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Abstrakt 
Syftet med mitt examensarbete är att undersöka och få insikt i vad man som 
jazzmusiker kan stöta på under en studioinspelning av egna kompositioner. Vad 
krävs av en musiker/kompositör när det gäller kommunikation med andra musiker 
för att få igenom sina musikaliska intentioner? 

Under en dags inspelning med två professionella jazzmusiker spelade jag in tre 
egna låtar med tre olika utgångspunkter. Låt ett, där musikerna fick allt noggrant 
noterat och beskrivet. Låt två, där musikerna bara fick en melodi uppspelad för sig, 
och en tredje låt där musikerna fick en avskalad notbild med få detaljer och 
anvisningar.  

Utifrån den inspelningen har jag analyserat hur de olika situationerna påverkade 
varje låt och hur de inspelade versionerna skiljer sig från hur jag ursprungligen 
skrev dem.    
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1 Inledning 
Som jazzmusiker måste man vara förberedd på att vara flexibel i alla möjliga sorters 
situationer. Olika genrer inom jazzen kräver dessutom olika färdigheter. En 
jazzmusiker i ett storband måste t.ex. kunna läsa noter utan svårigheter samtidigt 
som han anpassar sitt spel till ensemblen.   

I andra situationer, t.ex. under en konsert med en mindre grupp, kan musikerns 
gehör vara avgörande för framförandet. Som jazzmusiker står man sällan inför valet 
att spela ett stycke som det är noterat eller som man själv känner det. Jazzen har en 
tradition av att ta låtar och melodier och låta musikerna tolka dem själva och tillföra 
en del av sig själva. Genren kännetecknas också av dess repertoar av jazzstandards1 
där utövaren gärna ska kunna så många låtar som möjligt. Oftast används då s.k. 
leadsheets2 för att lära ut låtarna. Mycket lämnas då till musikern att avgöra hur 
han/hon vill frasera en melodi och eller hur ett ackord ska spelas eller kanske bytas 
ut. 

I mitt examensarbete ville jag därför undersöka på vilket sätt en kompgrupp, 
bestående av två professionella och erfarna jazzmusiker, kan påverka en eller flera 
låtar i en studiomiljö. Eftersom jag skriver mycket eget material så ville jag 
applicera undersökningen på inspelningen av tre egna låtar. På så sätt skulle 
kompmusikerna dessutom inte ha någon förutfattad bild av låtarna de spelar in. 

Min förhoppning är att det här arbetet kan vara till nytta för alla musiker, inte bara 
de inom jazzgenren. De metoder jag använt mig av skulle lika gärna kunna 
användas vid t.ex. en rock- eller pop-inspelning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 http://sv.wikipedia.org/wiki/Jazzstandard 
2 Ett notblad som oftast bara innehåller melodi och ackord. 



2 

 

 

1.1 Personlig bakgrund 
Trots att jag började spela gitarr vid 13 års ålder, och innan dess tvärflöjt och piano, 
dröjde det många år innan jag började intressera mig för genren jazz. Under min 
uppväxt lyssnade jag mest på klassisk musik och hårdrock. Hårdrocken var också 
den största anledningen till att jag började spela gitarr.  

Jag hade ingen gitarrlärare när jag började spela utan jag lärde mig själv genom att 
kopiera och härma från skivor jag tyckte om. Liksom säkert många andra som 
börjar spela gitarr, eller något annat instrument, i den åldern så övade jag dag och 
natt och utvecklade mitt spel ganska snabbt. 

I Örnsköldsvik där jag växte upp fanns en hel del band i genren Death Metal och 
jag hamnade så småningom i några av dem. Ganska snabbt fick jag ett rykte om mig 
att vara ”den snabba” gitarristen och det hade jag absolut inget emot, det stärkte 
bara mitt självförtroende och övertygade mig om att jag ville fortsätta med musik. 
Efter gymnasiet sökte jag så småningom till Mellansels Folkhögskola, 
rockmusikerlinjen, och kom in. Det var under mina lektioner med gitarristen Johan 
Öijen som intresset för jazz tändes och ledde till att jag nästa år sökte till Mellansels 
jazzlinje istället. Efter tre år på Mellansels folkhögskola sökte jag mig till Piteå och 
den konstnärliga kandidatutbildningen, inriktining jazz, på musikhögskolan där jag 
för tillfället går mitt tredje år.  

