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Abstrakt 

Den här uppsatsen behandlar ett konstnärligt projekt där upphovsmannen komponerade ett 

jazzverk om cirka 45 minuter. Syftet är att utveckla och pröva olika strategier för att 

komponera längre sammanhängande verk för jazzensemble. Vanligtvis har kompositionen en 

underordnad roll inom jazzmusik. Formuppbyggnaden är ofta enkel till förmån för 

improviserandet. Här ligger dock fokus på kompositionen och upphovsmannen undersöker 

hur man kan gå tillväga för att komponera ett stort verk.  

Undersökningen fokuserar på sättning, form, harmonik, tematik och text.  

I diskussionen tydliggör kompositören vilka parametrar som var extra viktiga för 

utformningen av det längre jazzverket.  

 

Nyckelord: komposition, jazz, form, harmonik, improvisation 
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Förord 

Ända sedan jag var på en konsert med Pat Metheny Group på Annexet till Globen i 

Stockholm 2005, där de spelade sitt stora epos The Way Up, har jag velat göra ett stort 

jazzverk. Sedan jag började på Musikhögskolan i Piteå har möjligheterna vuxit fram och jag 

är oerhört glad över att ha fått chansen att förverkliga en åtta år gammal dröm.  

 

Jag vill innerligt tacka alla som har varit delaktiga i det här projektet på något sätt. Både de 

som har varit med under kompositionsprocessen, uppsatsskrivandet eller under uppförandet 

av musiken.  

Tack till mina stöttande och pådrivande handledare Jan Sandström och Åsa Unander-Scharin. 

Även tack till mina lärare Hans Hjortek, Johan Ramström och Mathias Lundqvist som också 

har varit gett mig viktiga kunskaper som lagt grunden för komponerandet av Falling and 

Paths.  

Musikerna Nicklas Dahlin, Bo Selinder, Oscar Sterte, Simon Fransman, Josefine Gellwar 

Madsen, Louise Nordgren, Johanna Yew Olsson, Daniel Schwartz, Daniel Forsberg och 

Hampus Sjöstedt vill jag tacka för stor skicklighet och djupt engagemang.  

Min bror, Johan Morhed, vill jag tacka för att du alltid är där och stöttar, och för experthjälp 

med sångtexten. Tack även till mina föräldrar för ert intresse och oupphörliga stöd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- 4 - 

Innehållsförteckning 

 

Inledning och bakgrund 

Personlig bakgrund 

Bakgrund till idén 

 

Syfte och frågeställningar  

 

Metod 

 

Kompositionsprocessen 

Sättningen 

Att komponera för jazzmusiker 

Formen 

Harmoniken 

Tematiken 

Texten 

 

Reflekterande diskussion 

 

Referenser 

 

Bilagor 

 

 

 

 

 

5 

5 

5 

 

6 

 

6 

 

7 

7 

9 

11 

16 

20 

20 

 

23 

 

25 

 

25 

 

 

 

 



 
 

- 5 - 

Inledning och bakgrund 

Personlig bakgrund 

Mitt musikskapande har under hela mitt liv i huvudsak bestått av att spela piano och att 

komponera. Vid sju års ålder började jag spela piano, och jag tog lektioner fram till tjugo års 

ålder. De första åren hade pianostudierna klassisk inriktning för att sedan under högstadiet 

och gymnasiet gradvis bli alltmer jazzinriktade. När jag sedan gick på Bollnäs folkhögskola 

hade jag helt riktat in mig på jazzen. Jag har sedan barnsben ända fram tills jag var tjugoett år 

gammal sett mig som pianist i första hand. Men jag ändrade därefter inriktning och satsade på 

komponerandet fullt ut.  

Den första kompositionen gjorde jag vid åtta års ålder, och jag har fortsatt komponera 

regelbundet ända sedan dess. Under högstadiet började jag också komponera elektronisk 

musik. En milstolpe i min utveckling var mitt projektarbete på gymnasiet. Det var ett stort 

orkesterverk på en timme som gestaltade boken Bilbo av Tolkien. Det var också första gången 

som jag överhuvudtaget hade handledning i mitt komponerande. Trots att jag under 

gymnasieåren och därefter spelat mest jazz på pianot, har jag inte riktigt komponerat så 

mycket jazzmusik. Det har blivit en och annan låt, men den stora mängden musik har varit 

konstmusik eller elektronisk musik. På grund av mitt stora jazzintresse och avsaknaden av 

jazzkompositioner från mig har jag på sista tiden blivit alltmer ivrig att komponera ett stort 

jazzverk.  

Bakgrund till idén 

Vanligtvis har själva kompositionen en underordnad roll inom jazzen. Fokus brukar ligga på 

samspel, improvisation, sväng och annat där själva låten snarare är en utgångspunkt än något 

av vidare intresse. Men det finns undantag där den komponerade komponenten är väldigt 

viktig, såsom inom storband eller hos grupper som Pat Metheny Group och Esbjörn Svensson 

Trio.  

I slutet av augusti 2012 kom jag på idén till mitt examensarbete: jag ska komponera något 

som kan liknas vid en symfoni för jazzmusiker! Min ursprungliga plan för examensarbetet var 

något helt annat, men en längtan efter att skriva jazzmusik hade vuxit inom mig en längre tid. 

Kanske var det på våren 2012 när jag spelade triojazz med Hampus Sjöstedt på trummor och 

Daniel Forsberg på bas, som båda går på jazzkandidaten i Piteå, som idén om det längre 

jazzverket först såddes. Vi spelade ett par jazzballader som jag komponerat och Hampus 

tyckte att jag borde göra en konsert med bara mina låtar någon gång. För tillfället hade jag 

fullt upp med andra saker att göra så det blev ingen konsert under våren. Men tanken grodde 

inom mig under hela sommaren och jag kunde formulera ett koncept för examensarbetet vid 

höstterminens början.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet är att utveckla och pröva olika strategier för att komponera längre sammanhängande 

verk för jazzensemble.  

Frågeställningar: 

- Hur komponerar jag ett längre sammanhängande verk för jazzmusiker?  

- Vilka är, och när i processen kommer, de viktigaste valen? 

- Vilka delar av mitt kompositionsarbete är medvetet och vilka delar är intuitivt 

skapande (varifrån kommer idéerna)? 

- Hur skapar jag en sammanhållen form? 

