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Abstrakt
Syftet med detta arbete är att utforska min process som kompositör, musiker och bandledare genom 
att skapa ett album med min musik. Arbetets bakgrund är att jag ville se ifall jag klarade av att göra 
ett jazzalbum i eget namn. Metodiken har gått ut på att förbereda kompositioner och att förverkliga 
en vision men samtidigt att sträva efter att hitta olika delar i projektet som kan hållas helt 
oförberedda.  Jag har tillsammans med ett för skivan ihopsatt band spelat in mina kompositioner i 
en studio under fyra dagar. Resultatet blev ett album med 17 spår. 

Under arbetets gång har jag utforskat min process som kompositör, musiker och bandledare samt 
analyserat när dessa tre roller sammanfaller. I min roll som kompositör har jag kommit fram till att 
jag är spontan och går på känsla då jag komponerar. Jag komponerar bäst då jag är inspirerad och 
inte har för mycket ramar att hålla mig inom. Jag har kommit fram till att jag har svårt att hålla 
fokus på mig själv som musiker på grund av att jag fokuserar på de andra rollerna i första hand. Det 
är då jag måste lita på mina tidigare färdigheter och kunskaper för att resultatet ska bli bra. Jag som 
bandledare anser att styrkan ligger i att ha ett välmående arbetslag som vill uppnå samma resultat. 
Det är viktigt att se till att hålla alla i en speciell relation till en själv och verkligen uppskatta dem.
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Inledning

Personlig Bakgrund

Jag har så länge jag minns skapat och spelat musik. Mitt intresse för musik startade tidigt. Jag satt 
så ofta jag kunde vid pappas piano och utforskade toner. Redan som treåring anmälde min mamma 
mig till pianolektioner. Jag tog lektioner för läraren Laszlo på skolan ”Utile Dulci” fram tills jag var 
sex år. På grund av en sjukdom inom familjen gjorde omständigheterna det svårt för mig att 
fokusera på musiken så jag fick lov att sluta på skolan. Idag är jag oerhört tacksam över att jag blev 
uppmuntrad att spela musik i så ung ålder och är övertygad om att min musikaliska grund las under 
den perioden.

Att skapa egen musik har alltid varit en naturlig del av att spela. Den aspekten av musik som jag 
alltid har tyckt varit roligast är att improvisera och skapa. De svårigheter jag har stött på är många. 
Till att börja med finns det ingen handbok i att uttrycka sig. Då menar jag inte ordagrant eftersom 
jag förmodar att det finns otaliga böcker som saluförs med det som slogan. Vad jag menar är att i 
början finns endast behovet och inte nödvändigtvis kunskapen om hur man ska uttrycka sig.

När jag var tolv år gammal började jag på en ny skola med musik- och språkprofil. Jag började med 
att ta lektioner i trummor för att sedan byta instrument till el-bas. Efter ett tag upplevde jag att ingen 
riktigt brydde sig om vad basisten spelade och därmed vad jag spelade. Under den korta perioden då 
jag vacklade i min tilltro till basen upptäckte jag gitarren. Det verkade som att många människor 
uppskattade gitarrbaserad musik och när jag upptäckte Jimi Hendrix blev jag såld. Det var mitt 
första möte med en musikikon och det var en stark upplevelse. Efter att ha hört låtarna ”Purple 
Haze” (Hendrix, 1966) och ”All Along the Watchtower” (Zimmerman, 1967) blev jag besatt av att 
äga en skiva av honom. Jag började en kampanj av tjat på mina föräldrar tills dom till slut gav med 
sig och mamma körde in mig till stan för att inhandla ett album av Jimi Hendrix.  Vi köpte albumet 
”Experience Hendrix: The Best of Jimi Hendrix” (1968). Jag kan omöjligt uppskatta hur många 
gånger jag har lyssnat på det albumet, men det är hack i nästan varje spår och den är väl nött. 

Jag började drömma om att bli lika duktig och häftig som min nyfunna hjälte Jimi Hendrix och det 
kändes självklart att jag skulle börja spela gitarr istället för bas. Denna gång hade jag bestämt mig 
för att jag inte ville ta några lektioner, jag ville se om jag kunde lista ut hur man spelar gitarr på 
egen hand. Det enda problemet var att jag inte hade någon gitarr. Min farfar tyckte att det var roligt 
att jag höll på med musik så han gav mig en elgitarr på julafton när jag var tretton år. Det är den 
bästa julklapp jag någonsin har fått. Efter att jag hade fått denna elgitarr började jag klura ut hur det 
går det till att spela på den.

Jag började spela i mitt första band som fjortonåring. Artister, band och album hade vid den här 
tiden börjat bli ett stort intresse. Det var naturligt att jag skulle starta band och att vi kulle lyckas ta 
över världen. I början av tiden då jag spelade i band var det många band som startades och sedan 
snabbt lades ner. Sedan kom en period då vi bytte bandmedlemmar och bandnamn under några år. 
Förutom några korta inhopp i diverse andra sammanställningar var det ändå bandet som konstant 
bytte namn och medlemmar som var mitt hjärteband. Det projektet varade från när jag var sexton 
tills jag var tjugo år gammal. Jag lärde mig otroligt mycket under dessa år och träffade musiker som 
inspirerade mig djupt. 

Efter uppbrottet med bandet funderade jag hårt och noga på vad jag vill göra med musiken. Jag kom 
fram till att jag ville leva som musiker och bestämde mig för att ta mig in på en musikutbildning. 
Åren av att lära mig gitarr på egen hade gett mig ett starkt band till instrumentet men jag kände mig 
redo för att börja ta lektioner. Jag lyckades ta mig in på en linje som hette ”Jazz/ Rock och Soul”, en 
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eftergymnasial utbildning på skolan ”Kulturama” i Stockholm. Där gick jag i två år och under det 
andra året träffade jag basisten Olle Häggberg som sedan dess varit min allra viktigaste 
samarbetspartner i musik. Vi gick sedan ett år på folkhögskolan ”Ingesund” tillsammans. 

Tillsammans med några andra startade jag och Olle ett coverband år 2010. Det gick bra från början 
och jag startade eget företag för att bland annat kunna fakturera. Sedan frilansade jag några år innan 
jag bestämde mig för att jag ville fördjupa mig inom Jazz och söka en högskoleutbildning som 
musiker.  Det var många roliga och tuffa år, fyllda med afterskis, bröllop, en musikal, otaliga barer, 
ett gäng företagsgig, dop, nån enstaka aftersail och till och med en cirkus. Jag hade dock tröttnat på 
att spela covers och att emellanåt jobba extra i en videobutik. Jag kände ett behov av att börja ägna 
mig åt egen musik. När jag år 2014 kom in på Piteå Musikhögskola som Jazzmusiker fick jag 
äntligen min chans att satsa på det jag verkligen ville. Nu kunde jag på heltid ägna mig åt att 
utvecklas så mycket som möjligt som musiker samt att skriva och spela in min egna musik. 

Under det första året i Piteå skrev jag tillsammans med Olle Häggberg musiken till vårt debutalbum 
med bandet ”Erson/ Häggberg. Skivan heter ”Dead Ocean” och den spelade vi in i början på juni år 
2015 i ”Svenska Grammofonstudion” i Göteborg. Den kommer att släppas under första halvan av år 
2017.  Känslan av att göra sin egna skiva var som en drog. Jag hade en intensiv upplevelse av eufori 
under den tiden vi spelade in. Efter att ha varit med om att skapa den skivan har jag blivit riktigt 
intresserad av arbeta med att göra album med orginalmusik.

Under mitt andra år i Piteå skrev jag all musik och all text, förutom en låt, till ett helt nytt projekt 
som heter ”Winter & My Soul”. Det var en ny och fantastiskt erfarenhet. I och med att ”Dead 
Ocean” var jazz ville jag nu göra en skiva med pop-/ rockmusik. Jag ville också ha det i andan av 
sent 60- och tidigt 70-tal. Jag samlade ihop ett gäng fantastiska musiker som alla bidrog till att vi 
lyckades spela in hela skivan under en dag. Vi gjorde allting i samma rum, live i studion och rakt in 
på rullband. På grund av tidsbristen hann vi aldrig med pålägg så som körer och effektljud, detta har 
gjort att det nu dragit ut på tiden innan vi fått klar skivan. Jag planerar dock att den ska vara klar 
och utgiven under den senare hälften av år 2017. 