Inför mitt examensarbete visste jag att jag ville undersöka något som kunde kopplas 
till mina tre år på musikhögskolan och som även kunde vara till nytta för mig som 
musiker även utanför skolan. Eftersom både jag själv och min klass/ensemble på 
konstnärliga kandidatutbildningen jazzmusiker försökt fokusera på att skriva och 
framföra egna låtar ville jag ta med det i arbetet. Samtidigt har jag haft möjlighet att 
spela med flera kompetenta yrkesmusiker inom jazzgenren under tiden på 
musikhögskolan och fått uppleva hur mycket det påverkar mitt egna spel att 
interagera med musiker som har mer erfarenhet och kunnande. Tanken var att jag 
skulle presentera tre egna kompositioner för ett komp, bestående av basist och 
trummis, där jag ger olika mängd information (noter, anvisningar m.m.) för varje 
låt, spelar in resultatet och sedan analyserar hur inspelningarna skiljer sig från de 
musikaliska intentioner jag hade när jag skrev låtarna. 
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1.2 Syfte 
Syftet med mitt arbete har varit att undersöka och analysera det kreativa samspel 
som kan uppstå i en studiomiljö för att jag ska få insikt i hur jag kan förhålla mig till 
sådana situationer i min roll som musiker och kompositör. De frågeställningar jag 
använt mig av för att undersöka detta är följande: 

• Vad krävs av kompositören, ifråga om kommunikation med musikerna, 
för att han ska få igenom sina musikaliska intentioner? 

• På vilket sätt påverkar informationen som kompositören ger (noter, 
verbala instruktioner, ljudande exempel) det musikaliska slutresultatet? 

• Hur påverkar kompositören, i sin roll som musiker, de andra musikerna 
genom sitt spel? 
 
 

1.3 Tidigare arbeten inom området 
Inom jazzen går det att hitta ett stort utbud av inspelningar där musiker har använt 
sig av liknande metoder som jag. Dock inte nödvändigtvis i undersökningssyfte. I 
boken Kind of Blue : The Making of the Miles Davis Masterpiece (Kahn, 2000) beskrivs 
hur inspelningen av trumpetaren Miles Davis nu legendariska skiva Kind of Blue 
(1959) gick till. Under inspelningen fick musikerna knappt något noterat alls och 
Davis lämnade ett stort utrymme för musikerna att tolka låtarna som de ville.  

Ett annat exempel, som visar på hur man som jazzmusiker måste vara beredd på 
olika situationer, är inspelningen av saxofonisten John Coltranes Giant Steps (1960). 
Coltrane hade, liksom Davis, som vana att komma till en studioinspelning utan att 
ha repeterat  låtarna med musikerna i förväg och inspelningen av titelspåret var 
inget undantag. Kompet hade förmodligen väntat sig att spela in en jazzstandard 
eller något i stil med vad de var vana vid. Låten “Giant Steps” är dock uppbyggd på 
det som numera är känt som Coltrane changes3. En harmonik som är krävande för 
en solist att improvisera över. På inspelningen är det särskilt uppenbart på 
pianosolot, där det ibland låter som att pianisten Tommy Flanagan kämpar för att 
klara sig igenom solot.  

                                            
3 http://www.thinkingmusic.ca/analyses/coltrane/ 



4 

2 Metod och material 
Metoden jag valde att använda för att genomföra min undersökning var att välja tre  
egna låtar att spela in i en studio. Dessa låtar presenterade jag för en jazztrio 
bestående av gitarr, bas och trummor. På bas och trummor anställde jag två 
professionella jazzmusiker och själv spelade jag gitarr. Varje låt presenterades för 
musikerna på olika sätt för att simulera olika situationer. På låt ett fick kompet ett 
utförligt leadsheet att följa, samt verbala instruktioner. De fick även höra låten 
uppspelad på gitarr. Låt två presenterades med att jag endast spelade upp melodin 
för kompet, i s.k chord-melody stil4, utan övriga noter eller anvisningar. På låt tre 
fick kompet åter igen ett leadsheet att följa, men nu betydligt mer avskalat på 
information. De fick inte heller några verbala instruktioner från mig om hur de 
skulle spela. Låtarna presenterades en och en för musikerna en kort stund innan 
inspelningen av varje låt. Alla inspelningar är dessutom förstatagningar. 