 

Metod 

Jag hade för avsikt att utveckla och pröva olika strategier för att komponera ett längre 

jazzverk. De strategier jag undersöker är för form, hantering av harmonik och tematiskt 

material. Tematiskt undersöks motivens förmåga att hålla samman verket och skapa 

igenkänning. För att kartlägga processen har jag fört loggbok och sparat en ny fil i mitt 

notskrivningsprogram för varje dag som jag har komponerat på musiken. Detta har gjort att 

jag i efterhand har kunnat gå tillbaka och se utveckling, ändringar och olika riktningar som 

musiken tog vid olika tillfällen. Med hjälp av detta kan jag rekonstruera viktiga delar av 

kompositionsprocessen och klarlägga strategierna som därigenom tagits fram.  

Jag kommer att hänvisa till bilagorna i texten. Taktnumren avser partituret, tidsangivelserna 

inspelningen. Jag rekommenderar att spela upp musiken med en mediaspelare i datorn, så att 

det går lätt att söka sig fram till rätt ställe, hellre än att försöka lokalisera sig med en CD-

spelare. Dock föreslår jag också att man spelar upp musiken med en ljudanläggning som har 

kapacitet att återge ett stort dynamiskt omfång.  
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Kompositionsprocessen 

Här följer en redogörelse för det konstnärliga arbetet i skapandet av Falling and Paths, som 

verket kom att heta.  Jag kommer att använda två begrepp som behöver närmare förklaring: 

slash och cue.  

Slashnotation är på sätt och vis synonymt med simile ad libitum som betyder att man ska 

spela liknande som det föregående. Men ibland finns det inga föregående noter att förhålla sig 

till. Då förväntas musikern vara så väl förtrogen med stilen att den kan spela något som passar 

ändå.  

Cue är något som används för att lokalisera var man är i musiken, och det finns två sorters 

cuer som jag har använt i Falling and Paths. Antingen är det en markering i noterna som 

tydliggör var man är. Det kan till exempel vara en noterad fras som någon annan spelar. Eller 

så är det en indikation på att man ska vara uppmärksam på en viss musiker som visar när man 

går vidare in till nästa del. Att visa in de andra kallas att cua.  

 

Sättningen 

 

Första sidan i partituret till Falling and Paths.  

Sättningen var något av det första jag tänkte på när jag började planera för verket. Gruppens 

storlek var till en början tänkt att vara runt tolv till fjorton musiker. I slutändan blev det elva 
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musiker, med sättningen tenor/sopransaxofon (en person), barytonsaxofon, två tromboner, två 

sångare, marimba, piano, gitarr, bas och trummor. Jag funderade från början på att ha 

ytterligare en slagverkare, en klarinett/basklarinett (en person) och en sångare till. Det extra 

slagverket tog jag bort för att jag insåg att ljudbilden skulle bli överlastad. Generellt genom 

verket ville jag att kompet, det vill säga piano, gitarr, bas och trummor, skulle ha stora 

friheter, precis som det vanligtvis är för jazzmusiker. Därför tänkte jag att det behövs mycket 

utrymme i ljudbilden för dem att spela på. Det utrymmet hade inskränkts med ytterligare en 

slagverkare. Så i det här fallet vägde den aspekten tyngre än möjligheten till den ytterligare 

instrumentklang som mera slagverk medger.  

Klarinetten/basklarinetten försvann för att saxofonerna, särskilt barytonsaxofonen, skulle 

stilla min hunger efter den varma, mörka träblåsklangen. Den tredje sångstämman blev också 

överflödig då behovet av hela treklanger inom samma instrumentgrupp inte fanns, och inte 

heller täcktes i någon annan instrumentgrupp i blåssektionen. Min vision om 

instrumentationen var att det skulle finnas rikligt med basregisterinstrument för att få en mörk 

och fyllig klang. Därför var utgångspunkten att sångarna skulle ha mörkare röster, alltså 

herrstämmor. Detta ändrade jag dock efterhand. Att jag valde att tillfråga en alt och en sopran 

istället var dels för att jag hade ändrat inställning om precis hur mörk ensembleklangen skulle 

vara, och dels för att de sångare jag ville ha med hade dessa röstlägen. Det kan ha varit efter 

en instrumentationslektion med Hans Hjortek i början av november, då han tyckte att jag 

borde städa upp lite i basregistret på ett ställe, som jag började ändra uppfattning om andelen 

basregisterinstrument.  

Vanligt i jazzensembler såsom storband är att ha med trumpeter. Kanske den mest förväntade 

instrumenteringen för blåssektionen i denna ensemblestorlek hade varit två saxofoner, två 

trumpeter och två tromboner. Men jag avstod från trumpeter till förmån för sångarna, på 

grund av att ensemblen skulle bli för stor om jag hade båda, och att jag inte hade någon 

spontan vision om vad de skulle tillföra till just den här musiken. Däremot hade jag en stark 

känsla av att sångklangen, med alla olika vokaler man kan sjunga på, och även andra 

uttrycksmöjligheter som sånginstrumentet medger, skulle tillföra mycket. Text är också ett 

exempel på ett uttrycksmedel man kan använda med sång. Dock använder jag här sången mest 

som en integrerad del i blåssektionen, och inte solistiskt. Under två partier har sången dock 

stort fokus (takt 157-188, 14:52 och 548-587, 40:40). Här framförs också sången med text. 

Övriga instrument i blåssektionen har även de en framträdande roll och framför melodi i 

nästan samma utsträckning som sångarna (takt 129-152, 14:09 till exempel).  

Jag bestämde mig relativt tidigt för vilka specifika musiker jag skulle tillfråga, och jag tänkte i 

personer lika mycket som i instrument när jag komponerade. De två som var med när idén om 

verket såddes (Hampus Sjöstedt och Daniel Forsberg) var givna redan från början. Jag 

komponerade till exempel för Daniels femsträngade bandlösa elbas och hans färdigheter. En 

annan person som tidigt kom med i mina tankar om kompositionen var Daniel Schwartz. Vi 

hade spelat ihop tidigare och kommit fram till att vi har liknande åsikter och smak när det 

gäller musik. Båda tycker vi om Pat Metheny Group’s skiva The Way Up, vilket är den största 

inspirationskällan för mitt verk. Så vi spelade på duo en gång i september, improviserade fritt 

och spelade låtar, och samspelet stämde mycket bra. Därefter tillfrågade jag honom och jag 



 
 

- 9 - 

har sedan komponerat gitarrstämman efter hans sound och stil: ”delay-flumimprovisationen” i 

introt (takt 5 och framåt, 00:27) och plockackord på den akustiska gitarren (takt 205-240, 

20:08) är exempel på detta. Han inspirerade mig dessutom till att skriva just det partiet med 

akustisk gitarr, wurlitzer (en typ av el-piano) och marimba.  