Examensarbetes bakgrund

Under mitt tredje och sista år som konstnärlig kandidat ville jag göra ytterligare en skiva. Jag ville 
göra en jazzskiva under eget namn. Jag bestämde mig för att jag skulle kombinera detta med mitt 
examensarbete.

Någon gång under år 2016 fick jag en idé att som kreativ lek skriva en låt till varje stjärna som 
huvudsakligen utgör Orions bälte. Jag hade gjort utkast på två kompositioner när jag satte den 
kreativa leken på paus.

När jag sedan bestämde mig för att göra en inspelning med egna kompositioner kändes det naturligt 
att fortsätta där jag slutade, vid stjärnorna och Orions bälte. Jag kände dock att jag inte ville skriva 
om just Orions bälte men att rymden kändes som ett roligt tema att utforska. Det var viktigt att det 
också skulle vara ett tydligt tema genom skivan men även att det skulle vara gjort på ett intressant 
sätt. Min förhoppning var att kunna blanda starka kompositioner med mycket improvisation och en 
spännande ljudbild. En vision som jag har haft ett tag och nu ville förverkliga var att göra ett album 
som tydligt uppfattas som en skiva i jazzgenren, men där musiken nödvändigtvis inte är fokuserad 
på musikerna utan själva musiken i sig. 

Jag bestämde mig för att våga mig på att ta med nya konstnärliga uttryck i projektet för att utmana 
mig själv. Ungefär hälften skulle vara oplanerat eller löst planerat för att lämna utrymme i studion. 

�2



Som exempel ville jag ha åtminstone en låt som vi byggde upp på ett för oss okonventionellt sätt. 
Jag ville också göra några spår som var fria improvisationer, både enskilt och tillsammans. Efter att 
ha genomfört två tidigare skivinspelningar upplevde jag att jag hade fått en del koll på hur jag 
fungerar kreativt i stunden samt hur jag gillar att jobba. Under båda inspelningarna har jag sett att 
musiken kan komma samman i stunden på ett oplanerat sätt ett flertal gånger. Jag har lärt mig att det 
är en viktig del av min process och jag är övertygad om att det finns en fördel med att låta vissa 
saker ske i studion. Det är en bra balans att ha en stor del planerat och under kontroll men också att 
lämna utrymme för det oväntade och spontana.
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Syfte och frågeställningar
Syftet med detta arbete är att utforska min process som kompositör, musiker och bandledare genom 
att skapa ett album med min musik.

Hur ser min process ut?
- som kompositör
- som musiker
- som bandledare

Vilka delar av skapandeprocessen är medvetna och vilka är improviserade? 

Vad är viktigt i en låt?

Vad är viktigt med en skiva?

På vilket sätt kan jag utveckla mitt låtskrivande? 
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Material och metod
När jag har komponerat har tillvägagångssättet varierat och varit baserat på vad jag har haft lust 
med. Det har alltså inte existerat någon utvald metodik på förhand. Jag har spenderat mycket tid vid 
flygeln, min akustiska gitarr, min el-gitarr och datorn. Under tiden har jag försökt att dokumentera 
idéer med röstmemofunktionen på min smartphone eller genom att skriva ner musiken på noter. Det 
har även hänt att jag har fått idéer när jag har varit ute och promenerat, då har jag dikterat idéerna 
på smartphonen.  Jag lämnade några idéer ofärdiga med flit till studioinspelning för att jag ville se 
vad som hände i stunden.

Vi lärde oss låtarna på plats och hade alltså inte möjlighet att repetera materialet. Inlärning av 
låtarna gick till genom noter, gehör och samtal. Under processen lämnade jag det öppet för de andra 
att tycka till om musiken. Personligen finner jag det ofta intressant och inspirerande att höra hur 
någon annan tolkar min musik innan jag kommer med min vision. 

Under inspelningsveckan strävade vi efter att jobba i en stressfri miljö med respekt gentemot 
varandra. För att få skön atmosfär i studion ställde vi ut belysning och vi såg även på en livestream 
från ISS  på en stor projektorduk inne i studion, i och med att det är rymdtema på skivan.1

Bandet

Johan Eriksson: Gitarr, Melodika, Loop, Fender Rhodes, Synth
Olle Häggberg: El-bas, Rådgivare, Rymdkontra, Synth, Mortel, Smycken.
Samuel Freiman: Flygel, Fender Rhodes, Synth, Glockenspiel
Peter Turesson: Trumset. 

Emil Aspegren: Ljudtekniker/ Inspelningstekniker
Christoffer Hulthe: Ljudtekniker/ Inspelningstekniker

   

 International Space Station Earth Viewing Experiment1

   http://www.ustream.tv/channel/iss-hdev-payload
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Genomförande

Min kompositionsprocess

När jag skriver musik ser ofta startpunkten för varje komposition annorlunda ut. Jag har ingen 
specifik rutin jag går igenom utan jag försöker vara öppen för att en låt kan skapas på olika sätt. Jag 
kan exempelvis få inspiration av att min smått defekta köksfläkt gör en viss rytm när den i 
rotationen ger ifrån sig korta stötande ljud. En sådan upptäckt i vardagen kan mycket väl vara 
början av en låtidé. Dock letar jag nödvändigtvis inte efter avvikelser eller fenomen i den dagliga 
ljudbilden för att kunna skapa musik. Jag tycker snarare att det är väldigt roligt när jag upptäcker 
någonting i min omgivning som ger mig en grund att vara kreativ över. 

Det har hänt att jag börjat skapa låtar nästan omedvetet när jag egentligen ägnat mig åt att öva 
gitarr. Till exempel började låten ”Chockad Kvarts”, som är med i detta arbete, med att jag 
konstruerade en ackordsgång att basera min övning på. Jag skrev upp fyra ackord som jag skulle 
göra övningar på och efter en stund märkte jag att jag hade början till en låt istället för en 
gitarrövning. 

Jag sitter ofta vid en flygel eller ett akustiskt piano och improviserar fritt, nästan varje gång när jag 
gör det dyker det upp någonting i min improvisation som jag gillar. Det kan vara i princip vad som 
helst, till exempel en melodi, ackordsgång eller basgång. Vad det än är, är det någonting som har 
dykt upp spontant och som jag i stunden blir inspirerad av och vill bygga en idé på. 

Som gitarrist har jag upptäckt att det ofta uppstår problematik när jag ska översätta en idé jag har 
skrivit på piano till gitarr. Ibland går det inte att översätta på grund av att det till exempel inte går att 
ta samma läggningar av ackorden på gitarr eller att det rent av inte låter lika bra. Däremot tillför 
översättningen från ett instrument till ett annat alltid en dimension och ett nytt typ av perspektiv. Jag 
lär känna musiken på ett djupare plan genom att betrakta den genom fler instrument. I vissa fall tar 
låten en oväntad ny riktning, men i regel lär jag känna essensen av idén genom att spela den på 
andra instrument än vad den var skriven på från början. 

Någonting som jag tidigare hållit distans till när det kommer till komposition är att skapa musik 
baserat på bilder samt att i en studio göra fria improvisationer och sedan kalla dem kompositioner. 
Jag har under de senaste åren rannsakat mig själv och insett att jag tidigare har valt bort sådan 
musik baserat på fördomar och omognad. Som exempel har jag under flera år varit starkt emot 
genren frijazz utan att egentligen ha satt mig in i musiken. Det har varit enkelt att förpassa musik 
som jag upplever på ett visst sätt och som jag egentligen inte riktigt förstått till frijazz. Egentligen är 
detta enbart ett ignorant sätt att skärma av sig från möjligheter till att bli inspirerad. För några år 
sedan hade jag tyckt att det var löjligt med en låt som ”Orbit”, vilken vi skapat genom att tolka 
bilder jag har ritat på en whiteboard.

