent 
ljudutrustningsmässigt. Jag behövde helt enkelt en lokal som skulle passa en producerad 
ljudbild och dessutom en lokal som låg i innerstaden. Lokalen skulle ge en examenskänsla 
mer än en klubbkänsla och det skulle finnas möjlighet till paus under konserten som jag 
planerade att dela upp i två set. Mitt första blev Grand Central på Kungsgatan i Stockholm.  
 

Jag räknade med att spela i ca 1-1,5 h, varar 4 låtar var alldeles nya och de äldre låtarna skulle 
arrangeras upp för pianokvartett samt gitarr och saxofon. Planen var att ha färdiga 
demoinspelningar och texter redo att skickas ut till mina musiker vid årsskiftet. Därefter 
planerade vi in 8 tillfällen för rep varav ett tillfälle var ett genrep för en mindre publik.  

 
Mitt komponerande var den väsentliga delen. Jag har haft stödanteckningar som med tiden 
blivit fler och slutligen fastnade jag vid fyra känslor som var aktuella i mitt liv och som jag 
utgick ifrån för att skapa fyra nya låtar. Mer om det längre fram i arbetet.  

 
Dessutom var det viktigt att upprätthålla en spänning och en aktiv uppdatering på sociala 
medier. Jag planerade att uppdatera både på facebook, instagram och skrev personliga mail till 
vänner, bekanta och branschfolk för att göra PR för den kommande konserten.   

 

Lektioner  
Eftersom att jag slutligen bestämde mig för att jobba utan en handledare beslöt jag mig för att 
ta mer hjälp av mina lärare på KMH. Exempelvis har mina individuella kompositionslektioner 
med Joakim Milder varit enormt utvecklande. Vi har analyserat normativa strukturer och 
ramar i den musiken som jag komponerat. Jag har fått lyssningsexemplen som jag har fått 
analysera och dessutom har jag fått mer konkreta kompositionsuppgifter. Jag har både känt att 
han har utmanat mig och mina frågeställningar och dessutom har han varit villig att fördjupa 
sig i den musiken som jag har skrivit och gett konstruktiv kritik.  

Mina individuella sånglektioner och avancerat jazzgehör med Klas Nevrin har gett flera 
verktyg som har utmanat mitt uttryck och mitt komponerande. Dessutom har jag haft 
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sånglektioner med Gun-Britt Gustafsson och Annika Holmberg. Med Gun-Britt har vi jobbat 
med repertoar, teknik och uttryck och Annikas lektioner har varit ett utmärkt kompletterande. 
Där har vi fokuserat på Complete Vocal Technique1 och vi har främst jobbat med att hitta rätt 
anatomiska placering i svalg för att sjunga i ett högre register. Utöver detta har jag haft 
brukspiano och gitarr vid sidan om som har gett mig fördjupande kunskaper inom 
instrumenten.  
 

Handledning  
Jag ville hitta en handledare som både var verksam som låtskrivare, producent och hade en 
uppdaterad relation till dagens musikbransch. Jag tog kontakt med Jacob Olofsson som 
uppfyllde kraven men dessvärre höll han till i LA och hade ont om tid. Därefter tog jag 
kontakt med Nils Tull. Han spelar bland annat med Hoffmaestro, Little Jinder och ska snart 
släppa sitt andra album. Vi sågs över en fika och fick direkt bra kontakt och han blev taggad 
på att handleda. Dessvärre visade det sig att han inte heller hade tillräckligt med tid och 
tackade därför nej. Då bestämde jag mig för att köra på egen hand och istället ta hjälp av mina 
lärare på KMH. Många verktyg till mitt projekt har därför kommit från skolan där mina 
lektioner har varit inspirerade och utmanande.  

 

Boka  lokal  
I oktober förra året var lokalen på Grand Central bokad inför min examenskonsert den 9/3. 
Eftersom att jag behövde tillgång till en rejäl ljudutrustning så ville jag snarast få kontakt med 
ljudteknikern för att försäkra mig om att all utrustning skulle fanns tillgänglig. Jag både 
ringde, smsade, mailade och gick förbi för att få tag på den ansvarige och först efter 4 
månader fick jag svar. Däremot fick jag då veta att han dessvärre var tvungen att ställa in min 
konsert eftersom att de plötsligt fått planer på att bygga om från och med marsmånad. Ett 
tråkigt men framför allt stressande besked eftersom att jag fick beskedet endast 1 månad innan 
min konsert. Jag blev tvungen att snabb hitta en ny lokal och fick tag på Sandra Bergman som 
blev min räddare i nöden. Sandra är DJ och bokar många upcoming akter runt om i Stockholm 
på bland annat Lilla Hotellbaren, Södra Teatern och Obaren. Obaren hade ett datum ledigt och 
jag lyckades flytta hela kalaset utan att behöva sätta vick på mina musiker. Dessutom var 
Obaren mer passande för en producerad ljudbild. Det löste sig alltså slutligen till det bättre.  