Att jag själv skulle spela pianostämman vid examenskonserten påverkade sannolikt väldigt 

mycket pianostämmans utformning. Jag utvecklade många idéer vid pianot. Det blev på så 

sätt enkelt att direkt överföra vad jag själv kunde spela till noterna. Det är också en tape-

stämma med i partituret. Den fick inte det utrymme som jag tänkte i början att den skulle få. 

Två gånger under hela verket är den igång, och då bara i bakgrunden. Jag löste det så att jag 

triggade igång den själv på en dator bredvid pianot.  

Hur solona fördelades var också mycket influerat av vilken person som spelade instrumentet. 

En sådan sak som att alla inte ville spela solo är något jag tog hänsyn till. Jag komponerade 

således också en sololiknande del (takt 205-240, 20:08) för marimba som sedan dubblades 

och stämfördes med wurlitzer.  

 

Att komponera för jazzmusiker  

Det finns några saker som är speciella för en kompositör att tänka på när man komponerar för 

jazzmusiker. Jag bör nämna att alla i bandet inte var jazzmusiker helt och hållet (två av dem 

går klassisk kandidat vid Musikhögskolan i Piteå), men här fanns många färdigheter som kom 

väl till pass för detta jazzverk. Här är några speciella saker som jag som kompositör tog 

hänsyn till:  

- Viljan och förmågan att improvisera 

- Kompets funktion 

- Cuer och andra sätt att orientera sig 

- Rytmiska möjligheter 

Det finns vissa förutfattade meningar om vad jazzmusik och konstmusik innehåller för typiska 

kännetecken. Som exempel kan nämnas att improvisation, slash-notation och kortare 

formdelar som tas om är vanligt inom jazz, medan mer exakt noterade stämmor och 

genomkomponerad form är mer typiskt för konstmusik. När jag komponerade rörde jag mig i 

ett område där jazz och konstmusik överlappar varandra. Och jag ville utvidga det området för 

få en större palett och använda alla de typiska drag för de båda genrerna som jag 

exemplifierade ovan.  
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Modell över hur genrernas kännetecken normalt kan se ut (den vänstra),                                    

och hur de överlappar varandra i Falling and Paths (den högra). 

Notbilden är, trots att stycket är relativt genomkomponerad, långt ifrån tillräcklig för att helt 

ut förstå hur slutprodukten kommer att låta. Här finns mycket slashnotation, ackordsymboler 

och ”simile ad lib.”, vilket betyder att musiker fortsätter i samma stil men med viss frihet. 

Man behöver minst sagt mycket fantasi för få ut så mycket av att bara läsa noterna. Som 

kompositör har detta varit en av de största utmaningarna. Jag har helt enkelt fått acceptera att 

delar som verkar vara helt tomma fylls upp när väl musikerna sätter tänderna i musiken.  

De viktigaste instrumenten man kan använda för att fylla en ljudbild som enbart från noterna 

verkar vara för tom är kompet. Trummor är viktiga för att de låter mycket och oftast står för 

en motor som håller musiken levande. Basen står även den för motor. Piano och gitarr är 

viktiga för att de är polyfona och kan spela många toner på samma gång. Delen med 

marimba- och wurlitzermelodi är ett exempel på detta (takt 205-240, 20:08). Utan gitarren 

skulle det vara mycket tommare. Det blev faktiskt lite för stillastående ändå, så jag lade till 

trummor där också när vi väl började repa.  

Likaså om man tror att ljudbilden är på gränsen att bli överlastad bör man kontrollera om 

piano och gitarr spelar ad lib. eller om de är uppbundna av inskrivna noter, alternativt har 

paus. Om de spelar ad lib. kan man med mycket hög sannolikhet gissa att det verkligen 

kommer att bli en överlastad ljudbild. Delen från T (takt 472, 38:33) kan utifrån notbilden se 

ut att vara väldigt rörig, men på grund av att både gitarr, piano, bas och i viss mån även 

trummor är uppbundna av noterat material blir det som händer ändå urskiljbart. Ett ställe där 

både bas och gitarr spelade noterat unisont är i takt 129, vid 14:09, och framåt. Det blev dock 

lite statiskt när vi repade så jag ville införa mer frihet. Detta trots att ljudbilden redan var 

tämligen fulladdad. Lösningen blev att ta bort gitarren och låta basen spela mer fritt över 

noterna och ackorden. En alternativ lösning hade kunnat vara att låta både basen och gitarren 

spela mer fritt, men jag tror att blåsarnas klang inte hade gått igenom lika ostört då. Och att 

bara låta gitarren spela och låta basen vara tyst där hade nog inte tillfört tillräckligt mycket 

motor (eller driv som det heter inom jazzvärlden).  

Rytmiskt finns det stora möjligheter för att göra det komplext i en jazzensemble på grund av 

musikernas förtrogenhet med många olika aspekter av rytm och timing. Det ville jag utnyttja 

och komponerade ett huvudtema med polyrytmiska element (takt 73, 12:29). Man kan 

antingen känna pulsen på fyra eller sex slag i takten. Pianofiguren där är lättast att känna på 

fyra slag i takten, och trummornas komp känns på sex slag i takten. Även på många andra 

ställen i musiken kan man hitta polyrytmiska inslag. Många tempoövergångar är 



 
 

- 11 - 

omtolkningar av rytmen och kräver ett polyrytmiskt sinne för att utföras. Exempel på detta är 

övergångarna i takt 328-329, vid 23:38, och i takt 352-353, vid 26:28.  