 

2.1 Valet av musiker 
Jag fick tidigt ta ställning till hur jag skulle välja musiker till inspelningarna. Efter 
att ha konsulterat min konstnärliga handledare kom jag fram till några krav de 
behövde uppfylla. 

• De ska ha erfarenhet av studioinspelningar. Ju mer erfarenhet desto 
bättre. 

• De ska ha bred kunskap om och färdigheter i olika stilar inom jazz. 
• De ska vara musiker som jag inte spelat med förut i liknande situationer. 

 

På bas valde jag att anlita Martin Sjöstedt som är verksam som både basist och 
pianist i Sverige och runt om i världen. På trummor chansade jag och anlitade 
Christian Sundeqvist. En trummis jag kände redan när jag bodde i Örnsköldsvik 
och som även gått på musikhögskolan i Piteå. 

 

 

 

 

                                            
4 Ett begrepp inom jazzgitarr som innebär att gitarren spelar melodi och ackord samtidigt. 
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3 Låtarna 
När jag valde vilka låtar jag skulle spela in fanns det två saker jag hade i åtanke. För 
det första skulle alla tre låtarna gärna skilja sig från varandra ifråga om harmonik, 
tempo, taktart o.s.v. Anledningen till att jag ville spela in olika sorters låtar var att 
kompmusikerna inte skulle ha en klar bild av mina musikaliska intentioner redan 
efter att första låten var inspelad. För det andra så ville jag välja låtar som jag skrivit 
själv och som jag kunde beskriva precis hur jag ville att de skulle låta, både för 
musikerna under inspelningen och för läsarna av det här arbetet.   

 

3.1 Låt 1,”Another day” 
“Another day” skrev jag när jag gick jazz-linjen på Mellansels folkhögskola. Under 
den tiden lyssnade jag mycket på gitarristen Pat Metheny5 och det influerade mig 
att skriva den här låten. Särskilt formens uppbyggnad (A, A, B, C) påminner om 
låten ”James” från skivan Offramp (1982) med Pat Metheny Group.  

Rent harmoniskt innehåller låten relativt simpla klanger utan mycket 
färgningar6och den håller sig inom tonarterna E-dur (A och C-delen) och G-dur (B-
delen). När jag skrev den hade jag inte spelat jazz längre än ett år och jag hade inte 
särskilt bra musikteoretisk kunskap. Många utav klangerna är därför helt enkelt 
ackordläggningar jag tyckte lät häftiga vid den tiden, utan att nödvändigtvis veta 
precis vilket ackord det var. Det var först på senare tid, när jag grävde fram låten 
igen, som jag bestämde mig att notera den och skriva ut de ackord som jag tidigare 
bara memorerat som grepp på gitarrhalsen. Pat Metheny var som sagt en stor 
influens, och så även ECM-soundet7. När jag grävde fram låten inför arbetet, 3-4 år 
efter att jag skrivit den, så fick jag dock nya idéer om hur jag ville att den skulle 
spelas. Under det senaste året har jag lyssnat mycket på den franska jazzgitarristen 
Sylvain Luc8 som ofta blandar in popelement i sina låtar. Jag undrade hur det 
skulle låta om jag försökte härma hans spelstil (i den grad jag kan) och sound och 
sedan tillämpa det på “Another day”. Jag baserade det nya soundet på en låt från 
skivan Trio Sud (2002) , ”Les Amants D'un Jour” som är en instrumental version på 
en Édith Piaf9 låt från 1956. Inför inspelningen av “Another day” skulle jag då 
kunna spela upp nämnda låt för musikerna för att ge dem en tydlig bild av hur jag 
ville att de skulle spela. 