 
 

 
 
1 är en sångmetod som är grundad av danska sångerskan, sångpedagog och sång forskare 
Cathrine Sadolin. Tekniken innehåller alla ljud som människan kan producera. Metoden sägs 
inte vara fullständig utan det finns alltid utrymme för förbättring. Forskning kring CVT pågår 
ständigt och nya tekniker uppdateras regelbundet.  
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Komponera  2  

Hur förändras mina förutsättningar att skapa utifrån vilken metod jag använder? Som jag 
tidigare nämnde ville jag utforska hur min musik påverkas beroende på metod, exempelvis att 
skriva melodin endast utifrån piano, för att se hur detta påverkar min musik och den kreativa 
processen. Men först var min intention att sätta en grundläggande känsla för varje låt. 
Frustration, kärlek, min mors sjukdom och vilsenhet. Hur symboliserar jag mina känslor 
utifrån min värld? Och vilken instrumentering väljer jag för att skapa en abstrakt känsla till 
något mer konkret. Här nedanför har jag beskrivit kort om hur jag gick tillväga. Därefter 
spelade jag in demoversioner i Logic som jag sedan skickade till mina musiker innan vårt 
första rep. Det har känts viktigt att på ett sätt ha en relativt klar bild om hur jag vill att mina 
låtar ska framföras men att det samtidigt ska finnas utrymmer för eget uttryck varse sig man 
spelar trummor eller piano.  

 

Done  –  Frustration  

Under denna period kände jag mig väldig frustrerad gällande min tillvaro. Jag hade nyligen 
förlorat min far och min mor hade fått diagnosen cancer. Jag var arg och kände att min familj 
gick igenom en enorm orättvisa där det var svårt att se ljuset i tunneln. Min reaktion mot detta 
var att jag blev lätt irriterad på hur människor i min närvaro prioriterade. Jag jämförde min 
situation med mina nära vänner som enligt mig gick igenom små problem som kunde gälla 
gnäll kring materiella ting. Därför ville jag skriva en låt om frustration. 

 
Jag började fokusera på beatet. Jag ville skriva en låt där trummor och bas har en statisk 
struktur gentemot motrytmerna/lekfullheten som ligger i gitarren och saxofonen. Sången är 
enkel, upprepande och statisk men som löses upp i sticket. Det skapas en öppen 
improvisationsrunda som sedan återgår till den statiska refrängen. Jag försökte skapa 
kontraster mellan att vara i kontroll och att släppa taget. Först var det på tal om att använda 
förinspelat klick men eftersom att jag eftersträvade en spontankänsla, främst på grund av 
improvisationsdelen i sticket, så struntade vi det förinspelade klicket. Jag var rädd att klicket 
skulle begränsa oss i vårt spelande och att vi kanske skulle stänga dörren till det spontana 
uttrycket som kan uppkomma i improvisation.  

 
Genom att utgå ifrån beatet märker jag att sången hamnade en skymundan. Med detta menar 
jag inte att det är något dåligt. Tvärtom. Sången får självklart plats men den står inte i 
centrum, vilket den ofta gör i mina äldre låtar. Detta kan vara ett sätt för mig att hitta andra 
tyngdpunkter i min musik. Att sången inte alltid behöver vara i fokus utan kunna vara en del 
av bandet.   

 

 
2 Demoversioner finns bifogade 
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Baby  Love  Love  (arbetsnamn)  –  Kärlek  

Det ständiga ämnet kärlek. Jag valde att skriva en låt om lycklig kärlek eftersom att det alltid 
har varit en utmaning för mig att skriva om glada ämnen. Jag fick därför i uppgift av Joakim 
Milder att ta mig an utmaningen. Först började jag skriva en låt som stundtals hade en 
upplyftande känsla men låten kom endast att bli instrumental. Jag hade svårt att hitta min plats 
i ljudbilden, både melodiskt och textmässigt. Jag tror dessutom att låten inte hade den tonalitet 
som jag tyckte skulle bära texten. Därför började jag skriva en ny låt.  
Sångintrot kom till genom att jag endast använde mig av piano. Främst för att komma bort 
från mitt ”vardagliga sångspråk” och istället få idéer från ett annat sound och register. Enligt 
mig fick sången ett annat fokus. Den blev både enkel men den känns också mer oförutsägbart. 
Låtens text tycker jag väldigt mycket om. Den handlar om att stötta varandra även fast vi 
ständigt förändras. Dessutom ville jag beskriva om den kärleken som känns självklar och 
enkel.   