Jag kommer mycket väl ihåg när jag började vidga mina vyer inom frijazz. Det var sommaren 2015 
när jag höll på att spela in skivan ”Dead Ocean” med bandet ”Erson/ Häggberg”, ett projekt som jag 
tillsammans med Olle Häggberg är upphovsman till. Jag hörde en idé inom mig som jag inte hade 
hunnit realisera och få ner på noter. Inombords var viljan stark att få med denna musik på skivan 
men jag visste inte hur, jag visste inte ens hur låten skulle låta. Vi befann oss i rejäl tidspress och det 
fanns inget som helst utrymme att börja lära ut samt spela in en ny låt med hela bandet. Speciellt 
inte när det egentligen inte ens fanns en struktur på låten. Det slutade med att min partner Olle sa åt 
mig att ifall jag vill ha med musiken på skivan får jag helt enkelt sätta mig vid flygeln och spela in 
den. Jag tog chansen och klockan 04.30 på morgonen gick jag in och improviserade fritt det jag 
kände inombords. För mig var detta en revolutionerande erfarenhet. Jag blev väldigt nöjd med 
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improvisationen och den kom med på skivan under titeln ”Dead Ocean part III”. Jag hade alltså 
gjort mitt första bidrag till frijazzen. Det är en improvisation men jag tycker helt klart att det också 
är en komposition. Att i stunden fritt spela musik så att det låter som en låt eller som ett berättande 
eller en berättelse är komposition i real tid. 

Min akilleshäl när det kommer till komposition är att jag måste ha lust och känna mig inspirerad. 
De gånger jag har bestämt mig för att ägna tid åt att komponera känns det som att all kreativitet och 
lust tar slut. Det är någonting jag finner bekymmersamt och ämnar att arbeta på tills jag klarar av att 
även prestera utan att behöva inspiration först. 

Det som händer i nästa skede av kompositionsprocessen är att musiken ska gå från idé till låt. Detta 
moment har jag alltid upplevt kritiskt. Jag har ett behov av att denna del av processen ska fortgå i 
relativt hög hastighet samt vara fokuserad för att jag ska klara av att hålla igång min inspiration och 
kreativitet. Jag har genom åren märkt att jag har en tendens till att fastna eller börja ogilla musiken 
om jag arbetar för långsamt eller för länge med en och samma sak. Jag har börjat se det farligt att 
engagera mig i detaljer innan låten har en struktur. Vad jag menar är att det musikaliska material 
som jag vill skapa en låt av har i detta skede all information som behövs. Om jag till exempel har 
tre stycken delar med melodi och ackord som jag vill sätta ihop till en låt är min uppgift enbart att 
sammanfoga delarna snyggt tills en struktur har presenterats. Jag ska exempelvis inte börja fundera 
på stämföring eller trumkomp om jag inte redan har det klart för mig när jag väljer att sätta ihop 
min musik. Det finns endast ett undantag från det jag precis nämnt och det är ifall dessa detaljer 
eller tillägg i arrangemanget jag väljer att inkludera skrivs naturligt och direkt i stunden. Det är en 
avvägning som kräver ett resolut beslut för att flödet inte ska bromsas upp. Dessa insikter fick jag 
kämpa med en hel del när jag skrev låten ”Chockad Kvarts”. Den blev till, som jag nämnde tidigare, 
från en ackordsgång jag konstruerat att göra övningar över. Jag skrev ner ackorden Db, A, F# och 
D. Nästan omedelbart efter att jag hade börjat laborera med dom ackorden fick jag ett koncept för 
melodi och för hur låten skulle fortsätta. Jag kände mig klar för dagen och bestämde mig för att 
fortsätta skriva på låten vid ett senare tillfälle. När jag väl började jobba igen började jag med bättre 
vetande att prova mängder av nya idéer. Jag kan i efterhand se det som att jag hade en övertro på 
hur häftiga ackorden var och att jag inte riktigt kände mig lika säker på melodin. Jag höll på fram 
och tillbaka med mängder av idéer på melodi och ägnade otroligt mycket tid till att kompa 
ackordsrundan i hopp om att hitta det perfekta svänget. Jag visste dock hela tiden om problematiken 
med att jobba så här och till slut gick det upp för mig att jag var tvungen att agera efter dessa 
insikter. Jag gick tillbaka till det jag hade åstadkommit den första dagen när jag påbörjade låten och 
insåg att det var i exakt den andan jag skulle fortsätta låten. Helt plötsligt gick skrivandet av låten 
av sig självt och nya delar tillkom för att sedan ge låten en struktur och ett första utkast.

Hur allt komponerande till slut kommer samman och till sist blir en färdig låt är den mest 
fascinerande aspekten av att skriva egen musik. Jag upplever att jag i alla fall hittills har arbetat på 
ett sätt som möjliggör att sluttampen ger utrymme för dramatiska förändringar. Mitt tankesätt är att 
om jag i detta skede har ett utkast på min komposition är det läge att bjuda in  mina medmusiker 
eller de öron jag litar på att komma med sina förslag. Ifall jag har lyckats etablera en bra dynamik i 
gruppen är det egentligen nu som jag oftast tycker att låten på riktigt skrivs klart. Dock ska det 
understrykas att jag gillar det arbetssättet och att musikerna som tillfrågas är utvalda på grund av att 
jag hoppas att de bland annat ska tillföra deras egna tycke och smak till låtarna. Det är ett sätt för 
mig att få dem andra att känna sig investerade i låtarna och att på ett sätt göra låtarna till allas 
komposition. 
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Cantabile

En aspekt jag noga tar i beaktning i mitt komponerande är ifall en melodi är cantabile  eller inte. I 2

detta sammanhang syftar jag i synnerhet på när musiken inte heller ska framföras med sång. Med 
hänsyn till att sången är människans naturliga instrument tror jag att det finns ett värde i att 
medvetet skapa melodier som antingen är cantabile eller ej. Om jag exempelvis vill förmedla en 
känsla av något som är främmande och onaturligt för människan kan jag skriva en melodi som inte 
är sångbar. Låten Alnilam är ett exempel på en sådan låt. 

Alnilam är skriven med en stjärna som inspiration. Själva namnet Alnilam ger min fantasi 
associationer till hög intensitet, rå attityd och rymden. Kärnan i låten ligger i riffet och i groovet så 
att melodin får en annorlunda funktion. Den ska fortfarande förmedla något men i ett exempel som 
detta vågar jag vara mer fri i hur jag använder intervall som generellt sett är svåra att sjunga. I b-
delen av låten använder jag mycket vida intervall och den melodin är varken enkel eller bekväm att 
sjunga, men det fyller det syfte jag har haft. 

Om jag vill förmedla en mänsklig känsla i en låt finns det en fördel med att skriva en melodi som är 
sångbar. I a-delen i låten Alnitak har jag inkorporerat detta tänk. Även den här låten är inspirerad av 
en stjärna. Skillnaden är att jag ville förmedla en känsla av avlägsenhet, begrundan och sorg. Det är 
känslor som är väldigt mänskliga och jag valde därför att tänka sångbart. Känsla av rymden och det 
omänskliga valde jag istället att fokusera på under b-delen i Alnitak vilket gav ett resultat i 
dynamiken av formen som jag blev nöjd med.  

