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Abstrakt 

Som pianist får jag väldigt ofta interpretera låtar för piano- och sångduo, låtar som inte alltid 
är helt anpassade för det. Problem som handlar om vem som ansvarar för rytmiken, pulsen 
och uttrycket kan uppstå och kan ta mycket tid att reda ut. Jag har därför valt att söka efter 
sätt att skapa arrangemang som passar duo-sättning genom att utgå från något speciellt som 
finns i respektive låt. Jag utgick både från det första jag hörde vid en genomlyssning men 
också från vad jag hörde i originalen efter fler genomlyssningar, såsom instrument eller 
rytmer som fanns långt bak i ljudbilden. För att skapa mer variation använde jag mig av 
vanligt förekommande element ur jazzgenren och applicerade några av idéerna på de utvalda 
låtarna. Resultatet blev versioner på fyra låtar från olika genrer som nu som skiljer sig mer 
eller mindre från originalen, och har antingen fått jazzinfluenser eller till och med kan räknas 
till jazzgenren. Jag har kommit fram till att det ofta finns mer att använda i egna arrangemang 
i en låt än vad en hör vid första genomlyssningen, att det är bra att ha en lista där du sparar 
arrangemangsidéer för framtida arrangemang och att användandet av jazzelement inte alltid 
innebär att arrangemanget kommer bli jazzinfluerat.  

 
  



 

         
 

Förord 
Jag vill börja med att tacka Sofie Andersson för sin sånginsats vid inspelningen samt 
feedback och idéer kring arrangemangen. Jag vill även tacka Mathias Lundqvist som har 
handlett mig genom hela processen.  
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Bakgrund 
Under tidiga hösten 2018 skulle jag spela på ett bröllop en gång med en sångerska jag aldrig 
hört eller träffat. Brudparet hade önskat en låt av det svenska rockbandet Stiftelsen och 
känslan var att det skulle bli festligt när de gick ut från vigseln. Problemet var att det bara var 
piano och sång som instrumentering och det var ont om tid till bröllopet.  
 
Redan i 6 års ålder började jag spela klassiskt piano och lärde mig grunderna i musikteori. 
Jag lärde mig spela efter noter och ackordbeteckningar men kompen på de låtar som enbart 
hade ackord, och inte noter, var ofta simpla och osvängiga. Det var inte förrän jag började 
läsa vid musiklinjen på gymnasiet, och började spela jazz, som ackordsspelandet tog fart 
ordentligt. Då utvecklades min musikteoretiska kunskap kring ackord och färgningar. 
Kompsätten var fortfarande begränsade men i lugnare låtar kunde jag komma undan med det 
jag hade. Problemet var min stolpighet och bristande “time” (ungefär: rytmisk uppfattning i 
stilen) när jag ville att det skulle svänga mer vilket sänkte mitt självförtroende kring den 
sortens pianospel.  
 
Tiden gick och jag fortsatte spela jazz på folkhögskola men den mesta tiden spenderades i 
ensembler där jag inte tog så mycket ansvar för time eller sväng. Under mitt andra år startade 
jag och en sångerska en duo och då blev det tydligt för mig att jag måste öva upp timen och 
pondusen i mitt pianospel för att det ska gå. Utvecklingskurvan gick brant uppåt och vi 
spelade många jazzstandards där jag agerade basist i vänster hand och övrigt komp i höger 
hand. Jag lärde mig att spela walking samtidigt som jag improviserade och vi gjorde vad vi 
kunde för att täcka upp allas roll i en jazzensemble men på två. Jag fastnade dock ofta i 
traditionella kompmönster och hade svårt att variera mig under en låts gång och trots allt jag 
lärt mig kände jag mig ändå låst. 
 
På Musikhögskolan startade jag och en annan sångerska, Sofie Andersson, en duo med 
namnet Hera. Vi ville inte bara spela standards utan tog oss an utmaningen att arrangera om 
populärmusik till jazzinfluerade stilar. Jazzinfluenserna ansåg vi skulle passa många av de 
sammanhang vi sökte oss till samt att genren är så bred att variationsmöjligheterna är nästan 
oändliga. Vi märkte att vi ofta tog upptempo-låtar och gjorde dem lugnare, mycket för att det 
var bekvämare att spela så. Jag förstod att min osäkerhet vad gällde att spela snabbare och 
svängigare satt kvar sedan yngre ålder. För att utmana mig skapade vi arrangemang där all 
min osäkerhet sattes på sin spets. Det handlade mycket om att bara våga spela ut, prova, göra 
fel och försöka igen men tidigare hade jag varit för stolt för att våga misslyckas, spela otight 
eller snubbla på någon tangent. Det gick långsamt framåt och jag blev säker i de arrangemang 
vi skapat, men fortfarande osäker när jag hamnade i nya sammanhang med andra solister som 
jag inte var van med. Detta visade sig tydligt när tidigare nämnt bröllop närmade sig. 
 
Vi var inte ihopspelade, vi hade olika time och vana vad gäller bådas ansvar kring timen och 
visionen kring hur Stiftelsens låt skulle bli var nog även den olik den andras vision. 
Sångerskan ville ha den lite lugnare - eftersom en duo enligt henne inte kan bli lika svängig 
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som originalet - samtidigt som jag ville använda mitt nyvunna självförtroende i att spela 
svängigare. Resultatet blev ett mellanting där brudparet blev nöjd men jag kände att det 
absolut kunde gått bättre om vi gett arrangemanget mer tid och tanke. För att undvika att 
hamna i den situationen igen vill jag hitta något som kan underlätta att skapa arrangemang för 
duo med inspiration från en låts original, antingen för att fortsätta på samma musikaliska 
uttryck som originalet har eller för att byta det helt. Jag tror att jag, oavsett en låts genre, ska 
kunna skapa ett jazzinfluerat arrangemang för piano- och sångduo, och att jag genom att söka 
det kommer hitta redskap som hjälper mig att arrangera om för sättningen vid senare 
tillfällen. 
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Syfte/frågeställningar 
Syftet med arbetet är att utforska metoder i att arrangera låtar för piano- och sångduo utifrån 
en förlaga med fullt band och samtidigt stilistiskt bearbeta materialet ur ett jazzperspektiv.  
 

- Hur kan jag interpretera och arrangera låtar för piano och sångduo utifrån en förlaga 
med fullt band?  

- Hur kan jag stilistiskt bearbeta repertoar från andra genrer till jazzområdet? 
- Vilka generella redskap kan jag hitta för att lättare skapa komp- och 

arrangemangsvariationer i framtiden? 
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Metod 
Jag har valt fyra låtar från andra genrer än jazz som jag har arrangerat för piano och sång-
duo. Eftersom jag själv är verksam inom jazzområdet har jag valt att utgå från detta stilistiska 
perspektiv. Dessutom uppmuntrar genren till variation och nyskapande. Allt har 
dokumenterats med film/ljudinspelning samt kontinuerligt nedtecknats i loggbok och 
notskrift. När arrangemangen började bli klara testade jag dem med sångerskan Sofie 
Andersson och korrigeringar såsom tonart och ibland form har ändrats vid behov.  
 
För att hitta metoder till arrangerandet har jag sett till hur jag tidigare skapat arrangemang för 
duo. Skillnaden är nu att jag till störst del ville använda mig av något konkret som finns i 
originalet, en rytm, ackordföljd eller melodislinga som får ligga till grund för arrangemanget. 
Genom att använda mig av något befintligt från originalet begränsar jag arrangemanget till 
några idéer som jag tvingas använda, istället för att applicera ett gammalt traditionellt 
mönster som jag gjort tidigare.  
 