 
Baby Love Love 

As you are feeling kind of low 
In your darkest deepest fears 

As you struggle on your own 
 

As the trees are turning grey 
And you have to chase your own ways 

Don’t go to waste, don’t turn away 
Don’t go, don’t go to waste  

You’re the warmest humble man 
That I ever known 

There’s not a doubt, not a single sigh 
 

And as your soul begins to fade 
And your eyes, they turn to grey 

I remember them as darker green 
You’re the one in my dream 

 
And as they try to turn you down, down, down 

And you’ll never be the same 
Well, but there’s always another way 

I see love running through your veins 
 

There’s no denial, no distraction 
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All the things you don’t say 

Because I knew them from the start 
Now I know just who you are 

Because I knew it from the start 
Now I know just who you are 

 
Låten har operiodiska verser där trummorna kommer och går. Beatet har uppehåll när en 
pianofras spelas. Enligt mig har låten en melankolisk harmonik och melodi men med en glad 
kärleksförklaring. Min ambition var att hitta en väg mellan det enkla och njutbara med det 
komplexa och sårbara.   
 

Dear  C  –  Sjukdom  
I denna låt utgick jag ifrån att börja med endast ackord. Tidigt hittade jag en tydlig 
ackordföljd som skulle vara byggstenen för outrot. Den skulle sedan bli en vamp som känns 
intensiv men som aldrig byggs upp eller spelas till max. En bubblande känsla om att något 
puttrar och inväntas. Låten fick snabbt en handling om min mors sjukdom, hennes kamp och 
sjukdomens intensiva vilja. Tanken med texten var att inte få den för konkret och för 
nedstämd utan symboliskt sätt, med mod och styrka, kunna ställa sjukdomen mot väggen och 
fråga varför den faktiskt uppkom.  

 
”Dear C” har blivit en av de låtarna som jag känner mest för. Främst för att jag lyckats få 
musiken att bära texten och dess handling. En nackdel med att utgå ifrån ackord kan vara att 
jag känner mig mer begränsad. Piano är mitt biinstrument och jag hamnar ofta i läggningar 
som jag känner mig bekväm med.  
 

Behold  –  Vilsenhet  

I denna låt är kören i stort fokus. Det var ett körintro som blev grundidén för hela låten. Det 
skulle vara som en slags klagosång, som inte ännu befann sig i ett uppgivet tillstånd, som 
presenterar låten. För mig är låten inte alltför ilsken utan mer i ett meditativt och fundersamt 
läge. Sedan eftersträvade jag ”lunket” i beatet som representerar den eviga tiden medan 
arrangemanget växlar från att vara intensiv till naket som speglar längtan efter tillhörighet och 
meningen med tillvaron.  

 

Övrigt  material  

För ungefär 2 år sedan började jag och mitt band spela in musiken till min debut-EP som 
släpptes i maj 2015. EP:n fick namnet ”Head in the Clouds” och innehöll 4 låtar som också 
fick delta på min examenskonsert fast med annorlunda arrangemang anpassat efter den 
aktuella sättningen. Först efter att EP var färdiginspelad så blev det tydligt att mina låtar bär 
på min nuvarande inriktning - introspektion. Genom detta har antagligen mitt intresse uppstått 
för min inriktning på examensarbetet. Jag ville inte starta på en ny kula utan jag ville fortsätta 
att fördjupa mig. Här nedanför har jag listat det övriga materialet som spelades på 
examenskonserten. 
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-   Still I Know  

Denna låt blev singel för EPn och med hjälp av filmteamet Mohave Media gjordes en drömsk 
musikvideo. Låten handlar om en inre kamp om att tveka och tro på sig själv och att bli 
påverkad av sin omgivning. I refrängerna vänder det och det markeras via texten att man själv 
står för sina egna handlingar och om hur situationen kan förändras beroende på om vi tar tag i 
det vi vill ändra.   
 