                                            
5 http://www.patmetheny.com 
6 Att "färga" ett ackord innebär att man tillför en eller flera toner som inte ingår i grundackordet. 
7 http://sv.wikipedia.org/wiki/ECM_Records 
8 http://www.sylvainluc.fr 
9   http://www.ne.se/edith-piaf 
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3.2 Låt 2, ”Maybe” 
“Maybe” kom till efter att jag febrilt försökte komma på ett sätt att ge musikerna en 
låt att spela utan att ge dem noter eller anvisningar att följa. Efter att ha funderat 
igenom saken med min konstnärliga handledare kom idén om att helt enkelt spela 
upp en låt eller melodi för kompet och låta dem själva skapa sig en bild av hur jag 
ville att det skulle låta. 

Låten skrevs väldigt snabbt veckan innan inspelningen utan några förutsatta planer 
på vilken tempo, taktart, harmonik eller övergripande stil det skulle vara. Slutligen 
så blev det en ballad, vilket passade alldeles utmärkt som kontrast till de andra 
låtarna. Själva låten består av en melodislinga i a-moll som spelas två gånger för att 
sedan övergå till c-moll. Låten har dessutom ett ojämnt antal takter i varje del. Den 
börjar med 9 takter, sen 13 och sen 11, något som skulle kunna bli en utmaning för 
kompet att följa utan att ha det nedskrivet. Eftersom den skrevs så hastigt sträckte 
sig mina intentioner inte längre än till att den skulle spelas som en modern 
jazzballad med vispkomp på trummorna och ett stabilt baskomp. “Maybe” skulle 
snarare fungera som ett experiment för att se om kompmusikerna skulle lyckas 
uppfatta form och harmonik samtidigt som de tillförde sina egna musikaliska idéer.  

 

 

3.3 Låt 3, ”Fragment” 
 

En låt jag tidigt i arbetet visste att jag ville ta med i undersökningen var 
“Fragment”, som jag skrev redan under hösten 2011. Trots att jag spelat den flera 
gånger med andra musiker så har det alltid varit en låt som varit ganska öppen för 
olika tolkningar. Eftersom tanken var att välja en låt där kompet bara fick en 
avskalad notbild på låten tyckte jag att den passade utmärkt. Hela låten är fylld av 
delar som kan tolkas på olika sätt och förhoppningsvis uppmuntras kompet att 
prova sig fram för att hitta en egen tolkning av låten.Låten består utav tre delar:  
Intro, A-del och B-del. Låtens intro består av ett riff10 på gitarr som flyttas mellan g-
moll och f-moll. Det som gör att denna figur sticker ut är att den är uppbyggd på en 
6/8 takt och en 5/8 takt vilken ger den en känsla av att vara i en udda taktart11. Jag 
hade en idé om att börja låten med bara gitarriffet för att sedan låta kompet komma 
in och öka intensiteten och nästan gå över i något som mer påminner om rock än 

                                            
10 En kort upprepande melodislinga. 
11 En taktart bestående av mer eller mindre komplicerade kombinationer av olika taktarter.  
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jazz för att sen gå ner i intensitet när melodin/temat kommer in. När temat kommer 
in går låten över till 6/8 och liknar mer en jazzvals. Melodin består av upprepad fras 
som bygger på en harmonisk skala i g-moll med små variationer. När jag skrev låten 
så skrev jag den för kvartett, med saxofon, gitarr, bas och trummor. Jag var en aning 
influerad av moderna jazzartister som Jonathan Kreisberg12 och Kurt Rosenwinkel13, 
som ofta spelar i grupper med den uppsättningen. The South of Everywhere 
(Kreisberg, 2007) och The Next Step (Rosenwinkel, 2001) är två exempel på skivor 
med det sound jag eftersträvade. Att bara ha ett ackordsinstrument kan leda till stor 
frihet i harmoniken eftersom man inte behöver oroa sig för att klangerna ska krocka 
med ett annat ackordsinstrument. I A-delen har jag därför bara ackordet g-moll 
utskrivet, vilket gör att både bas och gitarr är fria att spela nästan vadsomhelst bara 
de håller sig någorlunda inom tonarten. Nästa del (B) är däremot tydligare och 
förutsätter att den utskrivna harmoniken följs för att komplettera melodin. Efter 
temat kommer den rytmiska figuren tillbaka och avlöses av ett gitarrsolo på samma 
form som låten (A, B) för sedan gå tillbaka till öppningsfiguren som kan användas 
som bakgrund för ett trumsolo. 