Exempel från kompositionsprocessen

Chockad Kvarts

1. Som jag nämnde tidigare började kompositionen med några ackord jag baserade en övning på. 
Detta klipp är från det tillfället jag skrev övningen och samtidigt början till låten.  
https://youtu.be/ZMhMwy__sIk  

2. Här provar jag att rytmisera ackorden samt att jag introducerar några nya harmonier till 
ackordsrundan, bl a ett IIIm11 med ren 9 som jag byter ut mot I-ackordet. Detta är något jag 
behöll till den färdiga kompositionen för att variera soundet.  
https://youtu.be/CimDOUtdR04 

3. I detta klipp utforskar jag stämföringen inom ackorden. Att spela på detta sätt gav mig idén till 
hur jag skulle utforma solodelen.  
https://youtu.be/qpakfaT6eqU 

4. Här utforskar jag ackordsrundan och provar att hitta en form.  
https://youtu.be/XaBQ-ZR126E 

5. Första utkastet till melodin.  
https://youtu.be/QUlmQrt7I40 

 Cantabile - musikterm som betyder sångbar2
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6. Här är ett exempel på när jag letar efter hur jag vill ha låten. Frasering, rytmik, stil, osv.  
https://youtu.be/Mnkltngy3ik  

7. Här lyssnar jag efter essensen i melodin. I slutet improviserar jag fram en del som kom att bli 
det första mellanspelet i låten.  
https://youtu.be/rbBtyi2O3w0 

8. Tema och form börjar bli tydligare.  
https://youtu.be/v0ZBVO9qw0w  

9. Här har jag precis hittat vad jag anser är den sista pusselbiten till låten. Den del som är i början 
av klippet och som skiljer sig mot musiken som spelats i de tidigare exemplen anser jag blev 
både limmet och andrummet i kompositionen. Jag tycker att så som delen blev i slutändan gör 
att låten blir mer tillgänglig för lyssnaren.  
https://youtu.be/HmqseiDcjcY  

10. Provar att göra en form. Dock utan att introducera den nya delen ännu.  
https://youtu.be/opQBuV3IroE 

11. Klipp från när vi repar låten med bandet. Den är inte helt klar här utan vi provar en skiss på 
formen samt några nya delar.  
https://youtu.be/eHDSbKJkF2I

Alnilam

1. Jag ville få in en solodel för trumset i kompositionen, då menar jag alltså skriven musik för en 
trumslagare att improvisera över. Det skulle exempelvis kunna vara ett riff, en basgång eller 
prickar med ackord under. När jag väl fick idén att jag skulle lägga till en del för trumsolo hade 
det gått ett par månader sedan jag hade började skriva låten. Initialt var jag orolig över att det 
skulle uppstå svårigheter med att få den nya delen att kännas naturlig. Jag upplever det oftast 
som kontraproduktivt att börja skriva musik med att vara orolig för hur det ska gå, i detta fall 
blev det tvärtom. Genom att jag nu hade hade en tydlig uppgift fick jag en viss avgränsning. 
Ifall jag ville att delen skulle kännas naturlig i förhållande till låten var jag tvungen att först och 
främst förstå vad som var låtens natur och kärna. Alnilams grund är basgången i introt och den 
går även igenom större delen av låten. Det är på den melodilinjen jag har byggt groovet och 
attityden i låten. Det kändes naturligt och i enlighet med låten att skriva den nya delen som en 
utveckling av basgången. Efter att ha funderat och laborerat fick jag idén att radikalt förändra 
det tonala soundet. Jag provade detta genom att harmonisera varje ton i basgången som ett maj9 
ackord. Detta visade sig vara en för mina öron perfekt lösning.  
https://youtu.be/_tnJjKfB4EI

Event Horizon

1. Idén till denna låt kom till mig under en paus när vi var i en studio i Los Angeles och spelade in. 
Det var valdagen i USAs presidentval den 8/11/2016. Det stod mellan Hillary Clinton och 
Donald Trump. Jag hade en känsla av oro och osäkerhet, men också en visshet att något 
förfärligt skulle kunna hända. Den stämningen ville jag uttrycka i musik. Jag satte mig ner vid 
flygeln i studion och började spela. Direkt fick jag en idé. Den byggde på ett sound/klang och 
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ett ostinato. Jag spelade in idén omedelbart:  
https://youtu.be/OUV8jP1s0Os  

2. Jag började sedan improvisera över min idé. Här vred och vände jag på konceptet som jag 
precis kom på. Bland annat testade jag att byta tonarter, spela över andra bastoner, förändra 
harmoniken över ostinatot.  
https://youtu.be/GSQKW0GBPCE 

3. Jag provade ytterligare en variation:  
https://youtu.be/npFKVYU-vfM 

4. Det sista som jag gjorde på låten denna tisdag i november var att improvisera lite melodi: 
https://youtu.be/fVNnA1j2d2s 

5. Sedan dröjde det ungefär tre veckor tills jag var hemma i Sverige igen innan jag gjorde ett nytt 
försök. Jag satt även denna gång och improviserade över konceptet som jag hade:  
https://youtu.be/vzxjOubtDzg  

6. Jag provade att förändra karaktären med mer intensitet.  
https://youtu.be/a79sdJbrxOA  

7. Till slut hittade jag en struktur kring harmoniken som jag gillade. Jag spelade in den samt 
gjorde lite ad lib. Det är denna inspelning som jag har använt som grund för hur låten skulle bli 
på skivan.  
https://youtu.be/Ca2WPs6jWq0 

Jag som Musiker  

Min process som musiker när jag skriver låtar och leder band kommer alltid lite längre ned på 
prioriteringslistan. Den hamnar inte lägre på grund av att jag egentligen anser den som mindre 
viktig utan den hamnar lägre på grund av att jag blir uppslukad av de andra delarna i projektet. Till 
exempel låtskrivning, arrangemang och planering. Under sådana perioder finner jag en del 
svårigheter med att hålla fokus på mig själv som instrumentalist. Till exempel hade jag svårt att 
hålla igång ett kontinuerligt övande på gitarr under perioden jag skrev och spelade in ”Atlas I 
Rymden”. När övningen inte blir regelbunden blir fingerfärdigheten slav till dagsformen. Jag finner 
dock en viss charm i det. När det är mycket att hålla i på en och samma gång anser jag att man 
måste våga lita på sin förmåga. Det är också i sådana stunder, när det är väldigt mycket att klara av, 
som ens förmåga visar sitt rätta jag. Ibland har jag blivit positivt överraskad och ibland har jag blivit 
medveten om tillkortakommanden. Vad jag känner kring min process som musiker under tiden som 
jag gör en skiva och leder ett band är att den inte har samma utrymme, den har sin tid innan och 
emellan sådana här typer av projekt. Under tiden jag förverkligar min skiva är det snarare mina 
färdigheter och min kondition som musiker som är mitt tillstånd och inte min process.

Jag som Bandledare

Jag har under åren som gått varit både ledare för diverse band och projekt samt underställd någon 
annans vision. Personligen har jag alltid tyckt att det är väldigt olyckligt när konstnärer inte kan 
samarbeta, när projekt som har mycket potential går under på grund av dåligt ledarskap eller dålig 
sämja sinsemellan musikerna. Det har gjort att jag börjat forma ett eget koncept för ledarskap, när 
jag bestämmer och när det är min vision vi ska följa. 
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Mitt koncept vad gäller ledarskap går ut på att få alla inblandade att må bra. Jag vill att de som 
jobbar för mig ska känna ett personligt engagemang i min musik, att alla känner ett ansvarstagande 
för att deras insats ska bli så bra som möjlig och att musiken ska bli så bra som möjlig. Jag har 
funnit att det enda sättet att uppnå detta arbetssätt är att ta hand om mitt band. Mitt resonemang är 
att ifall de som jobbar med mitt projekt trivs, tycker det är roligt och känner att de bidrar utgör det 
en enormt bra förutsättning för att alla inblandade ska vilja arbeta tillsammans och ha ett kreativt 
flöde. Har alla inställningen att vi är ett lag istället för separata individer upplever jag att det är 
enklare att hålla kvar fokus i musiken såväl som hela projektet. 

Jag har provat min metod under tre stycken skivinspelningar. Under samtliga har budgeten sett 
annorlunda ut. Pengar är en faktor som underlättar mycket när man vill göra saker för sitt arbetslag. 
Det är till exempel enkelt att göra en storslagen kick-off med fin mat om man har tillgång till en stor 
summa pengar. Andra gånger får man ta det man har och göra hemmagjort fika, eller planera 
oväntade avbrott, till exempel genom miljöombyte. 