-   You 
”You” är tredje spåret på EPn. Den handlar om min far som gick bort för 2 år sedan som 
lyckades bli hela 91 år gammal. Jag ville beskriva från min synvinkel hur han förändrades 
från att vara en alert, humoristisk, nyfiken pappa till att sakta börja sjunka ihop och bli 
introvert och ångestfylld. Låten börjar stillsamt med endast piano och sång och slutar med ett 
långt crescendo med fullt band och stråkkvartett. Texten speglar situationen på ett enkelt och 
berättande sätt. Texten finns noterad nedanför: 
 

You 
A 

You sat down with your head low 
You are still waiting for the savior to come around 

You, were sad, you held your head down low 
Sad to see you slowly just fade away  

Brygga 
Father, don’t fight the life you share with me 

Hey you, we could walk your deepest valley,  
Hey you, we could walk your deepest night 

And we’d walk until your light goes bright 
A  

Vers 
You sat down with your head low 

You are still waiting for the savior to come around 
B 

Hey you, you hear memories speaking loud 
Hey you, you’ve lost your head into the clouds 

Hey, you, you need to lay your sorrows far behind 
Burry them deep into the ground 

Outro 
Tried to write the perfect song for you,  



 10 

then I realized – it was a hard thing to do 

 
Circles 

Denna låt handlar om mig och att jag kan vara en tidsoptimist. Jag tror att jag ska hinna 
mycket på kort tid och flänger gärna runt och har fler projekt igång samtidigt. Detta leder 
ibland till att jag får dåliga rutiner. Jag ger mig oregelbundna måltider och söker mig mer 
sällan till någon slags fysisk aktivitet. Jag har ofta fullt schema i kalendern men har dessvärre 
svårt att ge mitt bästa eftersom att orken inte räcker till. Det brukar sluta med att jag sätter upp 
nya aktiviteter fastän hälften inte är avklarade. Detta är tack och lov något jag börjar få 
kontroll över. ”Circles” är sista spåret på min debut-EP.  
 

Come Back 
”Come back” har blivit en av mina favoriter av de äldre låtarna. Låten har ett arrangemang 
som känns mest genomtänkt och enkelt fastän den har taktartsbyten och tätt arrangerade 
körer. Den handlar om en klurig kärleksrelation och fick bli andra spåret på EPn.  

 
Don’t wake me up 

Denna låt skrev jag för ca 3 år sedan. Först kom melodin och jag hörde hur jag ville ha 
körerna. Det skulle skrivas en i 6/8 som i början presenteras som en ballad men som sedan 
utvecklas och får mer driv och tyngd. Det svåraste med denna låt var att skriva texten. Mina 
ord kändes ologiska och jag begrep knappt själv vad jag menade. Det intressanta var att jag 
behöll texten och efter några månader förstod jag plötsligt logiken bakom texten. Det kändes 
nästan som att innebörden behövde för att mogna innan den upptäcktes.  

 
Nobody’s out there 

Det handlar om en vän till mig som kändes väldigt vilsen under en period. Hen gav intrycket 
av att vad hen än gör så spelar det ingen roll. Min tanke till att skriva denna låt var att göra 
hen uppmärksam på att det finns folk som ser och bryr sig.  
Rent musikaliskt har ovanstående låtar alla en strävan efter att leka med olika musikaliska 
element, sound och stämsång. Musiken har både en glimt av melankoli, atmosfärisk pop och 
svängiga beat.  
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Inför  konserten  

Utrustning/stage  plot3/inputlista  
Redan innan jag började komponera mina låtar var jag fast besluten om vilka musikaliska 
element min musik skulle innehålla. Det skulle finnas en blandning av akustiskt och 
elektroniskt, en blandning av förutsägbara och oväntade inslag och mycket stämsång. Därför 
hade jag mina krav gällande både lokal och utrustning. Musiken skulle inte bli lidande på 
grund av teknisk begränsning. Därför var det viktigt att välja musiker som hade stor 
erfarenhet av synthar, loopar, pedaler och liknande. Sedan var det viktigt att vara noggrann 
med stage plot och inputlista4 för att underlätta så mycket som möjligt för ljudteknikern. 
Dessutom var ett stort musikaliskt mål att spela välproducerad pop/soulmusik fast utan tracks. 
Allt skulle spelas live. Stage plot och inputlista finns nedanför:  
  

 

PR  och  Affisch  
Ungefär tre veckor innan spelningen började 
jag annonsera om min examenskonsert på 
Facebook, Instagram, mail och dessutom 
satte jag upp affischer. (Affisch finns 
bifogad). Ett facebook-event gjordes och där 
hade jag också möjligheten att dela tidigare 
musik och videos för att göra reklam inför 
kvällen. Affisch finns bifogad nedanför:  