De fyra olika låtarna kommer från rock-, pop- och country-genrerna. Låtarna har olika 
svårigheter, en del som jag förstod på en gång och andra som dykt upp under arbetets gång. 
Jag har alltid tagit hänsyn till ett musikaliskt uttryck som finns någonstans i originalets 
version, ibland hur en gitarrslinga kan upplevas och ibland hur helheten uttrycks.  

Låtlista 
● The Pretender - Foo Fighters (2007) 

En rocklåt med distade gitarrer och argsint sång. Problemet här är att behålla det arga 
uttrycket, rytmiken och attityden utan att kunna använda mig av soundet som deras 
sättning ger. 

● Större - Molly Sandén (2018) 
En välproddad låt med mycket effekter, inte jättetydliga instrument. Svårigheter här är 
att ha ett driv utan trummaskinen från originalet. 

● Titanium - David Guetta feat. Sia (2011) 
En självsäker text över ett modernt popsound. Svårigheten blir att välja ett spår att gå 
på och anpassa låtens formdelar efter det spåret. 

● Fire Away - Chris Stapleton (2015) 
En lugn, tung och mäktigt 6/8 i countryanda. Det svåra här blir att behålla känslan och 
lugnet samtidigt som den ska vara mäktigt och komma framåt. 

Jazzelement 
Det finns många element som gör att ett arrangemang kan uppfattas som jazzinfluerat eller 
inte. Nedan följer en lista som jag har skrivit under arbetets gång utifrån typiskt generella 
drag i jazzgenren och alla element jag nämnt finns med i jazzmusikens historia. Att bara välja 
ett element och applicera på en låt skulle inte nödvändigtvis göra att den låten upplevs som 
jazzinfluerad. Närmar en sig tre eller fyra punkter på listan kan det låta jazzinfluerat, men det 
måste fortfarande inte göra det. Det beror på lyssnaren och på hur det appliceras, samt vilka 
av elementen som väljs. Väljer en färgade II-V-I progressioner i polyrytmer kan det lika 
gärna bli Neo-soul eller fusion som jazz.  
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Dessa element har jag använt mig av: 
● Walking 

En rörelse i basen, oftast bestående av fjärdedelar, där rörelsen leder mellan och till de 
olika ackorden genom att använda skaltoner/ackordstoner/närmandetoner.  

● Färgningar/reharmoniseringar 
Färgningar: Tilläggstoner på ackord, skapar fyllighet eller spänning. 
Reharmonisering: Att byta ut ett ackord mot ett annat motsvarande ackord.  

● Stiltypiska tonarter (med b-tecken)  
Många standards inom jazzrepertoaren har b-tonarter då det blir färre förtecken för 
transponerade blåsinstrument som ofta finns i en jazzensemble.  

● Fler ackord 
Inom jazzrepertoaren förekommer ofta fler ackord än i en vanlig poplåt för att få mer 
variation och spänning.  

● II-V-I rörelser 
En ackordföljd byggd på kvintfall där ackorden leder till varandra. 

● Tillfälligt andra tonarter (t.ex. i II-V-I progressioner)  
När en II-V-I progression landar på något annat än tonartens första steg och därför ger 
känslan av att vara i en annan tonart.  

● Ostinaton 
En rytm och/eller melodi som upprepar sig under en längre period.  

● Polyrytmer 
Olika rytmiska lager som tillsammans skapar en rytmisk spänning. 

● Stiltypiska klanger - Kvartstaplingar/Kluster  
Kvartstaplingar: kvarter som staplas på varandra, oftast utifrån en skala eller tonalitet. 
Kluster: många toner som ligger nära varandra och skapar dissonans. 

● Solo/improvisation 
Improviserat solo där solisten skapar melodier i stunden över en ackordföljd eller 
tonalitet. 

● Stiltypisk timing, underdelning, triolunderdelning 
Var i förhållandet till pulsen som rytmerna placeras.  
Underdelning: underliggande gruppering av rytmer bakom pulsen. 

Dokumentation 
Notanteckningar - Jag har nedtecknat alla låtar i noter eller leadsheets med ackord för att 
hjälpa till att minnas samt som läromedel. I låtar där många rytmiska parametrar ställs mot 
varandra har jag underlättat inlärningen genom att skriva ner allt för att få en överblick av 
vilka slag som kommer samtidigt och inte. 
 
Loggbok - Jag har använt mig av Google Docs som anteckningsplats för loggboken. På så 
sätt är den alltid är med i någon enhet oavsett var jag övar. I loggboken har jag antecknat hela 
genomförandet, tankar kring arrangemang och vad jag gjort som lett fram till olika val. 
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Digitala hjälpmedel - Jag har använt inspelningsprogrammet Logic som hjälp när jag behövt 
göra pålägg för att underlätta inlärningen. Jag har då spelat in en hand i taget för att sen 
kunna lära mig att kompa i t.ex. udda taktarter tillsammans med min inspelning. Logic har 
även använts för inspelning av ljudexempel och det färdiga resultatet med sång. Jag har också 
använt mig av telefon/surfplatta för att spela in videor på det jag gör för dokumentation och 
att synliggöra fingersättning och grepp.  
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Genomförande och Resultat  
Jag började med att välja två låtar att starta upp arbetet med. Detta för att lägga fokus på få 
låtar men samtidigt kunna variera mellan dem för att inte tröttna om jag fastnar. Jag har utgått 
från musikaliska uttryck, hur jag tycker att det kännetecknas i musiken med rytmer och 
klanger osv. Då tanken är att alla arrangemang ska få jazzinfluenser har jag under arbetets 
gång skapat en lista med jazzinfluerade element som gör att när jag applicerar några av 
punkterna på mina arrangemang kan det låta jazz för mig. 
  
Varje låt har jag lyssnat igenom och antecknat ackord och form på notpapper. 
Anteckningarna har sedan legat som grund för fortsatt arbete. Genom att spela igenom låten 
direkt översatt till piano har jag sett brister och möjligheter i arrangemangen. Med direkt 
översatt menar jag att jag har tagit de tydligaste rytmerna och melodierna från originalet och 
spelat det som jag hade gjort om jag haft lite tid på mig att lära mig en låt. Jag har sedan 
försökt lyssna efter annat som finns i originalet, något som kan vara viktigt och bärande men 
som inte ligger längst fram i slutmixen. Där har jag upptäckt att det finns mycket att hämta, 
rytmer som baskaggen gör eller andra instrument som jag inte hört vid en ytlig 
genomlyssning. 
 
Eftersom jag strävar efter att alla arrangemang ska få jazzinfluenser kommer kompmönster 
jag hittar att varieras. Inom jazzens olika genrer finns det mycket variation och för både 
musikers och lyssnares intresse skapas variation med t.ex. rytmiska förskjutningar, pauser 
eller kromatiska närmanden. När jag har hittat ett mönster som jag vill utgå från har jag spelat 
in det och använder det som grund, och eventuella variationer på det mönstret kommer jag 
inte skriva ner eller anmärka på. Att variera sig sker någorlunda naturligt för en som håller på 
med improvisationsmusik. Samtidigt som mycket improviseras och varieras finns det stilar 
inom t.ex. latinjazz där alla instrument har sina klavar eller rytmer som de utgår från. De 
rytmerna varieras inte nödvändigtvis så mycket. Det har jag med mig i processen och till 
slutresutlatet. Ibland kan en liten variation i ett annars statiskt mönster ge mer effekt än 
mycket variation i ett mönster som lyssnaren knappt hinner uppleva på grund av all variation. 
 