 

                                            
12 http://www.jonathankreisberg.com/index_2.html 
13 http://www.kurtrosenwinkel.com/ 
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4 Processbeskrivning 
 

4.1 Låt 1 ”Another Day” 
 

Som jag hade förväntat mig så var det inte svårt att få ett bra resultat på 
inspelningen av den här låten. Förutom noterna fick kompet också låten uppspelad 
för sig på gitarr och jag var tydlig med vad jag ville att trummor respektive bas 
skulle spela. Istället för att ge trummisen noter på trumkompet så spelade jag upp 
låten ”Les Amants D'un Jour” (Trio Sud, 2002) vilket gjorde att han snabbt förstod 
vad jag var ute efter. Det resulterande kompet används som grund genom hela låten 
och ser ungefär ut såhär: 

 

Kompexempel  1: Trumkomp för låten “Another day”  

 

Förutom ett leadsheet fick basisten som instruktion att hålla sig till att spela i det 
lägre registret på basen och att spela ganska sparsamt. Både trummis och basist 
förstod vad jag ville att de skulle göra och de behövde inte testa eller repa något 
innan vi spelade in. Under inspelningen flöt allt på utan problem och efter några 
vändor av gitarrsolo lämnade jag över till basisten som tog ett kortare bassolo. Det 
enda oväntade som inträffade under inspelningen var att jag själv, i slutet av låten, 
spelade fel i codan. Ackorden D-maj7 och D-maj7#11 är i noterna utskrivna så att 
de ska spelas en takt var. Utan att tänka på det spelade jag istället två takter av varje 
ackord vilket basist och trummis snabbt märkte och hakade på. Tack vare att de så 
snabbt hörde det så märks det inte på inspelningen.  
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4.2 Låt 2 ”Maybe” 
 

Inför inspelningen av “Maybe” hade jag ingen klar och definierad bild av hur jag 
ville att låten skulle spelas. Att det var en jazzballad blev uppenbart redan efter att 
jag spelat två takter av temat och utmaningen för kompet blev, istället för att tolka 
den och göra något eget av den, att försöka komma ihåg melodi och harmonik.  

Jag fick kompromissa en aning med mina inspelningsregler för denna låt. Eftersom 
jag inte visste hur mycket kompet uppfattat av låten försökte jag spela så tydligt som 
möjligt under inspelningen för att underlätta för dem att hänga med i formen. 
Anledningen till det är att det inte skulle vara rimligt att göra en liknande 
inspelning i en vardaglig situation, där varje minut i studion kostar pengar. Den 
som fick störst utmaning här var basisten som måste förhålla sig till att dels spela 
rätt harmonik, dels hålla reda på låtens form som inte är helt självklar i sig. Det jag 
märkte när jag analyserade inspelningen var att basen har en avvaktande och 
försiktig roll på grund av detta och spelar ut först under sitt solo. Trummisen har 
inga större svårigheter med att följa formen och bidrar med ett luftigt men ändå 
stabilt trumspel. Något som jag inte märkte under inspelningen utan upptäckte 
först under analysen är att trummisen under temat hakar på melodins rytm på flera 
ställen och spelar den på sina cymbaler. Formen på den inspelade versionen är: 
Tema, bassolo, gitarrsolo, tema och det enda som tydligt sticker ut är att basisten på 
sista temat kommer av sig och spelar fel på några av ackorden. 
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4.3 Låt 3 ”Fragment” 
 

Inspelningen av “Fragment” visade sig bli den svåraste, men även mest intressanta 
av låtarna att i efterhand analysera. Under inspelningen, när jag presenterade låten 
för kompet, gav jag dem bara en avskalad notbild av låten utan någon verbal 
förklaring från min sida om hur jag tänkt. 