               
Takt 328-329, vid 23:38        Takt 352-353, vid 26:28 

Men också rytmiska mönster som går mot varandra eller som tillsammans bildar en helhet är 

något som förekommer på flera ställen genom hela verket. I takt 472, vid 38:33, till exempel 

finns tre starka rytmiska mönster som spretar lite: saxofonernas mönster som är fem 

fjärdedelar långt med indelningen 2+3, trummornas sextondelskomp med accent på varje 

fjärdedel, och piano- och marimbafiguren som betonar slag mellan fjärdedelarna men, precis 

som trummorna, går jämnt ut varje takt. Om man tittar närmare på pianofiguren så är det som 

en fyra mot tre-figur med en fjärdedel instoppad mitt i. Det var så jag gick tillväga när jag 

hittade på den:  

                   

En 4 mot 3-figur                  + en fjärdedel mitt i     blir den slutgiltiga figuren 

Cuer är viktigt för att hålla ihop musiken. Det gör att musikerna i en stor ensemble kan 

lokalisera varandra och spela tillsammans utan att man behöver en dirigent som visar in alla. 

En cue kan vara en nick med huvudet, en inskriven fras i noterna eller ett improviserat 

trumfill. Det ska vara något som fångar de berörda musikernas uppmärksamhet och hjälper 

dem att lokalisera sig. Jag använde alla tre sätten som exemplifieras ovan. Oftast låg cuen hos 

trummorna eller hos pianot, men även vissa solister behövde cua in övriga musiker.  

 

Formen 

När det gäller att skriva över fyrtio minuter sammanhängande musik så är formarbetet en stor 

utmaning. Jag skissade först på en storform bestående av:  

- Exakt utskrivna avdelningar 

- Avdelningar uppbyggda kring improvisation  

Metoden blev att först komponera de exakt noterade delarna, och i partituret samtidigt ge 

utrymme och instruktioner för de improviserade avsnitten.  
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 Huvudtemat (idé 1), takt 73 – 76, vid 12:29  

Det första jag började skriva på var verkets huvudtema (takt 65, 12:17). Samtidigt hade jag 

planer på ett intro som i väldigt hög grad var improviserat. Det skulle i princip bara var en 

improvisation över D mixo b6 (uttalas D mixolydisk sänkt sex), vilket är en skala som 

innehåller tonerna D E F# G A Bb och C (Bengtsson 1994-1997, s. 19).  

    

    D mixo b6 

Sedan skulle det övergå i vindljud och slutligen leda in till delen med huvudtemat. Så blev det 

även i slutändan. Men jag lade senare till cirka fyra minuter noterad musik och sång- och 

gitarrsolo innan improvisationen över D-mixob6. Det var för att jag ville gå djupare in i 

introdelen och låta lyssnaren sjunka in i en lugn stämning innan musiken fortsätter till själva 

huvudtemat.  

Innan någon av dessa introidéer fanns hade jag en tanke på att konserten skulle börja 

solopiano med en jazz-ballad som jag skrivit för länge sedan. Men jag tyckte att det var dumt 

att börja med något som kändes som en separat låt när jag ville göra ett sammanhängande 

verk.  

Den andra delen som jag började arbeta med var den som börjar i takt 393, vid 27:48. Det är 

något av en pausfågel bland alla sprudlande upptempobitar. Den har dock mest komplex 

harmonik med sina överlagrade treklanger och polymodala system. Jag gjorde fakturen 

betydlig enklare än omgivande delar, men harmoniken blev mer komplicerad och jag lekte lite 

med parametrarna komplexitet och enkelhet, precis som Pat Metheny Group har gjort på The 

Way Up.  
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 Idé 2, takt 393 – 400, vid 27:48 

 

 Idé 2, takt 409 – 416, vid 28:29 

Den tredje idén var partiet som börjar i takt 277, vid 21:54. Den här delen har tvärtom enkel 

harmonik men mer komplicerad faktur. Det är en runda på fyra ackord som repriseras. Här 

bygger jag gradvis ett nät av linjer och idéer. Det börjar med ett rytmiskt motiv i pianot, som 

marimban dubblar efter fyra takter. Trummorna går emot det med ett rockigt sextondelskomp. 

Bas och gitarr spelar en vid melodi som accentuerar andra slaget i takten. Sedan kommer 

saxofonerna in med långsamma fraser som är fem fjärdedelar långa och därmed förskjuts 

gentemot övriga insatser.  
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 Idé 3, takt 293 – 300, vid 22:27 

Därefter komponerade jag parallellt på introt och de tre huvudidéerna i över en månad innan 

den fjärde och sista stora idén kom (takt 129 och framåt, 14:09). Den fjärde idén är den del 

som mest liknar traditionell storbandsjazz, dels på grund av harmoniken men också med tanke 

på instrumentationen. Här fokuserade jag på tromboner och saxofoner, och jag komponerade 

på flera sätt: dels med kompstämmor plus melodi (takt 129-136, 14:09), dels med blockackord 

(i takt 149-152, 14:40) och även med vissa kontrapunktiska inslag (takt 137-144, 14:22). Hela 

den här delen har en mörkare och djupare karaktär än någon annan del i stycket. Möjligen har 

introt ett liknande djup. Men det var den här klangen jag hade i åtanke när jag valde 

instrumentationen för verket. 

 

Idé 4, takt 129 – 141, vid 14:09 

Vid det här laget hade jag ett intro och fyra huvudsakliga idéer för partier som verket skulle 

bestå av. Jag arbetade på de här idéerna och pratade med min handledare, Jan Sandström, om 

formen. Han tyckte att jag var på väg i en rapsodisk riktning, i och med att delarna var så 

olika. En rapsodi är det när formen består av sinsemellan obesläktade delar eller teman. Det 
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liknar en medley. Jag tyckte att det verkade okej att skriva ett verk som bestod av korta avsnitt 

som man lägger samman till en helhet. Och han tipsade om att lyssna på Dalarapsodi av Hugo 

Alfvén för att få lite input och inspiration till hur man kan få ihop ett rapsodiskt verk. Så jag 

lyssnade på den och förfärades. Det var inte alls så jag ville att formen på mitt verk skulle 

utformas. Dalarapsodin kändes, från min utgångspunkt om formidén, hattigt och klantigt 

komponerad på grund av de olika riktningarna som byttes hela tiden. Så efter det drogs jag 

mot att komponera ihop det till att bli mer och mer enhetligt.  

Nu hade jag ju en del som var minimalistiskt inspirerad (takt 65, 12:17), en som var i mer 

traditionell storbandsjazzstil (takt 129, 14:09), en som var pop/rock-inspirerad (takt 277, 

21:54) och en som var lugnt gående (takt 393, 27:48).  