Jag kommer nu att gå igenom de olika låtarnas processer för sig, även fast jag jobbade 
mycket parallellt med flera av dem. Ibland har en låt fått ligga och vila i några veckor medan 
jag koncentrerat mig på andra låtar. Alla låtar spelades in som livetagningar i logic utan 
metronom. För att komma till inspelningen klickar du på rubriken för varje låts del. Inom 
parentes nämner jag minuter och sekunder (min:s) som hänvisar till ställen jag nämner från 
de original jag utgått från. 
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The Pretender - Foo Fighters 
Den här låten valde jag för sin genres avstånd till jazzen. Jag såg fram emot att se hur en så 
arg låt skulle bli som jazzinfluerad. Det var länge jag inte hade någon aning om var 
arrangemanget skulle landa men det gjorde bara utforskandet mer spännande. Målet var att se 
hur jag kan använda mig av riff 1 och hur jag kan variera det för att skapa ett arrangemang.  
 
Efter genomlyssning och plankning av låten såg jag att det främst är leadgitarr och sång 
blandat med unisona markeringar från resten av bandet som är de tydligaste delarna i 
originalets vers (0:36- 1:20).  

 
Fig. 1 Här visas riffet i övre melodin och kompets rytm i den undre melodin. 
 
Till en början ville jag behålla samma uttryck som i originalet och lärde mig spela både riffet 
och de unisona prickarna i vänster hand för att kunna spela sångens melodi i höger hand, då 
främst på verserna. Problemet blev att riffet och grundtonerna hamnade för långt ifrån 
varandra. Jag provade att lösa det genom att skippa första markeringen av de fyra som 
kommer i rad i lillfingret för att hinna ner med handen till nästa markering men det 
resulterade i något som inte lät lika “tungt” som deras riff.  
 

Fig. 2 Utdrag ur loggbok från 23/10 - 18.  

Fig. 3 Variationen syns från andra systemet där ackordet ändras vilket tidigare gav ett för stort intervall för min 
vänsterhand. 

                                                
1 en kort upprepande och rytmisk melodifras (Svenska Akademien, 2009b), 
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För att behålla originalriffet från låten lät jag det vara kvar när jag kan spela det, alltså över 
Am:et. På övriga ackord bytte jag ut låtens riff mot ett blueskomp. Det “tunga” uttryck jag 
ville behålla från originalet kunde höras mer nu. Något jag inte kopplade ihop förrän långt 
senare var att efter första refrängen i originalet (1:45-1:48) spelar en av gitarrerna just det 
blueskompet. Hela sticket (2:38-3:16)  bygger också på det kompet, så svaret på hur jag 
kunde variera riffet fanns alltid i låten. 
 
Eftersom jag arrangerade för piano och sång-duo behövde jag nödvändigtvis inte kunna spela 
melodin över kompmönstret i versen. Jag försökte lära mig det genom att skriva ner rytmerna 
i notsystem och se var slagen hamnar i förhållande till varandra men eftersom det inte 
kommer hjälpa mig att komma vidare med arrangemanget lät jag det vara. Istället valde jag 
att fokusera på vad jag istället kan göra i höger hand nu när den blev ledig. 

 
Fig. 4 Kompet under refrängen med melodin som toppton i höger hand.  
 
Jag fortsatte med den triolbaserade shuffle-underdelningen under refrängen och spelade 
skiftande oktavbas i vänster hand. I höger hand lade jag kvartstaplingar eller blockackord 
med melodin som toppton och rytm för att få ett jazzigare sound. Skillnaden mellan låtens 
olika delar blev i min åsikt för stor och jag tänkte om angående brygga och refräng. Även 
tankar om introt smög sig in och ett intro som improviserar runt melodin kom fram, då 
tillsammans med en dominant tillbaka till tonikan som inte finns med i originalet. Klicka här 
för att lyssna på introt. 
 
Jag började göra så att låten skulle kännas lite lättare, som en kontrast mot originalet. Lättare 
- mindre argsinta rytmer och snabbt stök. När jag nedtecknade formen tittade jag på listan 
med jazzelementen och upptäckte att jag inte provat spela walking på låten. Bastoner som 
leder framåt i stabila fjärdedelar kanske skulle vara precis det jag letar efter för att ta bort lite 
stökiga åttondelar från refrängen? Det var precis det som saknades. På så sätt kunde jag lägga 
andra rytmiseringar med ackorden i höger hand och filla där melodin inte är. Känslan av ett 
jazzigare arrangemang närmar sig!  
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Inspelning och slutligt arrangemang på låten 
Låten har i sitt original ganska mycket text, och när vers på vers spelas om och om igen 
brister intresset rätt fort och därför har jag tagit bort både textrader och formdelar för att hålla 
intresset uppe. Tempot är ungefär samma som originalet och det är viktigt att inte tappa det 
för att behålla det musikaliska uttrycket i låten. Första versen är därför halverad och det riff 
jag jobbat så mycket med upplevdes inte lika “tungt” när jag spelade med Sofie. Vi valde 
därför att ha det över första halvan av första versen för att sen gå över i ett vanligt blueskomp. 
På så sätt kan jag lättare driva kompet framåt och det statiska kompmönstret som 
blueskompet är ger mer energi och ilska till låten.  
 
I refrängens tredje och fjärde takt, inför bytet av ackord till F#m7b5, förekommer följande 
rörelse i originalets komp (1:26-1:29): 

 
Fig. 5 Takt 3 och 4 i refrängen 
 
Jag tycker att det är en karaktäristisk del av refrängens komp och ville få med det i min 
version. Problemet när det är walking på refrängen är att det stannar upp mycket om jag bara 
lägger de markeringarna, så jag fick prova olika sätt att få med dem. Ett sätt jag provade var 
att spela oktaverna likt figur 4 ovan men i fjärdedelar. Det lät riktigt konstigt så det strök jag 
direkt. Jag provade även att växla med respektives kvint men med samma konstiga resultat. 
När inte vänster hand kunde spela markeringarna utan att stanna upp flödet fick höger spela 
dem istället. Resultatet blir inte lika tydligt men markeringarna finns där för de som vill 
känna igen dem, och de stör melodin lite och ger på så sätt ett irriterat uttryck.  
 
Jag valde att bortse från idéen om introt då den upplevdes som en för stor kontrast mot resten 
av låtens uttryck. Sticket och outrot från originalet tog jag också bort för att få en mer 
enhetlig version, där solot får ersätta stickets funktion som variation. Istället för ett outro, 
som jag i originalet upplever som den mest arga delen av låten, avslutar vi låten efter 
refrängen utan förvarning. Jag upplever att både originalets sätt och mitt sätt att avsluta låten 
lämnar lyssnaren med ungefär samma känsla.  
 
I slutändan blev resultatet väldigt annorlunda mot originalet. Jag trodde till en början att det 
främst var sounden från instrumenten som skulle göra den största skillnaden, men det här 
arrangemanget tror jag kan låta annorlunda även med deras sättning eftersom underdelningen, 
en stor del av soundet, är utbytt från rakt till triolunderdelning. Jag har även behållit mycket 
av det arga musikaliska uttryck som originalet har. Ett argt uttryck kan ofta kännetecknas av 
snabbt och starkt stök men i min version av låten kom jag åt känslan genom att spela 
intensiva rytmer men inte nödvändigtvis starkt, samt genom att envist spela ett riff med 
energiska markeringar bakom. 
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Problem Lösning 

Soundmässig skillnad, från distade gitarrer, 
bas och trummor till sång och piano 

Inte försöka efterlikna stilen, bara behålla en 
del av det musikaliska uttrycket. Skapa 
något annat utifrån det. 