 

Fotograf,  filmare  och  
ljustekniker  
Jag hade tidigare medverkat på Oskar 
Mattssons examenskonsert och då träffade 
jag Lisa Gudmundsson som är student på 
Mom-utbildningen på KMH. Hon blev 
sedan den som skulle filma min konsert. 
Hon använde sig av två olika kameror. En 
som var i fastläge för att få en övergripande 

 
3 Stage plot – En grafisk ritning på hur man önskar att bli placerad på scen  
4 Se bilaga 1 

Titel på konserten
-
Datum/Tid
Plats
Information

Information

Fri entré

15/3 kl. 21.00
Obaren, Stockholm

INTROSPECTION
- KO

RR
EK
TU
R
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bild och en som hon kunde ta närbilder med.  

 
Benjamin Hailemariam skötte fotograferingen under kvällen. Han närvarande först vid 
soundcheck för att känna in lokalen och sedan fotograferade han hela kvällen.  
 

Dessutom hade jag en ljustekniker på plats, Henrik Wenne, som jag av en slump träffade en 
vecka tidigare och då nämnde att han tidigare hade haft ansvaret för ljuset på Obaren. Hans 
insats gav musiken en ytterligare känsla och intensitet.  
 

Medmusiker  
Det var väldigt lätt att hitta rätt musiker för min konsert. Min trio, beståendes av Ida Havsed 
på piano, Olov Nordström på bas och Simon Hammarbacken på trummor, som har co-
producerat min debut EP.  De är inte bara exceptionella musiker utan de kan backa upp mig 
med körsång. Mina låtar består nämligen till största del av stämsång. Emmanuel Hailemariam, 
som spelar gitarr, har jag tidigare både skrivit och spelat med. Han har ett sound som jag 
tycker väldigt mycket om och som kan tillföra något nytt till min musik. Saxofonisten, Johan 
Christoffersson, har ett brett uttrycksspråk som fick musiken att lyfta ännu en nivå. I mina 
arrangemang använde jag Emmanuel och Johan som utsmyckningselement och istället för att 
ha förinspelade tracks5 på låtarna använde jag deras element för att slippa exempelvis en extra 
arpeggiosynt eller pad. Enligt mig kompletterar de varandra jättebra och min musik fick ett 
nytt sound som jag får mersmak av.  
 

Rep  
Inför första repet var det viktigt att alla musiker skulle ha demoinspelningarna på alla låtar. På 
de äldre låtarna hade jag repinspelningar och de nya låtarna hade jag gjort fyra demoversioner 
av i Logic6. De skulle finnas där som en mall. Roddandet inför varje rep tog drygt en timme 
och därför behövde vi långa rep för att hinna med. Vid första tillfället var vi alla samlande. Vi 
började med att jamma på grooven i låtarna och snacka igenom hur den tekniska delen skulle 
gå ihop. Vem skulle spela vad? Vi hade därför ca 8 rep inbokade och dessa var långa och 
intensiva heldagar.   

 
Därefter hade vi en rephelg men då endast med mig och min trio. Emmanuel var iväg på turné 
och kunde först ansluta sig till de två sista repen. Det var viktigt att grunden skulle sitta innan 
vi lade på kören och andra utsmycknings element. Vi spelade samman oss och efter helgen 
började låtarna att ta form.  
 

 
5 Förinspelade instrument som spelas upp samtidigt som man spelar live med hjälp av klick, temo anvisning.  
6 Logic: ett musikprogram på datorn där man kan producera och spela in musik.  
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Därefter tillkom Johan och vi kunde börja öva kör och lägga till saxofon och perkussiva 
instrument. Det var först vid detta tillfälle som låtarna började låta så som jag hade tänkt dem. 
Det tog sin tid för alla skulle hitta sin plats i arrangemangen. 

 
Under de två sista repen var vi alla samlade igen. Vi tog ett antal genomdrag och vid sista 
genomdraget spelade vi dessutom för en mindre publik. Detta fick oss att piggna till och att 
hitta närvaron bättre.  

 

Konserten  

Soundcheck  och  framförandet  
Vanligtvis brukar jag vara väldigt nervös och spänd inför situationer där jag förväntas prestera 
men under två veckor innan konserten kände jag inget av det. Däremot på morgonen samma 
dag som spelningen kom nerverna krypandes.  
 