 

 Tidig skiss över formen 

För att få sammanhållning mellan delarna använde jag några olika knep. Att låta avsnitt 

återkomma är ett sätt jag använde. Det finns ett mellanparti på den pop/rock-inspirerade delen 

mellan takt 301 och 317, vid 22:43, som kommer igen i takt 360, vid 26:42, och sedan i den 

lugnt gående delen i takt 409, vid 28:29. Ackorden, pianolinjen och rytmen är exakt 

desamma, men instrumentationen, tempot och den överliggande melodin är nytt. I takt 425, 

vid 29:06, blir det sedan reggaestuk och trombonsolo på samma ackordrunda. Det korta 

tretonsmotivet i takt 393, vid 27:48 (även i 409, vid 28:29), är också en förvrängd version av 

motivet i takt 73, vid 12:29. Tretonsmotivet finns även i introt i takt 29, 02:20. Så att 

återanvända material på olika ställen var min huvudstrategi för att hålla stycket samman. Det 

gäller att vara smart. 

Men även att noggrant välja i vilken ordning delarna kommer är viktigt för att de inte bara ska 

kännas som staplade på varandra. Först efter att ha arbetat minst en månad på alla olika delar, 

kom jag fram till den slutgiltiga ordningen på idéerna och kunde sätta ihop dem till en enda 

form.  

Intro (t 1, 00:00) -> Huvudtema (t 65, 12:17) -> Storbandstema (t 129, 14:09) -> 

 Pop/rockdelen (t 277, 21:54) -> Lugnt gående del (t 393, 27:48) ->  

Minimalistisk improvisationdel (t 439, 35:20) -> Pop/rockdelen (t 472, 38:33) -> 

Huvudtema (t 512, 39:45) -> Coda (t 588, 41:44) 

Det slutgiltiga formschemat med taktnummer och tidsangivelse på inspelningen 
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Väldigt tidigt var det givet att huvudtemat skulle presenteras direkt efter introt. 

Uppmärksamheten är i början hög hos lyssnaren liksom vanan att identifiera ett tema som ska 

återkomma. Efter den delen passade det bra med kontrast, och alla de andra delarna hade ju 

annan underdelning (rak åttondelsunderdelning), så vilken del som helst skulle nog bli en 

kontrast. Men den lugnt gående delen skulle förmodligen sänka tempot för mycket och det 

skulle bli dåligt dramaturgiskt att dra ned metronomtalet när man precis hade kommit upp i ett 

ordentligt tempo efter introt. Och pop/rock-delen ville jag spara till senare eftersom den är så 

pass ösig. Men den mer traditionellt jazziga delen hade precis lagom grad av intensitet, så den 

fick komma där. Efter detta kom pop/rock-delen naturligt, för jag hade redan tänkt ut 

övergången mellan den och den lugnt gående delen.  

Det var först efter detta som jag verkligen kunde se kompositionens form som en helhet. Jag 

lade till en återtagning av den minimalistiskt inspirerade idén, som kommer efter alla andra 

delar. I återtagningen byggde jag ett slut som kom att innehålla fragment av så gott som alla 

de tidigare idéerna. Här finns pop/rock-idén (takt 472, 38:33), huvudtemat (takt 512, 39:45) 

och i codan även inslag av den mera jazziga storbandslika idén (takt 607, 42:14). Faktum är 

att spår från den storbandslika delen finns redan i takt 588, vid 42:20. I takt 548, vid 40:40, 

använder jag gestiken och stilen från huvudtemat och harmoniken från pop/rock-delen. Det 

som är från takt 588, vid 42:20, och framåt kan ses som en coda. Jag ville ha ett långt och 

ordentligt slut på alltihop så att man som publik verkligen känner sig tillfredsställd. I 

slutändan består formen av ett intro, fyra stora delar och ett slut som mestadels innehåller 

återtagningar eller spår av tidigare formdelar. Dessutom finns här ett flertal improviserade 

avsnitt, antingen kollektiva, som den i takt 62, vid 10:18, och i takt 439, vid 35:20, eller i 

form av solon.  

 

Harmoniken 

I grunden består verket av jazzharmonik. Typiskt för jazzharmonik är ackord byggda på 

tersstaplingar, och sättet man färgar ackorden på. I takt 129, vid 14:09, är ett parti som börjar 

med mollmaj9- och 7#9-ackord, vilket är färgningar som förekommer inom jazzmusik 

(Bengtsson 1997, s. 26-28). I takt 153, vid 14:46, skrev jag ett Gsusb9, vilket är ett frygiskt 

ackord vanligt förkommande inom jazzrepertoaren (Levine 1989, s. 25). Andra kännetecken 

för jazzharmonik är kvintcirkelrörelser och tvåfemmor (Levine 1989, s. 13-18). En tvåfemma, 

det vill säga en ofullständig tvåfemetta är en ackordprogressionscell vars namn härstammar 

från steganalysen. Grundtonen i ackorden har i förhållandet till en tonika (med grundtonen 

ett) steg två och fem i tonarten. Tvåan är ett mollsjuackord och femman är ett 

dominantsjuackord. I soloformdelen i takt 329-344, vid 23:40, finns flera tvåfemmor och även 

enstaka dominantiska upplösningar på kvintavstånd. Jag använder också mer ovanliga 

jazzharmoniska system. Under den återkommande ackordvändan med Gadd11/F – Gm11 – 

Dm9 – Fm11 som introduceras i takt 301, vid 22:43, och används som soloform i takt 425, 

vid 29:06, använder jag ett polymodalt system. Beroende på vad den som improviserar gör 

blir skalorna lite olika, men troligt är att skalorna blir F-lydisk, G-dorisk, D-dorisk och F-

dorisk. Det blir ett system bestående av en lydisk och tre doriska skalor. Det är faktiskt nästan 
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unimodalt (sånär som på ett ackord) och polytonalt (på grund av att det är olika grundtoner). 

Känslan blir ett modalt centrum som flyttas (Bengtsson 1997, s. 20-21). Att man kan känna 

sig lite mer hemma när Gadd11/F kommer beror förmodligen på den harmoniska rytmen, eller 

periodkänslan, alltså att man känner den första takten i åttataktersperioden som extra stark 

(Bengtsson 1994-1997, s. 25). Jag vill också nämna partiet med överlagrade treklanger i takt 

393 – 408, vid 27:48. Det är något som jazzmusiker har sysslat med åtminstone sedan 1960-

talet (Levine 1989, s. 109-124).  