Attityden, känslan av ilska och irritation 
 

Inspireras av riff och markeringar för att 
komma åt det musikaliska uttrycket. Envist 
spela ett blueskomp och rytmiseringar. 

Fysiska svårigheter. Markeringar bakom riff 
där min vänstra hand inte når allt 

Variera riffet där greppet blir för stort. Inte 
använda riffet så mycket då det stannar upp 
flödet i låten.  

Riffbaserad låt Utnyttja riffet för igenkänning men göra 
något eget och spelvänligare av det. 
Använda t.ex. blueskomp istället för riffet. 

Rytmiska svårigheter  Nedteckna rytmiska svårigheter för bättre 
översikt 

 
Jazzelement:  

- En dominant har lagts till i slutet av varje åttataktersperiod.  
- Triolunderdelning 
- Stiltypiska klanger 
- Walking 
- Improvisation/Solo  
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Större - Molly Sandén 
Molly Sandéns låt Större valde jag för att se hur en modern elektronisk poplåt med mycket 
effekter och inte så tydliga instrument skulle bli med bara piano och sång. Här finns det inte 
så tydliga rytmer att ta inspiration av, mer än att ackorden i varannan takt läggs på fjärde 
slaget. I övrig är det väldigt flytande och en trummaskin samt melodin som är det mest 
rytmiska.  
 
Det första jag hörde vid genomlyssning av låten var hur alla ackord i varannan takt alltid 
läggs på fjärde slaget.  

 
Fig. 6 Utdrag ur första versen i originalets taktart. 
 
Min spontana reaktion var att ta reda på hur det skulle låta om det fjärde slaget, där nästa 
takts ackord läggs, istället var nästa takts första slag. Genast var idén om att arrangera låten i 
7/4-takt igång. Som oerfaren att spela 7/4 fick jag ta hjälp av både notpapper och digitala 
hjälpmedel för att komma framåt i lärandeprocessen. Jag skrev ner melodin och ackord på 
originalet för att sen skriva om den i 7/4, eller 3/4 + 4/4 som jag känner den och tycker den är 
enklast att läsa. 

 
Fig. 7 Första versen skriven i 3/4+4/4 kan vara mer lättläst istället för att skriva i 7/4.  
 
Lyckligtvis har melodin mycket pauser vilket möjliggjorde detta beslut. Den fjärdedel som 
försvann från varannan takt blev lagd i melodins pauser så långt det gick, och ibland fick 
melodin ändra sig lite. 
 

 
Fig. 8 & 9 Första takterna i bryggan. Melodin blir 1/4 kortare i den nya taktarten för att hjälpa till med 
3/4+4/4-känslan. 
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För att lära mig spela detta utan att halka in i originalets taktart spelade jag in en hand åt 
gången till metronom i logic. När det grundläggande kompet var på plats spelade jag in 
melodin och efter det gick det lättare att prova olika rytmiseringar på kompet. En kompfigur 
som jag hämtade direkt från originalet var baskaggens rytmisering under vers och refräng. 
Jag valde att lägga rytmen i vänster hand där den spelar grundtonerna och genomgångstoner 
till ackorden.  
 

 
Fig. 10 Baskaggens rytm som jag spelar den i vänster hand 
 
För att få mer jazzinfluenser på arrangemanget provade jag att variera ackordföljden med 
paralleller och II-V-I-rörelser men jag tyckte inte att det gjorde låten rättvisa. Jag tycker om 
att den har samma ackordföljd ända tills sticket kommer, för den variation det skapar i sticket 
blir tydlig. Ackordföljden får tugga på utan så mycket färgningar, som mest add9 på 
durackord och 7or på mollackorden. Låten blev alltså inte så jazzinfluerad men sjutakten ger 
ändå en modern prägel, och udda taktarter finns det gott om i lite modernare jazz.  
 
Inspelning och sista touchen på arrangemanget 
Arrangemanget blev i slutändan rätt likt originalet med skillnaden att mitt arrangemang går i 
7/4-takt och är akustisk. Jag valde att behålla formen som originalet har och jobba lite mer 
dynamiskt med de olika delarna. Verserna har en mer städad basgång och mindre klanger i ett 
lägre mellanregister för att i brygga och refräng bli större och bredare i sound och register.  
 
Till en början trodde jag att jag skulle känna hela låten som 3/4+4/4 eftersom det var så idén 
om arrangemanget kom till. Efter att ha lyssnat på originalet så mycket att det är svårt att 
släppa att ackordsbytet kommer på det fjärde slaget och har därför börjat känna låten som att 
andra takten är 3/4. 

 
Fig. 11 3/4 och 4/4 har bytt plats. 
 
Jag utnyttjade de olika grupperingarna jag kände genom att lägga dem på olika ställen. I 
denna video visar jag hur det låter med de respektive grupperingarna. Oftast kände jag 
verserna som i figur 11 och refrängerna som i figur 7. Sofie kände hela låten som i figur 7 
och oavsett om vi känner grupperingen olika eller lika så fungerar det tillsammans.  
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Problem Lösning 

Det enda tydliga kompet gör är att betona på 
slag 1 och 4 i första takten för att sen låta 
ackordet klinga över takt två. 

Använder det 4e slaget som om det vore 
nästa takts etta och får därför taktarterna 
3/4+4/4, vilket kan upplevas som 7/4.  

Driva utan trummaskin/fingerknäpp Låta melodin driva, underdela i kompet för 
att driva. 

Mycket effekter, stora klanger (om än på 
ofärgade ackord) 

En akustisk version av låten blir utan såna 
effekter men känslan kan kommas åt genom 
att spela mer dynamiskt och över ett stort 
register.  

Hitta rytmer att skapa arrangemanget kring Använd trummaskinens kagges rytm i 
vänsterhanden. Hitta vanliga rytmer från 3/4 
respektive 4/4 att experimentera med.  

 

 
Jazzelement: 
Här lyckades jag inte applicera några jazzelement på ett tillfredsställande sätt. 
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Titanium - David Guetta feat. Sia 
Titanium är en låt som dykt upp i duosammanhang för mig tidigare, utan att något 
arrangemang blivit riktigt lyckat. Det händer mycket i låten, samtidigt som den är repetitiv 
och kan därför vara svårt att välja ett spår att följa med arrangemanget. Till detta 
arrangemang har jag därför tidigt valt en undergenre under jazzen och ett musikaliskt uttryck 
för att sedan anpassa låten till genren. Jag har gjort det för att hålla mig till ett spår och inte 
vandra vidare till andra stilar. På så sätt provar jag att begränsa mig och tvinga mig att göra 
något av genren, som om det vore överenskommet med någon annan eller ett 
beställningsarrangemang. 
 
Låten börjar i sitt original med en gitarrslinga som går från introt och genom hela versen 
(0:00-0:46) för att sen komma tillbaka till nästa vers. Den är rytmisk, markerar både på och 
mellan fjärdedelarna, och när den gör det med sina dur-skalenliga toner upplever jag den 
väldigt gullig i känslan. Jag funderade på vilka undergenrer inom jazzen som är gulliga och 
tanken ledde fram till att ‘Titanium’ ska få uppleva en stridepianoversion2.  
 