Jag och mitt band hade bestämt att ses utanför replokalen kl. 12.30 för att lasta bilen och för 
att vara på Obaren kl. 13.30. På grund av all utrustning, bland annat sju synthar inkluderat ett 
akustiskt Rhodes, drog roddandet över vår soundchecktid. Det slutade med att vi fick 
soundchecka i 15 min istället för 40 min. Det var självfallet en extra stressfaktor men det 
fanns inget att göra. Ljudtekniker, Anders Bauman, verkade ha full koll på situationen. 
Därefter fick alla medverkande mat på Obaren.  

 
 

 
 

Kl. 21.00 var det sedan dags. Nu i efterhand skulle jag uppskatta att det var runt 100 personer 
på plats. När vi var på väg upp på scen tror jag att jag blev lite överrumplad av all respons vi 
fick. Jag kände verkligen att åhörarna var laddade. Min reaktion blev att jag kände mig nervös 
och lite frånvarande men det blev bättre desto mer vi spelade. Vi började med en av mina 
äldre låtar ”Circles” som sedan övergick till ”Behold”. Övergången hade vi repat en hel del 
eftersom att låtarna inte går i samma tonart och att ”Behold” börjar med endast kör. Lite 
nervöst men vi fixade det!  
 

När vi kom till låten ”Baby Love Love” hamnade vi fel i formen. Halva bandet leddes in i 
andra versen istället för att fortsätta spela på första versen. Detta lyckades vi rädda med 
bravur eftersom att vi inte hade ett puttrande tracks som var alldeles rätt i formen. Som jag 
tidigare nämnde så var ett av mina musikaliska mål att all musik skulle framföras live utan 
förinspelade tracks. Mina musiker spelade två instrument var för att täcka alla luckor som 
tracks vanligtvis täcker. Det är lätt att gå miste om sin spontanitet med tracks. Detta var något 
jag vill undvika och det visade sig vara till vår fördel att vi avstod från tracks.  
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Under konserten använde jag min sångpedal som har otroligt många fuktioner. Jag känner att 
den lyfter många partier genom att dubba mig själv med en oktav upp och att använda en 
midi7-funktion som styrs utifrån en synth för att få fram rätt stämmor. Däremot verkar min 
synth ha en gate8-funktion som jag inte riktigt vet hur jag ska ställa in. Detta gör att små ljud 
och andra läckage under en viss frekvens, som i vanliga fall tas med i sångljudet, tas bort. Det 
betyder alltså att när jag sjunger svagt tror pedalen att dessa ljud inte ska finans med. Genom 
detta trodde jag att sångljudet var obalanserat, inte bara på scenen utan också utljudet. Det var 
antagligen också en anledning till att jag ibland inte kände mig närvarande i min musik.  
 

Vi fick mycket applåder och väldigt fin respons. Det var nog lite svårt att förstå att detta var 
min examenskonsert. Det var så många människor som kom som jag inte visste skulle dyka 
upp. Det var nog helt enkelt lite överväldigande. Det var en fantastisk känsla att få avsluta 
min tre år att framför min musik med hjälp av mina oerhört begåvade medmusiker.  

 
 

 
 

 

Reflektion  

Min första tanke var att använda mig av olika metoder, skriva melodi utifrån endast piano 
eller utgå ifrån en text, och att sedan använda mig av min undertext ”att skriva musiken 
inifrån ut”. Det var lättare sagt än gjort. Jag märker att jag har en större möjlighet att skriva 
musik när jag inte begränsar mig till endast en metod, exempelvis att börja med endast 
ackord. I avsnitten om mitt komponerande berättar jag om hur jag har gått tillväga. Jag har 
försökt att fastställa en metod att utgå ifrån utöver att hitta en grundläggande känsla/tema för 
låten. Genom att fastställa en metod har jag lätta att påbörja min kreativa process men jag 
håller min inte nitiskt till att exempelvis skriva hela låtens ackord för att sedan påbörja 
skrivandet på melodin. Jag föredrar att skriva musik utifrån ett ämne och att 
instrumenteringen får tillkomma lite när som helst. Det skulle vara en annan situation ifall jag 
skulle ha brist på ämne att skriva och uttrycka mig om och då skulle antagligen en tydlig 
metod bli aktuell som ett hjälpmedel. Det senaste två åren har jag haft ”tur” att ha fullt upp 
med tankar och känslor att skriva om. Den personliga drivkraften i att uttrycka mig genom 
musik känns enorm och den gör mig också nyfiken på att ständigt komponera mer musik.   