Som ledare har jag valt vägen att försöka förutse folks tillkortakommanden och aktivt jobbat för 
dem istället för att jobba emot dem. Vet jag  till exempel att någon i gruppen har svårt att komma 
upp på morgonen och svårt att komma i tid kan jag underlätta genom att senarelägga starttider samt 
personligen ta ansvar för att hjälpa personen att komma i tid. Istället för att tänka att denna person 
är en vuxen människa som borde hålla tider väljer jag att försöka underlätta för projektet. I min 
mening är stress inom arbetslaget det farligaste som kan hända, problem kan då dyka upp från 
ingenstans. Jag vill på alla sätt jag kan göra så att de som är med i projektet får en så pass bra 
upplevelse som möjligt eftersom de då kommer göra en så bra insats som möjligt. Det kan vara att 
bjuda på en härlig frukost varje morgon, hjälpa till och skjutsa någon, ha överseende med att saker 
och ting går fel, gå de extra stegen och hålla koll på de inblandades känslor och se till att alla mår 
bra eller överraska med fest. Det är viktigt att se till att hålla alla i en speciell relation till en själv 
och verkligen uppskatta dem.

Medvetna och improviserade delar av skapandeprocessen

Min skapandeprocessen är en harrang av medvetna drag om improviserad kreativitet. Det är som att 
den enda medvetna aspekten är det konkreta, till exempel, jag vill göra en skiva, därför måste jag 
skriva låtar och det måste jag göra innan jag kan spela in dem. Hur jag sedan skapar låtarna och hur 
dem sedan kommer samman innan eller i studion är egentligen improviserat. Det finns absolut 
moment som är medvetna under tiden. Till exempel om jag vill ha en låt som är lugn och 
eftertänksam så skriver jag en sådan låt. Eller om jag vill ha mycket rumsklang i ljudbilden måste 
ljudteknikerna placera rätt sorts mikrofoner på rätt plats för att uppnå önskat resultat. Den 
improviserade kreativiteten ligger i hur jag eller vi löser uppgifterna.

Ett annat medvetet drag om att improvisera ligger i att ha fria improvisationer uttänkta i förväg. Jag 
menar inte att vi har skrivit eller planerat vad vi ska spela, utan att jag i ett tidigt skede i planeringen 
bestämt att jag under skivinspelningen ska ägna några spår åt fri improvisation av något slag. 

Ytterligare ett inslag av improvisation i skapandeprocessen är när det dyker upp problem under ett 
projekt och hur man sedan löser dem. Låt oss säga att en förstärkare brusar på ett visst sätt som 
fungerar negativt för det resultat och den ljudbild man vill ha och det finns inte någon likvärdig eller 
bättre att byta med. Då får man antingen jobba med det man har och improvisera för en lösning eller 
ge upp. En annan kreativ lösning på ett problem var i låten ”Origin” då tonhöjdsregistret som 
krävdes för glockenspielstämman var en halvton för lågt. Då kopierade vi en redan inspelad ton och 
förändrade tonhöjden i ett datorprogram så att den stämde överens med melodistämman
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Kärnan i en låt

Det jag finner viktigt och letar efter i kompositioner är initialt en tydlig riktning och gärna en egen 
karaktäristik. Ordet karaktäristik skulle också kunna ha synonymen ”sound” i detta sammanhang. 
Det jag är ute efter är som en blandning av orden karaktäristik och ”sound”, där det senare ordvalet 
är vagt fast samtidigt mer vardagligt i hur jag skulle uttrycka mig. Oavsett om det är ett längre verk, 
en jazzballad, en poplåt eller filmmusik. Jag uppskattar när kompositören har varit noggrann med att 
tydliggöra riktningen av musiken i själva kompositionen. Även när det går att höra redan i 
kompositionen hur karakteristiken av musiken ska vara finner jag det tillfredsställande. Musiken får 
ett eget liv utanför kompositören och börjar tala för sig själv. 

Till exempel i Våroffer (Stravinsky, 1913) upplever jag att berättandet i musiken är väldigt tydligt, 
det är klartext fast i musik. Förvisso är detta en balett som föregåtts av ett libretto men det gör inte 
argumentet svagt anser jag. Jag blir helt uppslukad av musikens berättande utan att behöva se 
balettdansen till. Musiken har en tydlig riktning i sitt berättande och jag upplever att kompositören 
har lyckats med sin uppgift. Berättelsen återspeglas hela tiden i musiken.

Ett exempel på en jazzballad som jag tycker är tydlig med en egen karakteristik är ”Round 
Midnight” (Monk, 1944) Redan vid notationen av låten och ackordsgången tycker jag att jag 
uppfattar en tydlig riktning i låten och att den har sitt eget sound. Jag uppfattar också att 
kompositörens sound är tydligt här. Jag tycker att jag hör att detta är en låt av Thelonious Monk och 
ingen annan, dock finner jag det svårt att förklara på vilket sätt. Det är som att hans eget sound och 
karaktär överskrider hans komposition. 

I popmusik är det i regel alltid sång och text med. Det gör inte någon skillnad på vad jag lyssnar 
efter utan jag söker även efter tydlighet och karaktär i text. Samspelet mellan ord och musik är lika 
viktigt som mellan instrument och mellan melodi och ackord. Låten ”Yesterday” (McCartney, 1965) 
tycker jag är ett bra exempel på hur text, sång, melodi och ackord samspelar och visar en tydlig 
riktning. Texten passar väldigt bra till melodin och ackorden vilket gör grunden för ett bra 
berättande.

Filmmusik är kanske den genre där tydlighet och karaktäristik spelar störst roll. Eftersom musiken i 
regel ska förstärka de känslor som regissören vill uttrycka genom bild eller amplifiera den visade 
karaktärens attribut är det av vikt att den förmedlas relativt uppenbart till publiken. En 
filmmusikkompositör som har jobbat flitigt med dessa aspekter är John Williams. Hans noggrannhet 
vad gäller tydlighet och karaktäristik har gjort att hans musik tagit ett liv utöver filmerna. Jag tror 
nog en stor majoritet av invånarna i västvärlden skulle känna igen flera teman från filmer som Jaws 
(1975), Star Wars (1977), Superman (1978), Indiana Jones: Raiders of the Lost Ark (1981), Home 
Alone (1990), Jurassic Park (1993), m.m. I filmen Jaws (1975) är antagonisten såväl som 
huvudkaraktären hajens eget tema en signatur för filmen. Melodin är uppbyggd av ett intervall på en 
liten sekund som spelas växlande mellan varandra, exempelvis tonerna e f e f e f och så vidare. 
Först spelas det långsamt och skräckinjagande för att sedan öka till en hastigare frekvens. Det ger 
en stressande och obehaglig känsla att något ondskefullt, farligt och läskigt är på väg att hända. Jag 
tycker det är ett bra exempel på hur kompositören är tydlig i sin riktning och samtidigt präglar 
musiken med karaktäristik.

I musiken som kommit med på ”Atlas i Rymden” har jag försökt vara noga med att låtarna dels ska 
få sin egen karaktär och riktning men också att dem på något sätt ska hänga ihop. Jag har försökt 
göra dem naturliga i ett sammanhang. I vissa fall redan på kompositionsstadiet och i vissa fall först i 
arrangemangen. Låten ”Origin” skrev jag år 2012 och jag hade då inte en tanke på att den låten 
skulle komma med på just ”Atlas i rymden”.  Däremot låten ”Orbit” är skriven särskilt för denna 
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skiva. När låtarna sedan kom samman inför skivan har jag försökt att hitta ett sätt så att alla låtar får 
sitt eget utrymme med sin egen prägel samtidigt som de ska fungera i perspektivet av ett album. 
Till exempel de fyra låtar som börjar med ”Meissa City Space” i titeln är fria improvisationer som 
jag och Peter Turesson gjort. Dem är kompositioner i real tid där vi improviserar fram musiken. 
Detta är gjort till livestreamade bilderna från ISS samtidigt som vi tänkte på sådant vi associerar 
rymden med. I detta fall har vi endast kunnat försöka förutse resultatet. Vår strävan har varit att 
försöka vara tydliga med riktning och karaktäristik. När vi sedan blandade vår inspelning med ett 
sample track som Olle Häggberg skapat och som låter som en fantasifull rymdstad kändes det som 
att de spåren fick sina platser på skivan.