Det första jag märkte var att det inte går att spela ett vanligt stridepianokomp över 
originalackorden och hoppas att det ska bli trovärdigt. Jag fick istället läsa på om typiska 
parametrar i stridepianokomp och arrangemang och hittade snabbt att genren innehåller 
traditionellt mycket genomgångsdominanter och gärna som dimackord. De flesta ackord är 
därför kvar från originalet på sina platser och dimackord samt mellandominanter är lagda på 
den svaga taktdelen för mer trovärdighet och bättre flöde.  

Fig. 12 och 13 En vers ackordföljd i original och hur jag harmoniserade den sen. 
 

 
Fig. 14 Utdrag ur loggbok från 31/1-19.  
 
Det svåraste med att försöka byta ut och lägga till ackord för att gör det mer traditionellt är att 
melodin inte låter lika bra på andra ackord. Melodin håller sig runt 1a och 7e skalsteget och 
det låter lite för modernt om melodin rör sig över #11 och #9 på ackorden. Därför begränsas 
harmoniseringen mycket och jag fick lyssna mer på hur ackorden förhåller sig till melodin 
istället för hur de teoretiskt borde stå bredvid varandra.  

                                                
2 en musikstil utvecklad från ragtime där vänster hand spelar bas och ackord och höger hand spelar mer 
åttondelslinjer av brutna ackord (Healy, 2009a).  
 



 

         
 

16 

 
Fig 15. Bryggans ackordföljd 
 
I bryggan som visas ovan spelas Bb6 följt av ett Gm, vilka båda innehåller samma toner men 
har olika baston. Jag tycker det låter bra och kände att det behövdes något för att hålla uppe 
ackordrytmen. Cm:et som kommer efter är ensamt i 6 taktslag men när det spelas med 
växelbas upplevs det inte som en långsammare ackordsrytm, särskilt inte när Bb6 och Gm-
:ackorden också upplevs som en växelbasvariation. Ackordsrytmen är även likadan i verserna 
så det finns redan hos lyssnaren att det kan stanna upp lite vid Cm:et. 

 
Fig. 16 Originalets ackordföljd i refrängen 
 

 
Fig. 17 Min reharmonisering av refrängens ackordföljd 
 
Under refrängen förekommer det också ackordföljder som kan vara svåra att förklara varför 
de fungerar. Hela refrängen börjar på IV-dur-ackordet Ab och går via ett kromatiskt stigande 
dimackord till V-dur. I:an har sen blivit en dominant, vilken introducerar Db:et (med den lilla 
7an) i ljudbilden. Db:et får sedan kromatiskt leda till Cm, som blir en dominant till VI:an Fm. 
På andra raden, i sista takten, kommer de ackord som låter mest out i hela versionen. Det är 
tritonussubstitutet med ett relaterat IIm-ackord innan, vilka leder tillbaka till låtens I:a steg. 
Där fick vi ändra melodin lite för att få den att passa in eftersom jag tagit bort den del som 
originalet fortsätter med. Istället kommer ett kort mellanspel på fyra takter som variation. 
 
Inspelning och slutligt arrangemang på låten 
Efter refrängen (1:01-1:16) kommer det i originalet en elektronisk del (1:16-1:31) som jag 
tidigt valde att bortse från då jag vill att låtens form ska få en mer traditionell form, en 
“AABB”-form som snurrar runt. I mitt fall är A en vers och B är det jag kallar brygga (0:46-
1:01) och refräng, som i original har samma ackord som varandra men som för mig har fått 
variationer på ackordföljderna. Precis som i de andra låtarna krävs något för att intresset ska 
hålla hela vägen igenom låten och här jobbar jag mest med klangstorlek, rytmisering och 
mindre dynamiska förändringar. Skulle jag göra en längre version av låten med t.ex. solon 
skulle jag skala av kompet mer på sina ställen för att skapa större variation och mer att bygga 
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ifrån. I en duo kan det vara en idé att plocka bort något för effekt eftersom det kan vara svårt 
att tillsätta något mer om båda redan gör mycket.   
 

Problem Lösning 

Mycket som händer i originalet, men när 
samma formdel kommer igen är den likadan 
som första gången 

Variera återkommande formdelar med 
dynamikskillnader och intensitet.  

Klimax är ett en elektronisk del efter 
bryggan/refrängen 

Byta ut den elektroniska till ett mellanspel 
och ha klimax någon annanstans 

Elektroniskt, en DJ-låt Bestämma en idé att hålla sig till i 
arrangemanget, inte försöka använda för 
många olika idéer från originalet. 

Enkel ackordföljd som är svår att byta ut Ställa upp många ackordsalternativ för att se 
fler möjligheter. 

 
Jazzelement: 

- Färgningar 
- Eb-dur 
- Fler ackord 
- II-V-I rörelser 
- Tillfälligt andra tonarter (t.ex. i II-V-I progressioner)  
- Underdelning - swing 
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Fire Away - Chris Stapleton 
Den här låten valde jag för att se hur ett piano ska kunna ersätta ett gitarrbaserad komp. Min 
erfarenhet säger att det sällan går att direktöversätta gitarrkomp till piano då instrumentens 
sound påverkar spelstilen så mycket. Låten är countryinfluerad och jag såg fram emot hur den 
genren skulle matcha med jazzinfluenserna. Jag upplever den som vemodig och det var en 
stor utmaning att försöka behålla den känslan genom arrangemangets gång.  
 

 
Fig. 18 Utdrag ur loggbok från 24/9 -18  
 
För att försöka förstå låten läste jag igenom texten utan att hitta något tydligt som kunde 
hjälpa mig. När en låt är tvetydig kan det vara bäst att bara bestämma sig för en tolkning men 
jag hade väldigt svårt för det. Det var alltid någon mening som sa emot det jag tolkade den 
som och även andra jag pratat med har fått försöka tolka texten utan att det blivit tydligare. 
Precis som alltid med tolkningar är det upp till var och en vad en väljer att tro att låten 
handlar om. Jag höll mig därför kvar vid känslan av vemod, som jag upplever i kompet och i 
rösten, och lät texten förbli otolkad för mig. 
 

 
Fig. 19 Utdrag ur loggbok från 9/10-18 
 
Jag googlade på vad vemod betyder och hittade beskrivningen “Sorgsen men full av längtan” 
(okänd, 2018). Jag provade att byta ut ackord i dur mot respektive parallell i moll för att 
komma ifrån originalet men ingenting lät lika vemodigt och framåt som originalets 
ackordföljd. Det blev antingen alldeles för sorgligt eller bara för dissonant mot hur melodin 
rör sig över ackorden.  

 
Fig. 20 Refrängens ackordföljd i originalet 
 

Ackordföljden över refrängen är i originalet väldigt ledande med sin stigande basgång. Jag 
letade efter en motsvarande ackordföljd genom att prova spela parallellackorden och andra 
ackord ur tonartens skala men ingenting fungerade lika bra som originalet. Istället för att 
ändra ackordföljden provade jag att spela låten på ett annat sätt. 
 
Då originalet betonar mest på 1a och 4e slaget i taktarten 6/8 provade jag dela upp takten på 
två 3-takter istället och försöka spela låten lite snabbare för att få den mer flytande än 
stillsam. Resultatet blev en struttig version och jag föll snart tillbaka i 6/8 då jag tog ner 
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tempot och inte betonade som en vals över tretakten. Jag provade också att spela låten i 4/4, 
eftersom två betonade slag per takt lika gärna kunde vara den taktarten. Båda sätten, 3/4 och 
4/4, tappade uttrycket som jag ville behålla från originalet, det uttryck som låten är för mig.  
 