I pop/rock-delen (takt 277) har jag använt harmonik från pop- och rockgenrerna med en 

ackordvamp på fyra takter som baseras på kvartfall, vilket är vanligt inom rock. Exempelvis 

innehåller låten Hey Joe, som Jimi Hendrix gjorde känd på 1960-talet, kvartfall med 

ackordföljden C-G-D-A-E. Ackordföljden går alltså i motsatt riktning i kvintcirkeln jämfört 

med det klassiska kvintfallet, till exempel Em-A7-Dm-G7-C. Ackordvampen, från takt 277, 

vid 21:54, blir med steganalys: I – bVI – bIII – bVIIsus2. Det är alltså kvartfall både mellan 

bVI och bIII, och mellan bIII och bVIIsus2. 

De flesta soloavsnitten är enkelt uppbyggda med få ackord (takt 57, 193-196, 425-432 och 

433).  

 

Sopran- och gitarrsoloformdelen, takt 57, vid 04:35 

 

Alt- och bassoloformdelen, takt 193-196, vid 15:45 

 

Trombon 1-soloformdelen, takt 425-432, vid 29:06 

 

Pianosoloformdelen, takt 433, vid 32:06 

Den enkla uppbyggnaden av ackordföljder underlättar när man ska improvisera. Den är alltså 

främst till för att musikerna ska kunna släppa notbilden med blicken och därmed kunna 

improvisera friare. Jazzgitarristen Andy Fite sa till mig en gång: ”Du behöver kunna musiken 

tio gånger bättre om du ska improvisera över den”. Det är dock långt ifrån ovanligt att 

memorera en längre soloform än bara några få takter. Men när musikerna behövde lära sig så 

mycket material, även om det inte skulle vara utantill, så vill jag ändå ha enkla soloformdelar. 
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Men just på soloformen som går i swing, i takt 329, tyckte jag att jag behövde en 16 takter 

lång period för att få en riktigt jazzig inramning till det solot. Något som var intressant med 

den formen var att musikerna tyckte att det var en ovanlig och svår soloform att spela på, 

detta trots att den delen i mina öron låter väldigt ”vanlig jazz”. Här finns också många 

element som är typiska för jazz, till exempel ackordens färgningar och uppbyggnaden med 

tvåfemmor.  

 

Sopransaxofon-, och trombon 2-soloformdelen, takt 329-344, vid 23:40 

Men om man tittar närmare på ackorden och försöker göra en steganalys upptäcker man att 

den kanske var lite ovanlig ändå. Det bästa jag kunde åstadkomma var detta:  

 

Att den börjar på IVmaj7 är inte helt unikt (så börjar till exempel jazzstandarden Just Friends 

av John Klenner), men det är inte det förväntade och det kanske får en att bli lite förvirrad när 

man spelar. Här finns bara en dominantisk upplösning på kvintavstånd (som pilen visar). Det 

finns inte heller något dominantackord med upplösning på tritonussubstitutavstånd 

(upplösning ett halv tonsteg ner). Och ett av ackorden har jag kommit på en egen förklaring 

till (Em7-ackordet som är markerat med en lång streckad klammer). Jag tänkte att det är ett 

relaterat tvåmollsju-ackord som är fördröjt till sin femsjua på samma sätt som dominanter kan 

ha fördröjd upplösning till sitt målackord (Bengtsson 1994-1997, s. 33). En annan teori jag 

har är att det blir ett tonartsbyte redan på Am7. Det skulle kunna vara en jättekort utstickare 

till F-dur i bara tre takter (III-7, V7/II och II-7), men då är det fortfarande den där krystade 

förklaringen med Em7 som relaterat tvåmollsjuackord med fördröjd upplösning. Låt oss nöja 

oss med att säga att det, precis som musikerna sa, inte är helt vanlig harmonik under den 

delen.  

Under nästan hela introt (takt 1-64, 00:00) är det samma harmonik rakt igenom, förutom 

precis i början där det subtilt går från vad som nästan är en heltonsskala (tonerna C, D, E, F# 
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och Bb), via C lyd b7 (uttalas C lydisk sänkt sju) i takt 13, till D mixo b6 i takt 25, vid 02:01. 

Finessen här är att det inte förekommer några toner som inte finns i D mixo b6 under hela 

introt (med undantag för en kort avstickare i takt 49-60, 03:55), så det är i princip samma 

tonförråd som långsamt och subtilt förändras. C lyd b7 innehåller precis samma sju toner som 

D mixo b6, de har bara olika grundton, och tonerna i den ofullbordade heltonsskalan ingår i D 

mixo b6.  

     

    Ofullständig heltonsskala C lyd b7                    D mixo b6 

I takt 49, vid 04:16, byts modaliteten till D lyd #5 (uttalas D lydisk kors fem) för att sedan 

återgå till D mixo b6 i takt 60, vid 10:08. Den impressionistiska, täta stämningen hålls kvar 

men humöret ändras, kan man säga. Under dessa tolv takter är det en vamp med två öppna 

solon, det vill säga två solon där solisterna själva bestämmer hur länge de ska spela solo. Så 

tidsmässigt består introdelen av ungefär lika stor del D mixo b6 som D lyd #5. På konserten 

blev förhållandena totalt 6 min 4 sek D mixo b6 och 6 min 13 sek D lyd #5.  

 

             D lyd #5 

Tonförråd: D mixo b6         D lyd #5 D mixo b6 nästa del 

Skala: Of. heltonsskala  C lyd b7  D mixo b6 D lyd #5 D mixo b6 nästa del 

Takt:  1          13    25  49  60  65 

Tid:   00:00         01:05    02:01  03:55 10:08 12:17 

Schema över introt med skalor, taktnummer och exakt tid från konsertinspelningen. 