Utformning av en skiva - dokumentation eller konst

Ett album har egentligen inga givna riktlinjer för hur det ska läggas upp. Jag känner inte till några 
och har aldrig hört talas om några. Däremot har jag funderat på hur jag har upplevt olika skivor som 
jag i mitt liv bekantat mig med och försökt analysera hur artisten har tänkt kring upplägget och 
presentationen av själva albumet. Jag har också funderat på om albumen har haft olika funktioner 
för olika artister. Vad jag menar är att vissa skivor upplever jag som ren dokumentation av musik 
medan andra som ett helhetsperspektiv där man tagit med allt från omslag till framtida konsertdekor 
i berättandet.

När jag tänker tillbaka på mina tonår minns jag att jag flera gånger i månaden sprang runt till olika 
skivaffärer i Stockholm för att bläddra runt bland album. I bästa fall kom jag därifrån med en 
plastpåse nyförvärvade skivor som jag sedan skulle ägna stor förtjusning åt. Jag minns att jag 
brukade öppna upp cd-skivor redan på vägen hem i tunnelbanan för att börja läsa och titta igenom 
konvoluten. Jag kunde inte behärska mig med att vänta tills jag kommit hem utan min resa till 
musiken började många gånger redan vid anblicken av omslaget och de intryck själva paketeringen 
och designen började ge mig. När jag väl kommit hem brukade jag sätta på musiken på hög volym, 
förutom om mina föräldrar var hemma då det fick bli hörlurar, samtidigt som jag återigen började 
läsa igenom konvolutet för att sedan drömma mig bort i musiken. Från ungefär trettonårsåldern tills 
jag var i tidiga tjugoårsåldern höll jag på som beskrivet och allt eftersom lyckades jag samla på mig 
en rejäl samling skivor. Jag betraktade dom flesta som skatter och portaler in i andra världar. De 
genrer jag lyssnade mest på under dom åren var olika typer av rock och pop. Först var det punk och 
metal för att sedan gå över till grunge, hårdrock, progressive rock/ pop och som senare övergick till 
en period av enbart rock och pop som gjordes på 60- och 70-talet. Jazzen och början till 
utforskandet av alla jazzens subgenrer började först dyka upp i slutet av min epok som aktiv 
skivsamlare. 

Något som går igenom i alla dessa stilar är att det ofta är mycket konst och koncept i  
albumdesignen. Jag har alltid uppskattat den delen av själva skivupplevelsen och tar därför det i stor 
beaktning nu när jag gör min egen skiva. 

”Atlas I Rymden” blev en konceptskiva. Jag upplever redan vid omslaget en känsla av rymden och 
dess utforskande som jag även hör i musiken. Dock var omslaget något av det sista som föll på 
plats. Jag hittade en av min sambo Felicia Wulfings teckningar som föreställer en blåval som svävar 
runt i rymden. Direkt gick det upp för mig att denna teckning porträtterade och förmedlade en viss 
typ av känsla, en känsla som jag dels hör i musiken men som jag också känt när jag var yngre och 
spenderade mycket tid med att bläddra runt bland album i skivaffärer.

Innan jag visste hur omslaget skulle se ut hade jag lite svårigheter med att göra en låtordning för 
skivan. Jag hade under hela tiden haft rymden som genomgående tema och ville att mitt album 
skulle bli ett berättande och inte enbart fungera som dokumentation av låtar som jag har skrivit. 
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När jag bestämde mig för att använda Felicias konst började kreativiteten kring hur albumet skulle 
formas ta fart. Jag bollade lite idéer kring albumtitel tillsammans med Olle Häggberg, som spelar på 
skivan, och i våran diskussion 
kom titeln ”Atlas I Rymden” 
fram. Olle tyckte att valen 
skulle heta ”Atlas” och när jag 
la till ”I Rymden” kändes det 
som att jag hittade den sista 
pusselbiten för hur jag skulle 
lägga upp skivan. Titeln 
tillsammans med bilden ger 
mig en viss typ av känsla. Jag 
tänker tillbaka på omslag från 
sent 60-tal och tidigt 70-tal 
som ofta var handmålade och 
fantasifulla. Det blev för mig 
en bro över till musiken och 
något som limmar ihop 
koncept på ett sätt jag inte 
hade förutsett. 

Under skivspelning refererade jag mycket till gamla sci-fi filmer från 70- och 80-talet när jag gav 
instruktioner om musiken till bandet och ljudteknikerna. Ur ett ljudbildperspektiv är det den eran 
jag associerar mest med rymden. När jag började uppleva att omslaget och titeln kändes som 
någonting från 70-talet blev det som att musikens riktning och karaktäristik blev ännu tydligare 
samt sammanhängande på ett oväntat sätt. Äntligen kunde jag se ett berättande i skivans koncept.

När jag tänker på ”Atlas I Rymden” och lyssnar på musiken börjar jag spela upp små animationer i 
mitt huvud där jag ser denna blåval utforska rymden. För mig innebär detta att jag med min skiva 
lyckats åstadkomma det som jag personligen vill ha av en skiva. Ett album som inte stannar vid 
musiken utan där allt på något sätt hör samman och bildar en egen liten värld.

Utveckling av min kompositionsprocess

Jag börjar känna att jag klarar av att skriva musik som jag själv tycker är bra. Jag har skrivit all 
musik till två stycken album i egen regi, ”Winter & My Soul” och ”Atlas I Rymden”, samt gjort en 
co-write på hela albumet ”Dead Ocean” med ”Erson/ Häggberg”.

Det jag anser är mitt största problem är att klara av att komponera utan inspiration. Jag tror att 
utvecklingen finns i erfarenhet och kunskap. När jag till exempel skriver med inspiration är det 
nödvändigtvis inte min erfarenhet och kunskap som tar mig vidare i kompositionen utan min 
intuition. Jag tror att ökad kunskap inom komposition och arrangemang samt nedlagd tid är svaret 
på hur jag i slutändan ska bemästra dom delar av min process som hittills varit begränsade av när 
inspirationen finns eller ej.

Det absolut bästa sättet att utvecklas är att först realisera behovet av att utvecklas och att konstant 
försöka ta sin musik och sitt kunnande i nya riktningar. Det är väldigt hjälpsamt för min kreativitet 
att våga mig på att skapa musik på nya sätt och under ”Atlas I Rymden” har jag haft möjlighet att 
göra det. Låten ”Orbit” är intressant för att tydliggöra den poängen. Den skapades på plats. Jag ville 
ha musik som får lyssnaren att associera till rymden men jag ville att vi skulle skapa och genomföra 
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den på ett för oss nytt sätt. I mitt hem fann jag en stor mortel som jag vid första anblicken bestämde 
skulle vara det instrument vi byggde låten kring. En sådan typ av utmaning är ett exempel på hur 
jag försökt utvecklas i min kompositionsprocess och som låtskrivare.

Att hålla koll på sin utveckling när det gäller process och resultat är både enkelt och svårt. Det enkla 
ligger i det som är av en direkt natur. Till exempel ifall jag upplever att hinder som tidigare funnits 
på vägen nu är borta. Jag vet själv hur det var för några år sedan när mitt gehör inte var lika 
utvecklat som det är nu. Det var otroligt begränsande att som musiker inte ha ett starkt gehör. Efter 
att ha ägnat tid åt att öva upp mina färdigheter blev allting med musik och komposition enklare än 
vad det tidigare hade varit. Jag fick ett tydligt kvitto på min utveckling när jag aktivt kunde känna 
och dra nytta av färdigheter som jag tidigare inte besuttit. Det är svårare att se ifall jag tar mig 
framåt som kompositör eller ej, ifall jag faktiskt utvecklas eller ifall jag gör inversioner av redan 
befintligt kunskap. 

Något jag tagit upp tidigare är att jag länge motsatt mig fria uttryck i musik som för tankarna till en 
negativ stereotyp av frijazz men att jag på senare år har börjat se någonting vackert i att spela fritt. 
Det handlar otroligt mycket om vilken inställning man har till musik och hur man närmar sig sitt 
hantverk som musiker. Till exempel kan musik som klassas under en ”fri” genre låta hur som helst. 
Låt säga att artistens konstnärliga uttryck är att spela på en saxofon så hårt och slumpmässigt som 
möjligt för att hen vill gestalta ängsla och panik genom starka spräckta toner, det skulle på 
beskrivningen kunna låta som något som återfinnes inom frijazz. Låt oss nu säga att en pianist sätter 
sig vid flygeln och improviserar fritt utan förberedelse, hen spelar mjukt och vackert i ett 
sammanhängande maner med tydliga tematisk inslag. Den senare beskrivningen gör inte att jag 
tänker på just frijazz, även om musiken skulle passa in under jazz och samtidigt som det är ett fritt 
uttryck. 