Efter att låten fått vila i nästan två månader utan att jag kommit fram till något mer vände jag 
mig till listan på jazzelement och bytte tonart från A till Bb. Bara att se ackorden med 
sänkningar i namnen gjorde att jag fick en mer jazzig känsla då majoriteten av standards och 
jazzlåtar jag spelat är i b-tonarter. 
 

 
Fig. 21 Utdrag ur loggbok från 7/2-19 
 
Kontrasten blev tydligare och jag förstod att det jag känner som vemod har ett mycket 
tunnare sound. Arrangemanget ska alltså vara mer avskalat för att jag ska komma åt den 
känsla jag vill åt. 
 
I min lista på punkter för jazzigare sound återfinns elementet ostinato. Jag applicerade ett 
ostinato inspirerat av tyngden på 1a och 4e slaget och lade till två slag, så jag får en 2 över 3 
rytm i ostinatot. Där får jag även med polyrytmer i arrangemanget och genast är två punkter 
med från min jazzelementlista. För att se vad mer som fungerade från listan provade jag att 
lägga kvartstaplingar i ett högt register över introt, två olika som flyttas fram och tillbaka 
över ackorden. Problemet med detta var att jag behövde halvera tempot för att inte uppleva en 
stressande känsla i introt, och övergången till versen fick en större skillnad än jag önskat. Jag 
ville att introt och versen skulle flyta ihop mer, så idén om kvartstaplingar byttes ut mot att ha 
en lugn version av refrängens komp som intro. 

 
Fig. 22 Ostinatot över vers 1 
 
Jag tog bort några av versens ackord och spelade ostinatot över de som blev kvar. Versens 
ostinato är tregrupperat i en 2 mot 3 rytm. Vänster hand lägger grundtoner och spelar fills 
eller utfyllnadstoner och klanger i en tydligare 6/8-takt. 

 
Fig. 23 Refrängens ostinato i originaltonart. 
 
Vid inspelningen bytte vi tonart till Db-dur, och vid transponeringen tyckte jag att det lät för 
lite dissonant att spela tonartens 6a och maj7a bredvid varandra och bytte istället till maj7an 
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och grundtonen bredvid varandra. En liten sekund låter mer dissonant än en stor sekund även 
fast grundtonen inte är lika spännande som en färgning är.  

 
Fig. 24 Refrängens ostinato i den nya tonarten 
 
Rytmen i refrängens ostinato är samma som versens men är grupperad om två istället för tre. 
Basen spelar fortfarande originalets ackordföljd och känslan av att låten leder sig själv framåt 
behålls.  
 

 
Fig. 25 & 26 Första och andra versens ackordföljd.  
 
För att variera mig förenklade jag första versen och ackordsrytmen blev ett ackord per takt, 
förutom två takter som hade samma ackord. Till vers två lät jag originalets ackordföljd med 
ackordsrytmen två ackord per takt vara kvar. Det upplevs som att jag lagt till något till andra 
versen när jag egentligen tagit bort något i den första och låtit andra versen vara som 
originalet. 
 
Hittills har jag behållit samma form som originalet men istället för att ta en till refräng direkt 
efter mellanspelet sista gången valde jag att ha ett solo över bryggans ackord två varv för att 
sen gå in i en avslutande refräng. Kompet till solot blir både 6/8 och 2 över 3 i vänster hand 
för att få kompet att påminna om resten av låten så mycket som möjligt. Då blir solodelen en 
del av låten och inte en fristående del utan koppling, vilket det annars kan ha upplevts som. 
Mönstret är en utgångspunkt där underdelningen är det viktigaste att anknyta till under solots 
gång, men mönstret måste inte hållas konstant för det. Hur mycket jag behöver underdela i 
vänster hand beror också mycket på vad höger hand gör under solots gång. 

 
Fig. 27 Vänster hands kompmall under solo-delen. 
 
Resultatet blev en version där känslan liknar originalets uttryck. En känsla eller ett 
musikaliskt uttryck kan upplevas på så många sätt men jag är nöjd med att min version och 
originalet påminner om varandra. 
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Inspelning och slutligt arrangemang på låten 
Den slutgiltiga formen för låten blev lik originalet, men istället för en dubbelrefräng i slutet 
kommer ett solo över bryggans ackord två gånger och sen den sista refrängen innan det 
avslutande outrot. Låten kräver dynamiska skillnader och det bidrar till att det musikaliska 
uttrycket blir mer framträdande. Det ligger ett stort ansvar hos Sofie att jobba med vokalerna 
under ord som hålls ut i refrängerna och det tycker jag att hon gör fantastiskt bra. Hon som 
sångerska har möjlighet att bearbeta en ton för att få den att bli mer intensiv, vilket inte jag 
kan göra på pianot. Efter solot, när refrängen kommer igen, lägger jag ackorden mer stilla 
men med mer attack än under tidigare refränger. Sofie håller sin ton med hög intensitet vilket 
ger en knuff vidare i refrängen. Vi avslutar sedan låten lugnt igen men landar på 
subdominanten som lämnar lite spänning efter sig, så känslan av vemod får stanna hos 
lyssnaren. 
 
 

Problem 
 

Lösning 

Gitarrbaserad låt i countryanda Försöka ta sig ifrån gitarrens strummande, i 
det här fallet genom att utnyttja pianots 
möjligheter att spela fler rytmer samtidigt i 
olika händer.  

Svårbegriplig text 
Svårtolkade känslor såsom vemod, viktig 
och mäktig.  

Utgå från det musikaliska uttryck som 
originalets sångare uttrycker i sin röst och i 
kompet istället för texten. 

Ledande ackord ibland, stillastående ibland Behålla ackorden där de leder mest. Skala 
bort ackord så det finns något att lägga till 
när det behövs mer intensitet.  

Långsam Spela polyrytmiskt för att få låten att gå 
framåt samtidigt som den är lugn och 
långsam 

 
Jazzelement: 

- Ostinato 
- Polyrytmer 
- Tonart 
- Improvisation 
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Sammanfattning av jazztypiska element:  
Jag skapade en lista på vad jag tycker är typiskt inom genren för att få en bra översikt över 
hur elementen kan appliceras på olika arrangemang. Mina arrangemang har hamnat olika 
nära jazzgenren. En del har blivit så jazzinfluerade att jag skulle säga att de numera tillhör 
jazzgenren medan andra låtar kanske inte ens uppfattas som jazzinfluerade för lyssnaren. I 
listan nedanför har jag sammanställt vilka element som använts på de olika arrangemangen.  
 

Jazzelement The Pretender Större Titanium Fire Away 

Walking X     

Färgningar   X  

Stiltypiska tonarter   X X 

Fler ackord   X  

II-V-I rörelser   X  

Tillfälligt andra 
tonarter 

  X  

Ostinaton    X 

Polyrytmer    X 

Stiltypiska klanger X    

Solo/improvisation X   X 

Stilenlig timing, 
underdelning 

X  X  

 
Det är tydligt att ‘Titanium’, där jag valde att utgå från en undergenre till jazzen, har flest 
element ikryssade. Det är den enda av dessa låtar jag skulle säga hamnar inom jazzgenren och 
alltså inte bara är jazzinfluerad. The Pretender är jazzbluesig med sin triolunderdelning 
medan jag upplever Större som närmare modern jazz med sin 7-takt. Fire Away skulle nog 
inte jag som lyssnare uppleva som jazzinfluerad trots att 4 olika punkter är ikryssade på min 
lista. De element som den fått är kanske inte de starkast jazzinfluerade elementen utan 
behöver stå med någon mer genretypisk punkt för att upplevas som jazzinfluerad. 
 