 

 
7 Midi – Musical Instrument Digital Interface. Midi finns på mång keyboards och synthar och används för att 
kommunicera med exempelvis datorer eller pedaler. Midi utför själv inga ljud utan meddelar endast om vilka 
toner eller instrument som ska spelas eller förändras.  
 
8 Gate – Gate Simulator. Gate används som en grind på olika elektronikkomponenter för att antingen stänga eller 
öppna för signaler.  
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Ungefär två veckor innan min konsert fick jag ett samtal från Obaren om att jag endast fick 
spela max 40 min och att starttiden inte gick att flytta, inte ens någon enstaka minut. När jag 
ställde frågan hur detta kom sig fick jag svaret att Obaren inte är en konsertlokal utan en show 
case-lokal. Konstigt, tänkte jag, att dem skiljer på detta. Och tråkigt att det finns en ram på hur 
ett pop-gig ska presenteras för branschfolk. Enligt mig förtjänar popmusik och dess åskådare 
att bli utmanade. 
 

Något jag gärna hade velat koncentrera mig mer på var mellansnacket under konserten. Detta 
är något jag vanligtvis gärna avstår ifrån men efter att jag medverkat på Sara Sissays 
examenskonsert, som hade en otroligt genomtänkt röd tråd både under låtarna och 
mellansnacken, blev jag inspirerad till att tänka igenom mina ord mellan låtarna ordentligt. 
Jag tror att mellansnack kan ge åskådaren en ny synvinkel på musiken och artisten de lyssnar 
på. Dessutom kan det skapas en röd tråd, som på Saras konsert, fastän repertoaren känns 
spretig exempelvis genremässigt. Däremot finns en annan aspekt och det handlar om att 
musiken får tala för sig själv. Allt beror på vilken synvinkel vi musiker vill ge våra lyssnare 
genom musiken. En öppen och mer fri tolkad eller vill vi leda dem in på en viss väg? Jag 
skulle gärna fokuserat mer på mellansnack eftersom att det skulle varit en utmaning för mig 
men på grund av den begränsade speltiden fick jag dessvärre reducera mina mellansnack. De 
tillfällen som gavs till mellansnacka försökte jag ändå tänka igenom noggrant.  

 
En sak jag vill ändra på inför framtida spelningar och framför allt inför turnerande med min 
musik är att utrustningen bör minskas. Det är så mycket saker som behövs för att skapa den 
producerade ljudbilden. Det skulle vara lärorikt att arrangera och spela samma låtar på mindre 
sättning och med endast akustiska instrument.  
 

Eftersom att jag har valt att fokusera på min inre kreativa process så har jag dessutom haft 
ögat på hur det musikaliska- och sociala arvet måste ha påverkat och påverkar mig som 
kompositör. Finns det ett musikaliskt arv om vi inte skulle ta hand om vårt intresse för musik? 
Hur kommer det sig att jag har valt att utöva just den musiken jag gör idag? Och hur stor kraft 
har det sociala arvet? Först och främst vill jag konkretisera vad jag menar med musikaliskt 
arv. Jag menar inte musiktradition utan intresset och begåvningen vi eventuellt ärver från vår 
härkomst. För några veckor sedan började jag grotta ner mig i ämnet och tappade totalt 
greppet ju mer jag separerade begreppen: musikaliskt arv och det sociala arvet. Utifrån att 
granska min egen uppfostran och mina erfarenheter så går dessa två hand i hand. Jag kommer 
från en musikalisk familj och det gäller dessutom några generationer tillbaka men låt oss säga 
att jag endast skulle levt med min familj det första året som ettåring och att jag sedan skulle 
komma till en familj som inte alls har en anknytning till musik. Jag tror inte att min 
musikaliska ådra hade fortsatt att gro. Och varför utövar jag den musiken jag skriver idag har 
antagligen mycket att göra med vilka jag umgås med och vilka jag ser upp till. Det 
musikaliska arvet kanske ger ett försprång på grund av att det till stor chans finns 
musikinstrument tillgängliga i hemmet och kanske finns en inbjudan från föräldrar till att lära 
sig musik. Men om jag inte skulle haft mitt intresse så skulle min utveckling stått still.  
 