Jag har börjat inkludera det fria uttrycket mer och mer i mina projekt och i mina låtar. Det jag vill 
understryka här är att jag i mitt konstnärliga uttryck funnit det oväntade otroligt spännande och 
tillfredsställande. Jag vet dock om att jag inte är intresserad av ”oljud”, eller att få sitt instrument att 
låta på ett sätt inte är naturligt mot traditionen, som verkar vara en återkommande aspekt i det fria 
uttrycket. Det jag är intresserad av är ögonblicket då musik samtidigt spelas och skapas. Jag skulle 
vilja påstå att det har mycket att göra med mig som kompositör då jag upplever att det är kärnan av 
hur jag är som musiker, jag trivs bäst i stunden och jag älskar improvisation. Att skapa musik som 
för en själv känns ny och fräsch är ett bra sätt att se en utveckling. Det är också elementärt inom 
jazz att söka ny musik så att det går hand i hand med vad jag vill åstadkomma när jag skapar. På 
detta sätt är det nästan omöjligt att inte utvecklas.

Jag har utvecklats under arbetet med ”Atlas I Rymden”. Låtarna på skivan är en bra blandning av 
musik som både är planerad och improviserad. Jag har fått med både arrangerade låtar som från 
början innehållit mycket information, till exempels ”Alnilam” och ”Alnitak”, men också flera 
improviserade kompositioner där musiken kommit samman i stunden. 

Det har varit utvecklande och intressant att göra flera stycken fria improvisationer tillsammans med 
någon annan. Jag upplever att jag och Peter Turesson kommit varandra närmare som musiker efter 
att vi genomfört de olika ”Meissa City Space Jam”-låtarna. När vi spelade in musiken kändes det 
hela tiden som att vi ville ta musiken i samma riktning vilket var en intressant aspekt, vi växlade 
inga ord utan spelade enbart.

Jag fick även möjligheten att utforska instrument som Olle Häggberg designat i musikprogrammet 
Ableton. Låtarna ”Saiph”, ”Bellatrix”, ”Rigel” och ”Betlegeuse” är alla fyra improviserade 
kompositioner som jag gör på ett klaviatur som är kopplat till Olles dator. För mig var det ett 
revolutionerande sätt att skapa musik på. Instrumentet han har skapat bygger på att samla olika 
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samplingar med varierande längd som placeras ut längs registret av ett piano, detta kan sedan 
blandas med olika lager av synthljud som Olle programmerat. Jag har valt att inte få Olles 
tillvägagångssätt förklarat för mig i detalj då elementet av överraskning samt slumpen är de faktorer 
i hans instrument som jag tycker är allra häftigast.

Ljudbilden

Jag vill att skivan ska få lyssnaren att naturligt dra tankarna till rymden. För att skapa en ljudbild 
som betraktaren förknippar med rymden började jag hos mig själv. När jag tänker på rymden i form 
av ljud, inte hur rymden låter utan vilka ljud som får mig att associera till rymden, tänker jag initialt 
på science-fiction filmer och serier. Det är program som The Jetsons (1962) där vi i introt får ett 
exempel på hur rymdfarkoster kan låta. I bakgrunden av ”Meissa City Space Jam” är den influensen 
tydlig. Filmer som Close Encounter of the Third Kind (1977) är också en tydlig influens. I en 
klassisk scen från den filmen försöker människor kommunicera med utomjordingar via toner. När 
dom i filmen initierar kommunikationen och samtidigt försöker kalibrera sin utrustning är detta 
ljudlagt på ett sätt som påminner om melodin i ”Signal”. Den korta melodin fungerar också som en 
röd tråd genom ”Atlas I Rymden” och återkommer genom hela skivan. Det var inte uppenbart för 
mig när jag skrev melodin att jag hämtat inspiration från Close Encounter of the Third Kind (1977) 
utan det är något som gått upp för mig först efteråt.

Ljudbilden från klassiska sci-fi filmer är ofta fylld med analoga synthar, rena intervall och 
ljudeffekter. Det är något jag har tagit till vara på under produktionen genom att dels inkludera 
sådana element i både komposition och postproduktion. Ett exempel på hur vi integrerat detta är det 
synthljud Olle ställde in och som vi kallar för ”rymdkontra”. Ljudet låter väldigt likt hur en riktig 
kontrabas låter fast med tillägget av att tonerna har oändlig sustain och det faktum att Olle under 
tiden han spelar kan förändra olika parametrar av ljudbilden. Till exempel kan han förändra värdet 
för tidseffekter så som delay och reverb eller förändra resonansen i ljudet om han vill. Det finns 
väldigt många möjligheter att påverka soundet och det gav oss ytterligare ett sätt att designa 
ljudbilden med.

Filmen 2001: A Space Odyssey (1968) börjar med låten ”Also Spracht Zarathustra” (Strauss, 1896). 
Början på den ikoniska melodin i introt är uppbyggd av rena intervall; först upp en kvint och sedan 
upp en kvart. Detta sound får mig att tänka på rymden, om än säkerligen på grund av filmen. Ett 
annat sound jag kan associera med rymden är pentatonik. Det är något som resonerar inom mig och 
ger mig arkaiska associationer när man behandlar det på ett visst sätt. Om man fokuserar på de rena 
intervallen och kvartala strukturer som finns inom skalan, och samtidigt noga undviker det enda 
durtersintervallet, får musiken ett tonspråk som jag ibland upplever som ett djupt och uråldrigt men 
tidlöst sound. Rymden är ett ämne som med fördel kan behandlas med dom associationerna. 
Signaturmelodin för skivan som kommer redan i första låten ”Signal” är uppbyggd av rena intervall 
och stor sekund. Tonserien är bb2 f2 bb1 sist c1. Tonhöjden faller i följande intervallordning: en 
kvart, en kvint och en liten septim (som i sin andra inversion blir en stor sekund). 

Ljudbilden som verktyg för komposition

Under skapandet av låten ”Orbit” ville jag att ljudbilden skulle få lyssnaren att få associationer till 
både rymden och jorden. Ordet orbit betyder omloppsbana och i låtens sammanhang tänker jag mig 
att det är omloppsbanan runt vår planet. När jag funderade på vad som kunde representera en 
omloppsbana tänkte jag initialt på ett objekt som rör sig i en cirkel. Jag och min sambo hade nyligen 
fått en stor marmormortel i present som jag tog fram. Jag tänkte att ifall jag förde mortelstöten i en 
cirkel längs med insidan av väggen på morteln kanske jag kunde uppnå ett önskat resultat. När vi 
sedan provade det i studion tyckte samtliga att dom fick bilden av något som åker runt i en cirkel. 
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En bonus som jag inte hade räknat med var att själva ljudet av marmor mot marmor faktiskt är 
ljudet av sten. Jag tycker att det bidrar till en ljudbild som får mig att tänka på rymden. När vi sedan 
började laborera med vilka sound och hur vi skulle framföra dem blev det riktigt intressant. Efter att 
ha haft morteln med sitt hårda ljud av sten ville jag få in en känsla av eftertänksamhet som också för 
tankarna till rymden. Det var då introsignaturen i ”Signal” kom till. Jag spelade in den på en 
effektpedal med loopningsfunktion och bestämde att den skulle ligga i bakgrunden under låten, då 
hade vi fått två lager av texturer i ljudbilden. Först morteln som är hård och kall men också en tonal 
loop som ger ett väldigt suggestivt intryck. 