Att olika punkter är olika typiskt för jazz blir tydligt när exempelvis fire away låter mindre 
jazzinfluerad än The Pretender trots att de fyller 4 punkter var. Om nog många element väljs 
på listan kan det gå över från att vara jazzinfluerat till att bli jazz, som i exemplet med 
Titanium. Hur “mycket jazz” varje punkt innebär är svårt att säga eftersom alla element 
förekommer i andra genrer också, samt att det beror på vilka som väljs med varandra. II-V-I-
rörelser med walking skulle jag säga är väldigt jazztypiska medan ostinaton och klanger kan 
tillhöra ett modernt klassiskt stycke.   
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Diskussion 
Arbetsprocessen har varit rolig och nyttig. Jag har insett att när det finns tid kan det ibland 
vara bäst att vänta någon vecka eller månad med ett arrangemang som står still för att sedan 
hitta något nytt i originalet att skapa arrangemanget med. Ibland har det varit bäst att vara 
tjurig och inte sluta förrän jag har kommit fram till några idéer att prova. Jag har alltid börjat 
med att försöka hitta idéer men har det inte gett något önskvärt resultat har jag låtit 
arrangemanget vila och tagit upp det en gång i veckan ungefär för att se om jag hittar något 
nytt.  
 
En sak som jag alltid lär mig om och om igen är att alltid prova en idé. Det går mycket mer 
tid åt att fundera på hur idén skulle kunna vara istället för att bara göra det. Ibland är det bra 
att fundera och reflektera på hur en idé kan påverka resultatet, eller se hur en idé kan bli mer 
och större än vad den är innan jag provat. Fördelen med reflektion är att det kan göras utan att 
ha sitt instrument i närheten. Har jag då kommit på några idéer effektiviserar det mitt övande 
när jag väl är vid pianot. Att prova direkt kan leda till att jag inte ser hur den kan bli mer än 
bara det jag provat, samtidigt som om jag provar idén direkt kan den idén leda till nya idéer. 
Sammanfattningsvis kan jag inte säga vilket som är bäst, mer än att om tanken inte leder 
någonstans är det bättre att prova en idé och se vad som händer istället för att fortsätta 
försöka reflektera fram något.  
 
Efter att ha gjort det här arbetet har jag lärt mig att det ofta finns mer i en låt än vad en hör 
vid första genomlyssningen. Det är inte alltid en vill spela det tydligaste riffet ur en låt och då 
är det bra att leta i bakgrunden efter annat att spela. Jag tycker det är roligare när något mer 
än bara text och melodi är detsamma som ett original, men att det spelas på ett annorlunda 
sätt. Det kan också vara det musikaliska uttrycket som behålls, alternativt att det är det enda 
som ändras. Att helt byta uttryck ändrar spelstilen helt och kan skapa väldigt intressanta 
arrangemang.  
 
Efter att ha gått igenom varje låts genomförande och lite allmänna slutsatser vill jag gå 
tillbaka till frågeställningarna som jag nämnde i metodkapitlet och försöka svara på och 
diskutera de olika frågorna.  
 
Hur kan jag interpretera och arrangera låtar för piano och sångduo utifrån en 
förlaga med fullt band? 
 
Direkt jag som pianist ska ackompanjera en sångare kommer jag att skapa ett arrangemang 
för piano. Det är i princip det vi pianister gör hela tiden som ensamma ackompanjatörer. 
Varför jag behöver hitta fler redskap för att ta det vidare är för att jag ofta fastnar i 
traditionella mönster eller har svårt att komma ifrån originalet. För mig handlar det till stor 
del om att stärka min självkänsla genom att ofta utsätta mig för duosammanhang och fortsätta 
utmana mig där. Att lita på att jag kommer kunna hålla tempot och skapa variation när det 
krävs är viktigt för att komma framåt. Som musikintresserad finns det mycket i bakhuvudet 
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som jag måste komma åt genom att ibland låta ett arrangemang ta lite tid, men också lita på 
att jag har kunskap att använda i spelsituationer. Många idéer från musik jag hört innan finns 
redan och jag behöver bara påminna mig om dem för att kunna applicera idéerna på låtar jag 
ska spela. Med tanke på det musikaliska bagage varje individ bär med sig blir alla 
arrangemang olika beroende på vem som spelar det.  
 
Att spela i duo innebär inte att alltid ersätta ett helt band utan att utnyttja de instrument duon 
har. Misstaget jag gjorde i min första duo var att försöka vara ett helt band istället för att se 
till pianots möjligheter och begränsningar. När mycket av svänget och stabiliteten i en större 
grupp fokuseras till trummor och bas kan det vara bra att ha med ansvaret som det innebär i 
en duo också, men att det inte nödvändigtvis måste innebära att spela på ett ersättande vis. 
När jag spelar walking i vänster hand lägger jag oftast rytmiska markeringar med ackord i 
höger hand. Vänster hand ersätter då basisten och höger hand ersätter det trummisen i en 
traditionell jazzgrupp skulle spelat på virveln. Som variation, och för att utnyttja pianot mer, 
kan jag spela mer fraser i höger hand som svarar på melodin eller fillar bakom den. Det kan 
jag såklart också göra även om vänster hand spelar något annat än just walkingbas. När 
vänster hand får ersätta ackord finns höger hand över till att filla eller spela unisont med 
melodin. Möjligheterna är många och när en börjar komma bort mer från ett traditionellt 
pianospel, med bas i vänster hand och ackord i höger hand, börjar det bli mer intressant och 
det ger mer att använda för variation i alla sorters musikstilar.  
 
I en duo är det också viktigt att båda ansvarar för time och underdelning. Det kan ofta bli att 
ansvaret hamnar på den ena om den andra är ovan att ta ansvar över det, som i mitt exempel 
om bröllopsspelningen i inledningen. Det kan bli väldigt effektfullt när den ena tar ansvar för 
timen och den andra spelar mer fritt för att under arrangemangets gång byta det ansvaret 
mellan varandra. För att göra det krävs mycket övning tillsammans för att förstå den andres 
timing, samt lyhördhet från båda. 
 
Hur kan jag stilistiskt bearbeta repertoar från andra genrer till jazzområdet? 
 
För att arrangera om något till jazzområdet krävs förkunskap om vad det stilistiskt innebär. 
Vad som är typiskt för jazz utifrån musikteori, musikhistoria, sound och sättning. Att 
sammanställa en lista på genretypiska element tycker jag har hjälpt när låtar från andra genrer 
ska få mer jazzinfluenser. Jag som har lyssnat på och spelat mycket jazz de senaste åren gör 
mycket som tillhör genren utan att jag alltid reflekterar över det, oavsett vilken musik jag 
spelar.  Den tydligaste skillnaden på mig och en inbiten pop/rock-pianist är nog min vana att 
alltid försöka fylla ut ackorden med färgningar, om än små färgningar som add9 om det 
passar in i stilen. Jag har också en vana att alltid lyssna efter luckor i kompet där jag kan 
placera mina rytmer och spelar gärna rytmiska förskjutningar även i en rocklåt under något 
solo. Det är självklart inte bara jazzpianister som lyssnar på vad resten av kompet gör, det 
hoppas jag är något som alla i alla band alltid gör. Inom jazzen måste vi lyssna på ett mer 
analyserande sätt än inom andra genrer kan jag uppleva, då en gärna vill följa med i 
skillnader och variationer som andra i bandet skapar. Att vara uppmärksam på om solisten 
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gör något jag kan svara på, eller om den behöver hjälp att hitta på idéer från någon av oss 
andra i bandet. Ett ständigt ge-och-tagande sker i en jazzensemble och det har jag alltid med 
mig oavsett konstellation och genre.  
 