Jag tänkte tidigt att det i kompositionen skulle finnas ett soloparti som var tonalt fritt med 

undantag av två förbjudna toner. Och att när den delen var slut skulle ett ostinato med just de 

två tonerna spelas för att få en speciell effekt. Jag hade för ett par år sedan tänkt, och pratat 

med min dåvarande kompositionslärare Johan Ramström om, att skriva något sådant. Det 

skulle säkerligen bli stor effekt trodde han också. Min förväntan var att man antingen skulle få 

en fräsch eller en konstig känsla. Men efter att jag själv hade improviserat över det fritonala 

och gått över i ostinatot för att undersöka effekten så blev jag besviken. Det fanns ingen effekt 

tyckte jag. Jag gjorde om försöket flera gånger, men jag fick ingen känsla för att det skulle bli 

bra. Så jag strök idén och det blev istället ett tonalt fritt pianosolo som i grunden byggde på 

B7 (takt 433, 32:06). Det går lättare att improvisera när det känns som att man har möjligheter 

istället för restriktioner. Ett ackord som man kan utgå ifrån och sedan spela fritt över känns 

friare än att spela över alla toner förutom två, även om slutresultatet kanske blir detsamma 

rent toninnehållsmässigt.  
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Ett sista harmoniskt knep jag vill delge är modulationerna jag använde i slutet. Från takt 548, 

40:40, hela vägen till slutet byter jag tonart ett flertal gånger. Det gjorde jag för att höja 

intensiteten. Jag upptäckte att både tonartshöjningar och tonartssänkningar var effektiva 

medel för det. Även den harmoniska rytmen intensifieras gradvis över 80 takter genom hela 

slutet. Ända från takt 548, vid 40:40, där det är ackordbyte varannan takt, via 588, vid 41:44, 

med ackordbyte varje takt, vidare till takt 622, 42:35, där det blir två ackord per takt, till takt 

626, vid 42:41, där ackorden byts på varje fjärdedel.  

 

Tematiken 

En metod för att få stycket sammanhängande, som jag tidigt tänkte på att använda, var att 

skapa ett kort motiv på tre till fyra toner som bearbetas under hela verket. Men jag gjorde 

sedan fler än bara ett motiv, så jag höll mig bara delvis till metoden. Det viktigaste melodiska 

motivet är det som i sin kompletta form först presenteras i takt 73, vid 12:29. Motivet kommer 

dock in i en avskalad version redan i takt 29, 02:20, och återkommer på ytterligare ställen, 

bland annat i takt 600, vid 42:02, i marimban.  

Det andra riktigt viktiga temat som finns exponeras i takt 129-130. Det kommer in i slutet 

igen och trångförs i takt 610, vid 42:18.  

En liten finess med tematiken var att tenorsaxofonisten, i takt 31, vid 02:29, fick spela en fras 

från valfritt tema. 

 

Texten 

Arbetet med sångtexten tog vid under slutet av kompositionsprocessen. Det var först i januari 

när titeln på stycket blev klar som textarbetet tog fart. Titeln Falling and Paths betyder 

ungefär faller/fallande och vägar, och blev i slutändan vad de två textavsnitten gestaltar. Det 

första avsnittet (takt 156-187, 14:51) handlar om Paths, och hämtar inspiration från en bok om 

taoism, Tao enligt Puh (Hoff 1982). Taoism betyder ungefär vägen.  

Så här går den första texten (takt 156-187, 14:51): 

We know a way 

and walk a way 

and make a way to find it all over. 

Listen close and you will hear 

that your voice within sings to. 

See your path and walk. 

Listen and walk.  
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As silent water pouring through (your mind) 

your mind will feel serenity. 

Just let your ego fall asleep now. 

Texten handlar om att vi så lätt krånglar till saker i onödan. Vilket kan vara allt ifrån små 

vardagsting till storpolitik. Alltså att vi innerst inne vet vad vi egentligen vill ha eller vad vi 

vill göra. Men någon obetydlig anledning kommer i vägen och vi gör något annat (går en 

annan väg). Här finns också en lösning på att göra det som betyder mest för oss istället: att ta 

oss förbi bruset runtomkring oss och lyssna på vår inre röst. Stilla vatten (silent water) är här 

en symbol för klar tanke (Nachmaninovitch 1990).  

Orden formar för mig en djup tanke, som berör mig och som jag har funderat mycket på, och 

som passar bra med musiken. Både sångregistret - där båda sångarna ligger lågt och där 

altstämman som lägst går ner till lilla ess - och övriga instruments register ligger lågt. Men 

också harmoniskt med den stora andelen mollackord bildas en mörkare klang. Det finns bara 

ett durackord under hela temapresentationen (takt 129-193, 14:09) vilket är D7#9, där 

korsnian ju dessutom är samma klingande ton som molltersen. Allt detta skapar ett 

musikaliskt rum där lyssnaren får ro att vila i vad som sker. Trots att det händer mycket 

rytmiskt och melodiskt kan man slappna av. Texten handlar också i viss mån om att finna ro i 

den ström av intryck som möter en.  

Här är den andra textbiten (takt 547-570, 40:39):  

Just as the little in lapse of awerness 

minding somewhere else. 

Being touched by godlike gift 

mind gives birth to rare reality 

where the meaning is obvious. 

Away she goes (for now) 

for now is absorbed by her creation. 

Det andra textavsnittet gestaltar den första delen av titeln: Falling. Inspirationen till texten 

hämtade jag från Spela fritt av Stephen Nachmaninovitch. Det är en bok som handlar om 

improvisation och kreativitet i liv och konst.  

Falling syftar på att låta sig falla in i ett kreativt flöde, eller att låta sig försvinna i leken som 

alltid lurar runt hörnet i våra liv. Nachmaninovitch delar in improvisationens/kreativitetens 

källor i sju huvudkategorier: Inspirationen, tidens flöde, uttrycksmedlet, strömmen, musan, 

leken och att försvinna. Jag valde att gestalta leken, strömmen och att försvinna. Leken 

beskrivs av mig som när ett barn är frånvarande och befinner sig någon annanstans i sinnet. 