Så, hur upplever, uppfattar och reagerar jag på mig själv och min omgivning genom min 
musik? Detta har blivit den stora frågan som jag fortfarande har svårt att svara på. Det finns 
inget rätt svar och inget känns svart på vitt. Men det som jag har upptäckt under arbetets gång 
är att ventilen till mina tankar och känslor som berör mig och min närliggande omgivning går 
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lättare att konfrontera genom min musik och mina texter. Ibland börjar jag skriva utan någon 
särskild baktanke och i efterhand hittar jag syftet till mitt uttryckande. Ibland, genom att 
skriva musik, lyckas jag lätta känslan som gnager och dessutom löser vissa bekymmer. Att 
vara blottande och personlig i sin musik kan också vara skrämmande så varför fortsätter jag? 
Det kanske beror på att jag själv bestämmer utifrån hur jag mår och vad jag vill berätta. Som 
konstnär har man möjlighet att måla självporträtt men också att måla abstrakta bilder. Det 
samma gäller musik. Det är vi själva som betsämmer vilka roller vi vill ta och hur mycket vi 
vill ge till känna. Detta får mig att känna mig lugn. Samtidigt som jag ansvarar för mina 
åsikter och tankar i mina texter så har jag också möjligheten att gömma mig. Det samma 
gäller mig som barn. Jag hade svårt att tala inför min klass men att stå och sjunga för ett 
fullsatt konserthus var inga problem. För mig är skola sammankopplat med prestation, 
prestation och prestation. Jag fick tidigt intrycket av att andra tillvägagångssätt och tolkningar 
inte var lika respekterade och då syftar jag främst på pedagogiken. Jag tror dessvärre att jag 
hade otur att hamna i en klass där olikheter vad gällande exempelvis socialklass, etnicitet, 
intressen inte var lika respekterat som att vara en del av normen. Därav tror jag att min 
prestationsångest kommer ifrån. Tidigt hade jag ett stort behov av tillhöra gruppen men 
märkte med tiden att jag inte kunde ändra på den jag faktiskt var. Genom sången hittade jag 
sätt att vara olika roller och i olika situationer men ändå stå kvar som den människa jag är. 
Med tiden fick jag intresset av att själv skriva och detta gav mig ett ännu större syfte.  

 
Det har varit otroligt utvecklande att ha en större uppgift i åtanke under sista året på KMH. 
Både praktiskt och teoretiskt. Den reflekterande biten som har ingått i examensarbetet har 
varit enormt lärorik och jag tycker att fler kurer på skolan borde ha en större slutuppgift för att 
få oss elever att analysera och konkretisera vad vi faktiskt har gjort under kursens gång, Detta 
främst för vår egen konstnärliga utveckling.  

 

Sammanfattning  
Efter mina tre år på KMH ser jag stora personliga framsteg. Jag har utvecklats som 
kompositör, sångerska, improvisatör, som pianist, producent och som företagare. Men det 
största är nog ändå att jag sakta men säkert har vågat tro på mig själv och att jag ständigt har 
konfronterat min prestationsångest. Utvecklingskurvan har varit lång och knölig men den går 
framåt. Det är stort för mig. Sedan skulle jag vilja tacka mina enormt inspirerande och 
stöttande lärare, studenter som jag har fått lära känna och integrerats med. Men störst tack till 
min familj som både finns på avstånd och nära. Utan er hade ingenting gått.  
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COSIMA - Technical rider 
Inputlista:

Ch. Instruments Instruments Stand

1 Kick Out Beta52A Short tripod w/boom

2 Kick In Beta91A N/A

3 Snare Top MD421 clip

4 Snare Bottom e904/e604 clip

5 Rack Tom e904/e604 clip

6 Floor Tom e904/e604 clip

7 Hihat SM57 Tall tripod w/boom

8 OH L KM184 / C451 Tall tripod w/boom

9 OH R KM184 / C451 Tall tripod w/boom

10 SPDs D.I N/A

11 Bass Amp Line D.I N/A

12 Moog D.I N/A

13 Prophet D.I N/A

14 Summed Keys L D.I N/A

15 Summed Keys R D.I N/A

16 Guitar Amp SM57 Short tripod w/boom

17 Saxophone/Flute Guitar Amp SM57 N/A

18 Saxophone Mic DPA 4099 clip

19 Voc Backup (Drums) Beta58A Tall tripod w/boom

20 Voc Backup (Bass) Beta58A Tall tripod w/boom

21 Voc Backup (Keys) Beta58A Tall tripod w/boom

22 Voc Backup (Sax) Beta58A Tall tripod w/boom

23 Voc Lead L (Cosima) Beta58A Tall straight w/roundbase 

24 Voc Lead R (Cosima) Beta58A Tall straight w/roundbase 

�1

 

 
 

 
 

Bilagor  

 

Bilaga 1 - Inputlista  
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Bilaga 2 - Stageplot 

 
 
 

 
 

 