När en låt går från att vara jazzinfluerat till att “bli jazz” tror jag är mycket upp till var och en 
beroende på hur mycket en stött på jazz innan. Ju mer inlyssnad någon är i genren desto 
högre krav på vad jazz är tror jag att den personen kommer ha och tvärtom. För en del räcker 
det med att lägga maj7-färgningen på ackord så kallar dem det för jazz, medan andra kanske 
ens inte skulle kalla det för jazzinfluerat. Att erfarenhet och tid tillbringad med genren ger en 
annan förståelse för de små förändringarna i musiken blir tydligt. Förmodligen finns det mer 
jag gör som jag inte tänker på i de arrangemang jag skapat, som gör att det låter mer eller 
mindre jazz än om någon annan skulle spela det. Hur jag har lärt mig att frasera, hur jag 
förhåller mig till timen, hur jag förhåller mig till de andra i gruppen och alla mina 
musikaliska val är baserade på mina tidigare erfarenheter och kommer skilja sig från en 
annan som spelar samma arrangemang som jag. Arrangemangen och mitt pianospel skulle 
även skilja sig beroende på vem som sjunger till. Det är det här som är så spännande med 
musik, och framförallt med improvisation och interpretation. Det blir alltid något nytt när 
människor skapar musik tillsammans. Oavsett hur många gånger jag varit med och framfört 
eller repat en låt så kommer alltid något att vara annorlunda eftersom musik är organiskt och 
följer med i hur vi tämjer den.  
 
Vilka generella redskap kan jag hitta för att lättare skapa komp- och 
arrangemangsvariationer i framtiden? 
 
Efter genomfört arbete hittar jag några punkter att sammanfatta som kan underlätta variation i 
skapande av arrangemang för duo.  
● Plocka bort något även om arrangemanget känns litet i jämförelse. 

Det är svårt att tillföra mer om båda parterna i en duo redan gör så mycket de kan. Då 
är det bättre att se till en låts helhet och skala av mer under de lugna partierna för att 
kunna öka till sitt max i intensiva partier. 

● Prova dig fram 
Det går alltid snabbare att prova dig fram än att fundera på vad som är bäst, förutsatt 
att du har ditt instrument framför dig.  

● Leta bland instrument i bakgrunden hos ett original 
Det finns mycket roligt och viktigt i låten som kanske inte tar mest plats men som bär 
mycket av originalets arrangemang i bakgrunden. Leta bland instrumenteringen, 
rytmerna och melodierna bakom det skaparna vill att du ska höra vid första 
genomlyssningen. 

● Behåll eller ta tydligt avstånd från det musikaliska uttrycket i originalet 
Det finns många kända låtar som låter riktigt glada men när en läser texten kan de 
vara riktigt sorgliga eller hemska. Det kan ha en stor effekt att göra tvärtom med 
uttryck och textinnehåll, så länge det är medvetet. 
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● Ha en lista på arrangeringsidéer 
Passar inte en idé på en låt kanske den passar på en annan! Skriv upp det så går det 
snabbt att välja från listan vid nästa arrangemang. Fyll på den med alla nya idéer du 
hör från andra eller kommer på själv. 

● Utnyttja instrumenteringen 
I en piano- och sångduo kan det lätt bli att pianot kompar melodin, men det går att 
dela på det ansvaret mer. Kanske bara sången får ansvara för tempot under en del av 
låten, rytmisera något bakom ett pianosolo eller sjunga ackordstoner. Pianisten kan ge 
mer utrymme för sången och kanske ansvara mer för melodi och uttryck. 

● Ha en genretypisk lista 
Om en tycker om att interpretera arrangemang till olika genrer är det bra att ha en 
elementlista som är typisk för genren. På så sätt använder en inte alltid samma 
element utan uppmuntras till att prova andra saker. 

 
 
 
 
Tankar för fortsatt arbete 
 
Resultatet av genomfört arbete har gett mig fyra arrangemang att spela och utveckla, samt 
många redskap för fortsatt arrangerande. För att fortsätta med arbetet skulle det vara 
intressant att se om en kan ta fram fler redskap som andra pianister i samma situation 
använder och sammanställa det, för att sedan plocka därifrån och göra arrangemang. Jag hade 
kunnat uppnå det genom att intervjua andra pianister inför mitt arbete. Om en lista med fler 
arrangemangsidéer skulle skapas hade det varit intressant att göra fler arrangemang på samma 
låt och se hur de skiljer sig från varandra, om vissa punkter fungerar bättre än andra i 
allmänhet. Ett annat alternativ är att låta olika pianister skapa arrangemang på samma låt, 
med de enda instruktionerna att det ska vara för duo och idén till arrangemanget måste finnas 
i låten. Det är mer likt hur jag gjort mina arrangemang och det skulle vara intressant att se hur 
olika arrangemangen kan bli utifrån den musikaliska bakgrund personerna har. Det skulle 
också vara intressant för att se hur långt en kan dra en liten detalj från ett original och skapa 
ett arrangemang med. Att sedan dessutom låta dem spela varandras arrangemang med olika 
sångare skulle lägga till ännu en dimension av interpretation och musikaliska val. 

  



 

         
 

27 

Referenser 
Originallåtar: 
 
Grohl, Dave. Hawkins, Taylor. Mendel, Nate. Shiflett, Chris. (2007). Echoes, Silence, 
Patience & Grace “The Pretender”. RCA records 
https://open.spotify.com/track/7x8dCjCr0x6x2lXKujYD34?si=nuhS4jYVQ2SvEaaSw9c13g 
(Hämtad 2019-04-08) 
 
Guetta, David. Tuinfort, Giorgio H. Van de Wall, Nick. Furler, Sia. (2011). Nothing but the 
Beat “Titanium”. What A Music LTD  
https://open.spotify.com/track/0TDLuuLlV54CkRRUOahJb4?si=SGAezM2kRoKH2woG7GAc4g 
(Hämtad 2019-04-08) 
 
Sandén, Molly. Thulin, Max. Professor P. (2018). Större “Större”. Molly Sandén  
https://open.spotify.com/track/05kHxnnHprpntLT6mHT78m?si=q8JyfhYCRcSEus8G1M17ZA 
(Hämtad 2019-04-08) 
 
Stapleton, Chris. Green, Danny (2015) Traveller “Fire Away”. RCA Studio A 
https://open.spotify.com/track/5j4hSQH0KaAc8f6cimnXIT?si=zmMvzQlQTn-1gNV2dXFG7A 
(Hämtad 2019-04-08) 
 
Litteratur: 
Healy, Scott (2009a) Master Class Stride Piano  
URL: https://www.keyboardmag.com/lessons/master-class-stride-piano (Hämtad 2019-02-18) 
 
Okänd (2018) Wikipedia 
URL: https://sv.wikipedia.org/wiki/Vemod (Hämtad 2018-10-09) 
 
Svenska Akademien (2009b) Svensk Ordbok 
URL: https://svenska.se/so/?id=43074&pz=7 (Hämtad 2019-04-11) 
 