Den gudalika gåvan som rör vid barnet är kreativiteten, och som genom barnet ger upphov till 
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den sällsynta verkligheten där all mening är självklar (vilket den i många fall kanske inte är i 

den vanliga verkligheten). Strömmen gestaltas av kompet och framförallt pianot som sköljer 

över lyssnaren med sina böljande triolrörelser. Jag ville skapa en till synes oändlig ström som 

har en konstant stigande intensitet som man bara kan ösa energi ur, och som förhoppningsvis 

kan försätta både de som spelar och de som lyssnar i ett tillstånd av flow. Det hör ihop med 

den tredje källan till improvisation/kreativitet jag ville gestalta - att försvinna. Målet är som 

sagt flow, vilket i viss mån är synonymt med att försvinna i kreativitet. Och jag tänkte att om 

sångarna sjunger om hur någon absorberas av sin kreativitet, kanske det blir en indikation för 

lyssnaren att göra det själv. Det är ett psykologiskt knep jag använder för att försätta lyssnaren 

i ett önskvärt tillstånd. Texten tar slut i takt 570, vid 41:19, och därefter fortsätter musiken i 

samma stil ända fram till takt 587, vid 41:43. I det spannet på 17 takter sjunger sångarna utan 

text och melodiinsatserna dubblas av piano, saxofoner, tromboner, bas och marimba. Det är 

som att hela bandet hoppar in i strömmen och är med och leker i denna kreativa fantasi som 

sångarna har besjungit. Eller så är det som om perspektivet som musiken och texten gestaltar 

flyttas från att vara bredvid den kreativa världen till att verkligen komma in i den. I takt 580, 

vid 41:32, sker ytterligare en intensifiering när tonarten sänks en halvton och lyssnaren 

sjunker djupare in i musiken.  

Jag hade en liten idé om att skriva vidare på texten där den nu slutar i takt 570, vid 41:19, med 

raden ”is absorbed by creation”. I så fall skulle texten fortsätta med ett egenpåhittat språk så 

att man som lyssnare tog sig in i det skapande på så vis. Men jag kände att det skulle krävas 

alltför mycket jobb för att det skulle bli bra med ett eget språk. Språket kan lätt bli konstigt 

och kännas krystat, tror jag. Men att sångarna istället själva fick utöva friheten vad gällde 

texten därefter har också ett stort värde i sammanhanget. Så idén att skriva text på ett 

egenpåhittat språk föll bort ganska tidigt.  
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Reflekterande diskussion 

Jag är glad över att ha kunnat föra in en kompositörs kunskaper om saker som har med form, 

instrumentation och tematiskt arbete att göra, i ett så här pass stort verk som både rytmiskt, 

harmoniskt och till sättningen hör hemma i jazzen. Det är första gången jag har komponerat 

något sådant. Likaså är jag nöjd över att ha kunnat planera och intuitivt skapa om vartannat. 

Man skulle kunna tänka sig att planeringen borde komma först och att man därefter dyker in i 

noterna. Men här kunde jag jobba på både det långsiktiga och det kortsiktiga planet under en 

mycket lång tidsperiod, vilket har varit inspirerande. Möjligen har avsaknaden av en på 

förhand planerad storform orsakat den rapsodiska riktningen som jag var inne på ett tag.  

För mig kom ett av de viktigaste valen när jag insåg att jag inte ville sträva mot en rapsodisk 

form. Det blev då klarare hur jag skulle få ihop hela stycket. Annars har det inte kommit så 

många skarpa tillfällen när saker och ting plötsligt ändras. För det mesta har utvecklingen av 

stycket gått gradvis.  

Formens utveckling var intressant. Jag hade en metod där jag inte hade klart för mig från 

början hur det hela skulle hänga ihop. Grundidén, att komponera ett sammanhängande verk,  

var klar redan innan jag började skriva. Och att både skissa på en storform och komponera 

fram byggstenar samtidigt hade sina olika sidor. Det som var bra med det var att jag kunde 

planera och få en övergripande tanke med alltsammans, även om det tog lång tid för mig att få 

klart för mig hur allt skulle hänga ihop, samtidigt som jag kunde känna en viss frihet i 

komponerandet eftersom formen inte blev spikad på ett tag. En nackdel med att sätta formen 

tidigt kan vara att man känner sig låst när man komponerar. Det tror jag inte att jag upplevde 

nu. I och med att jag komponerade på de olika delarna parallellt med att jag satte ihop 

storformen var jag fortfarande fri att på ren intuition skapa teman och harmoniskt innehåll. 

Jag kände mig inte låst under processen och jag kunde också flytta runt  formdelarna, och 

prova olika ordningsföljd på delarna, efterhand som jag blev mer och mer färdig.  

Det kan dock ha varit en bra idé att planera vissa saker lite mer från ett faktiskt tidsperspektiv. 

Jag hade inte riktigt koll på att mitten av stycket rent tidsmässigt var i takt 270, vid 21:44. 

Man hade kunnat tro att mitten borde ha varit i takt 319, vid 23:20, eftersom det hela är 638 

takter långt (638/2=319). Och om man tänker på formschemat så kommer mitten mellan del 

tre och fyra (av totalt nio delar). Vad som förmodligen orsakar den oväntade 

tidsförskjutningen är att solona var öppna. De solon som var under första halvan blev längre 

än de som var under andra halvan. De fyra första solona blev totalt 9 minuter och 42 

sekunder, och de fem sista solona totalt 8 minuter och 53 sekunder. En annan viktig anledning 

till att början tog längre tid var att introt hade mycket lägre tempo än övriga delar. Men 

oavsett var vilken takt befinner sig tidsmässigt hade jag en känsla av att början blev längre än 

förväntat. En medvetenhet om att öppna solon tidsmässigt förändrar relationer mellan delar 

hade kanske resulterat i lite annorlunda proportioner på delarna. Det är lätt att skissa på ett 

formschema och förvänta sig att varje del är lika lång, när olika delar egentligen tar olika lång 

tid.  
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Harmoniskt var jag inte särskilt medveten om vad jag gjorde under själva 

kompositionsprocessen. Detta medförde dock att jag kände mig fri och vågade prova många 

olika stilar. Jag utgick ifrån jazzen i första hand och vandrade ut i bland annat pop/rock-

harmonik och impressionism. Om man istället från början hade skapat ett homogent 

harmoniskt rum att utgå ifrån kanske verket hade blivit ännu mer sammanhållet. Nu blev det 

istället en palett med flera harmoniska rum. Det blev förmodligen mer varierat än vad det 

hade blivit med en helhetsplan från början.  

Det tematiska arbetet fungerade fint. Jag använde en ganska konventionell formel för 

temaanvändning med presentation, bearbetning och återtagning. En rapsodisk lösning med 

nya teman hela tiden hade varit både lättare och svårare att genomföra. Det svåra med att 

komponera en rapsodi är att man behöver hitta på så många teman. Vad som är lättare med 

rapsodisk musik är att man inte behöver variera och komma på nya sätt att använda det 

befintliga materialet. Jag är ganska nöjd med hur avvägningen av nytt och återanvänt material 

i slutändan blev. Man är väl både listig och lat.  
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