En anledning till att jag valde låten var för att se hur kompet skulle reagera på den 
inledande gitarrfiguren i 6/8 + 5/8. Efter att de själva försökt reda ut hur figuren 
skulle spelas blev jag ombedd att spela upp den på gitarr. Något intressant som 
inträffade efter detta var att trummisen började fundera ut ett komp att spela under 
figuren varvid han började spela ett jazzvals-liknande komp, vilket absolut inte var 
vad jag hade tänkt för det partiet. Eftersom jag hade satt som regel att inte avslöja 
något om hur jag hade tänkt lät jag honom fortsätta prova sig fram med tanken att 
det i alla fall skulle bli intressant att i efterhand jämföra hur låten med jazzvals-
känsla skiljde sig från min ursprungsintention. Efter en korts stunds testande med 
trummisen kom basisten med ett förslag. Bara för att testa föreslog han för 
trummisen att känna låten med rak underdelning14 istället och spela ett stressbeat-
komp15 under figuren vilket genast gjorde att allt flöt på mycket bättre.  Eftersom 
det var precis vad jag hade tänkt för låten så blev jag glatt överraskad av att basisten 
föreslagit det och berättade det för honom efter inspelningen och frågade hur han 
kommit fram till idén.  

 

 

Kompexempel  2: Stressbeat-komp i låten “Fragment” 

 

Tydligen hade han från början liksom trummisen antagit att låten var en jazzvals 
och det var först när jag hade spelat upp figuren på gitarr som han anade att låten 
skulle vara rak, baserat på hur jag spelade figuren. Det här var förstås ett riktigt 
genombrott i min undersökning då det visade på hur två olika jazzmusiker kan tolka 

                                            
14 Rak underdelning är när de åttondelar eller sextondelar som du räknar är delbara med två 
15 Trummisen markerar varje taktslag på t.ex. virveltrumman under kompet. 
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musikaliska motiv på helt olika sätt utifrån deras tidigare erfarenheter. Det visade 
också på att jag inte behövde notera och skriva ut specifikt vad jag hade tänkt utan 
att det var möjligt för en erfaren musiker att höra vad jag var ute efter bara på sättet 
jag spelade. När själva temat i låten kommer in hade jag som tidigare nämnts en 
ungefärlig bild av vad jag ville att basens roll skulle vara. Den behövde inte 
nödvändigtvis behövde hålla sig till ackordstoner i G-moll utan kunde välja att spela 
en melodisk kontrapunkt till melodin med en stigande eller fallande basgång. Nu 
blev detta inte fallet, basisten håller sig istället inom ackordet och gör istället små 
rytmiska och melodiska utvikningar som att t.ex. citera melodin vid ett tillfälle 
andra gången temat kommer.  Även under B-delen håller han i den typen av spel 
vilket hjälper till att hindra låten från att tappa intensitet. Under gitarrsolot fick 
trummor och bas mer utrymme och de var fria att spela ut lite mer än i temat.  

Det enda som hände under gitarrsolot att anmärka på är att basisten två gånger 
lägger till en takt i G-moll åtta takter in i solodelen. Trots att han inte är konsekvent 
med hur många takter i G-moll han spelar under gitarrsolot så blir kontrasten som 
uppstår, när jag spelar en fras som leder till C-moll medan han stannar kvar i G-
moll, ganska effektfull och intressant. Efter gitarrsolot går låten tillbaka till 6/8 + 5/8 
figuren samtidigt som trummisen gör ett solo över den. Idén kom från basisten som 
tyckte att ett bassolo var överflödigt. Eftersom trumsolot inte repades i förväg så 
blev resultatet ganska osäkert. Både basisten och jag själv fick kämpa för att hålla 
igång den rytmiska figuren och det märks tydligt på inspelningen att det tar ett tag 
för trummisen att bli van vid rytmen innan han kan börja improvisera.  
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5 Resultat 
 