Jag ville ha ytterligare en del i låten för att förändra stämningen en aning och tillföra ett driv i 
musiken. Av en slump slog jag an min gitarr samtidigt som jag dämpade strängarna över 
fingerbrädan och samtidigt som jag hade tre olika delayeffekter effekter igång. Ur gitarrförstärkaren 
kom nu en komplex och intressant perkussiv ljudbild som också råkade ha en tydlig och något 
starkare rytm i ett av delayeffekterna som vi sedan byggde ett groove på. Vi bestämde att jag vid ett 
givet tillfälle skulle slå an denna rytmserie för att sedan ha trummorna haka på. Olle som spelade 
morteln inkluderade sedan morteln på ett nytt sätt genom att rytmiskt spelade med mortelstöten på 
morteln. Den sista texturen under inspelningen av låten blev rytmik som är något jag tror resonerar 
djupt inom människor. Jag tror att människor relaterar naturligare till rytmik än tonal musik. Det 
blev tre tydliga texturer under låten. Hård kall sten, eftertänksam suggestiv atmosfär och rytmik. 

Det sista som hände i låtens ljudbild var under postproduktionen. Vi automatiserade panoreringen 
av gitarrloopen och morteln. Vi tog även originalinspelningen av låten och saktade ner tempot till 
hälften av värdet, samt pitchade ner registret en oktav som ett ytterligare lager. Loopen panorerar 
under låten i sidled i en något oregelbunden hastighet medan morteln rör sig i en cirkel. Som sista 
krydda spelade vi in en sub-bas under den rytmiska delen. I slutändan fick vi en väldigt intressant 
ljudbild tycker jag. Det bästa är att det både uppfyllde förväntningarna samt överträffade dom i 
slutändan.  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Diskussion
Jag är mycket nöjd med resultatet. Slutprodukten blev en skiva som jag själv vill lyssna på. För mig 
börjar upplevelsen av denna skiva redan vid omslaget. Precis som i mina tonår då jag upptäckte min 
förälskelse till album. Jag tycker musiken blir visuellt stimulerad när jag tittar på omslagsbilden 
samtidigt som jag lyssnar. Intrycket jag får är att musiken och bilden har samma anda vilket är 
subjektivt för mig men något som ger mig en bra känsla. Ljudbilden som vi fick till är jag otroligt 
nöjd med. Jag tycker att Christoffer och Emil som var ljudtekniker gjorde ett strålande jobb med 
inspelningen. 

Jag ville att de inblandade skulle se detta som ett projekt där alla spelade en viktigt roll och därför 
fick sitt utrymme. Det uppnådde vi. Jag baserar den åsikten på det jag upplevde i studion. Till 
exempel vet jag att Olle är en sådan person som alltid har bra idéer och jag tycker även att han har 
väldigt bra smak. Jag har stor respekt för honom som musiker och vet vad han är kapabel till. 
Genom att låta Olle vara sig själv i projektet och ta sin naturliga plats har det tillfört otroligt 
mycket. Hans sampel track av en rymdstad som ligger i bakgrunden, hans instrument som han 
designat och jag fick improvisera på, hans förmåga att pusha alla i bandet det lilla extra är bara 
några exempel. Ett annat exempel på samspelet är att Peter, Emil och Christoffer hade en bevisligen 
givande dialog under inspelningsprocessen. Teknikerna var lyhörda och noggranna gentemot 
musikerns önskemål och direktiv, tillsammans fick dom ett riktigt utbyte av kunskap.  Efter 
inspelningen av ”Atlas i rymden” träffade jag Emil när han spelade in trumslagaren Pierre Nilssons 
solokonsert i slutet på februari år 2017. Emil berättade då att när han riggade upp mikrofonerna 
valde han typ och placering baserat på dialogen han och Christoffer hade haft med Peter Turesson. 

Vi hade en öppen kommunikation mellan tekniker och musiker med perfekt blandning av allvar och 
lättsamhet. Dynamiskt sett upplevde jag att vi kollektivt hade en fin sammanhållning med empati 
och mycket humor. Jag minns att vi skrattade mycket under inspelningsveckan. Det är jag glad för 
och det är dessutom väldigt positivt för arbetet att folk trivs. Postproduktionen var också ett par 
riktigt lyckade dagar. Olle, Emil, Christoffer och jag mixade skivan under tre dagar i februari år 
2017. Vi gjorde även några extra pålägg och lyckades vara riktigt kreativa med mixningen.

Det finns delar av detta arbete som kunde ha genomförts bättre. Till att börja med hade det varit en 
fördel att vara mer noggrann i dokumenteringen på ett löpande sätt. Under tiden jag förberedde 
materialet och inspelningen var mitt antecknande svagt. Det har gjort att vissa delar av arbete varit 
svårare att skriva om. En en annan sak som hade underlättat hade varit ifall bandet hade haft tid för 
repetition av låtarna innan inspelningen,  det gick inte i detta fallet på grund av tidsbrist från de 
andra inblandade. Däremot ser jag en sådan sak som något som händer och något jag får hantera. 
Jag var till exempel utbränd och stressad månaden innan inspelningen. Återigen är detta något som 
kan hända och något som jag får hantera, därför ser jag ingen större anledning i att undersöka det. 
Jag önskar också att jag hade lagt ner mer tid på min egen interpretation av låtarna som gitarrist. 
Vissa melodier skulle jag ha spenderat mer tid på själva fraseringen. Däremot är jag nöjd med min 
egen insats överlag men det är något jag kommer ta i beaktning i framtiden. 

Överlag gick allting smidigt och det flöt på bra. Det som eventuellt hade gjort skillnad hade varit 
ifall vi som sagt hunnit med att repetera materialet i förväg. Men det finns inget bevis för att det 
hade blivit ett lika bra eller bättre resultat.  

Jag måste säga att de iblandades engagemang var över förväntan. Alla trodde på musiken och 
projektet. Det var kul att se alla jobba för fullt för att göra detta till en bra skiva som alla är stolta 
över. Jag hade förväntat mig att alla skulle vara duktiga på sina områden och sköta sig 
professionellt. Jag hade också räknat med att vi skulle ha en del roligt tillsammans. Det jag inte 
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hade räknat med var allas glöd över vårt rymdprojekt. Jag måste också säga att ljudbilden 
överträffade min förväntan. Min åsikt är att hela albumet ”Atlas I Rymden” är intressant och 
behagligt att lyssna på. De musiker och ljudtekniker som har varit involverade i detta projekt är alla 
viktiga för resultatet. Utan dem kan jag inte tänka mig att resultatet hade blivit lika tillfredställande.

Om jag skulle göra samma projekt igen skulle jag tagit risken att ordna repetitioner innan inspelning 
på något sätt ändå. Jag skulle också försöka skriva ännu mer musik eftersom det gick väldigt 
smidigt i studion. Vi hade hunnit spela in det dubbla materialet ifall vi kommit in förberedda. Alla 
inblandade var snabba och duktiga. Jag anser att det underlättar enormt.

I slutändan tycker jag att detta arbete har bidragit till en djupare kännedom av min egen process 
som kompositör, bandledare och inspelande musiker. Eftersom det är så jag vill kunna jobba i 
framtiden tror jag att erfarenheten kommer att vara värdefull och berikande för min framtida karriär 
som skapande och inspelande musiker. 

För andra som läser detta arbete tror jag att dom kan få en intressant inblick i min process och 
förhoppningsvis bli inspirerade. Mitt arbete kanske bidrar till att någon annan vågar satsa och göra 
sin egen musik och sina egna album. Det är egentligen det som är kärnan i hela arbetet, att våga och 
sedan genomföra det.

Eventuella lösa trådar som skulle kunna undersökas av andra är exempelvis att utforska den 
upplevda processen ytterligare genom experiment. Till exempel skulle man kunna utforska olika 
tillvägagångssätt i egenskap av ledare i ett liknande arbete för att sedan ställa resultaten mot 
varandra. Det vore intressant att göra experiment överlag angående ens processer. När man väl 
börjar bekanta sig med hur ens process är, anser jag att man rimligen bör utforska huruvida man kan 
vidareutveckla den.  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Låtlista
1. Signal
2. Alnitak
3. Alnilam
4. Meissa City Space Jam #1
5. Saiph
6. Meissa City Space Jam #2
7. Orbit
8. Event Horizon
9. Bellatrix
10. Chockad Kvarts
11. Meissa City Space Jam #3
12. Rigel
13. Meissa City Space Bar
14. Mintaka
15. Origin
16. Betlegeuse
17. Rubicon
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