I mitt examensarbete valde jag att spela in tre låtar där mina kompmusiker ställdes 
inför tre olika förutsättningar. Trots det så blev alla tre låtarna inspelade utan 
problem och de avvek inte i någon större grad från de musikaliska intentioner jag 
hade. Ingen av låtarna tog heller längre tid att spela in än den andra och båda 
kompmusikerna sa efteråt att det varit den smidigaste inspelning de varit med om. 
En slutsats jag har kommit fram till i mitt arbete är att det inte finns någon metod 
som är bättre än en annan för att förmedla sina musikaliska intentioner. Resultatet 
av en sådan här inspelning beror mer på vad man som kompositör och musiker har 
för ambitioner och vilka kompromisser man är villig att göra. I en jazztrio, med den 
typ av låtar jag skrivit, var det lätt att förmedla vad jag ville få ut av musikerna utan 
att behöva förklara så mycket i förväg. En avgörande faktor för att det skulle lyckas 
var dock att musikerna hade tidigare erfarenhet av liknande situationer och snabbt 
kunde anpassa sig.  

 

5.1 Vad krävs av kompositören, ifråga om kommunikation med 
musikerna, för att han ska få igenom sina musikaliska 
intentioner? 

Beronde på hur erfarna musikerna är kan mängden av kommunikation som behövs 
variera. En musiker med bred kunskap om och färdigheter i olika stilar av jazz, kan 
utan större svårigheter hitta ett sätt att spela som passar kompositörens musikaliska 
intentioner, utan att i förväg behöva instrueras. Kommunikation mellan kompositör 
och musiker måste dock finnas i någon form. Om inte med verbala eller noterade 
instruktioner, så genom att kompositören är med och spelar, och på vis 
kommunicerar via musiken. 

5.2 På vilket sätt påverkar informationen som kompositören ger  
det musikaliska slutresultatet? 

Liksom med frågan om kommunikation mellan kompositör och musiker så beror 
det på hur erfarna musikerna är inom genren. De olika typer av information som 
musikerna fick påverkade inte slutresultatet till den grad att kompositörens 
musikaliska intentioner blev oförverkligade. 
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5.3 Hur påverkar kompositören, i sin roll som musiker, de andra 
musikerna genom sitt spel? 

Om kompositören är tydlig i sitt sätt att spela möjliggör det att musikerna lättare 
kan uppfatta nyanser av kompositionen som inte framgår i noter eller av verbala 
instruktioner.     

6 Diskussion och analys 
Inspelningen av “Fragment” visar bäst vad jag fann intressant och varför jag ville 
göra den här undersökningen. Trots att musikerna inte fick mycket information så 
blev den inspelade versionen väldigt lik den version jag hörde i mitt huvud när jag 
skrev låten. Hur väl låten var noterad hade ganska liten påverkan på hur 
slutresultaten blev. Det jag upplevde under inspelningen var snarare att alla 
signaler jag sände ut till kompet medverkade till att få fram den version jag ville ha. 
Inte bara noterna, utan också hur jag spelade, vilket ljud jag använde på gitarren, 
hur jag färgade ackorden o.s.v.  

Den svåraste delen av det här arbetet har varit att färdigställa den skriftliga delen.  
Eftersom mitt arbete till största delen handlar om mig själv och vad jag upplevt 
under arbetets gång har det varit svårt att veta vad som bara är av intresse för mig 
själv och vad som är intressant för läsaren. Min förhoppning är att den konstnärliga 
delen, de inspelade låtarna, tillsammans med den skriftliga delen bildar en helhet 
som är intressant för både läsare och lyssnare. 

I efterhand så är jag väldigt nöjd med de resultat jag fått. Inspelningen, som knappt 
tog tre timmar att genomföra, är nog den första inspelning där jag känner att jag 
kan stå för vad jag spelar. Som jag nämner tidigare så är det mycket tack vare de 
kompmusiker jag hade. Martin Sjöstedts basspel tillsammans med Christian 
Sundeqvists trumspel gjorde det lätt för mig att slappna av i studion och bara spela. 
Eftersom jag anlitade båda två och själv bekostade det så kändes det aldrig heller 
som ett skolprojekt, utan som en seriös inspelning. Hela erfarenheten har gett mig 
ökat självförtroende för mitt spel samt mitt komponerande och förhoppningsvis 
kommer jag ha nytta av de insikter jag erhållit. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1: Leadsheet till “Another Day”
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8.2 Bilaga 2: Leadsheet till “Maybe” 
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8.3 Bilaga 3: Leadsheet till “Fragment” 

 

 


