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Sammanfattning 
 
Det här arbetet är en processbeskrivning av hur jag komponerat tre körstycken efter att ha 
studerat sex kompositioner jag tycker om och ett verk jag tycker mindre om. Valet föll på 
denna arbetsmetod eftersom jag upplevt att jag inte haft verktygen för att komponera musik jag 
själv tycker om. Syftet med arbetet var att utveckla mitt eget tonspråk med hjälp av andras. 
Analyserna utgick helt ifrån mig själv och vad det var i musiken som tilltalade mig. Litteratur 
som lästes behandlade modet i att skapa och skapande handling. 
 
Jag tonsatte tre dikter, varav jag skrivit två själv. I mina kompositioner använde jag, utöver mitt 
redan befintliga tonspråk, inspirationsöar jag hittat i de stycken jag studerat. Jag delar med mig 
av mina tankar kring att tonsätta någon annans dikt och att skapa med små facit.
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1. Inledning 
 
1.1. Bakgrund 
 
Det var inte förrän jag började gymnasiet och den estetiska linjen, inriktning musik som jag 
upptäckte stämsång och körmusik. Jag föll pladask för ensembleformen och repertoaren och 
ville med ens börja sjunga i kör. En plats i Skellefteå ungdomskammarkör Espris altstämma 
lyckades jag säkra efter en nervös audition. Tur var väl det, för utan de musikaliska 
erfarenheterna jag fick under åren i Espri under ledning av Martin Eriksson hade jag 
förmodligen inte haft den fina relationen jag har till den klassiska musiken idag eller ens sökt 
till musikhögskola. 
 
Under mina kompositionsstudier på Musikhögskolan i Piteå har jag märkt att jag har svårt att 
påbörja ett stycke och ur tomma luften välja ett koncept. Den senaste tiden har jag tvivlat på 
min förmåga att skriva musik och har tagit upp det med min kompositionslärare Fredrik 
Högberg. Han sa då att jag ska skriva musik jag tycker om och sådant jag själv kan tänka mig 
sätta mig ner och lyssna på. När han sa det ville jag genast börja skriva sådan musik men kände 
även att jag inte fått eller hittat verktygen. Dittills hade jag mest skrivit musik som jag kände 
förväntades av mig. Musik som var influerad av det lärarna själva skriver och som jag tror de 
kan ge mer feedback på. I mitt examenarbete har jag därför analyserat musik jag tycker om och 
även analyserat tonsättarnas tonspråk i de valda styckena. Detta för att kunna dra slutsatser till 
vad, i musikteoretisk och musikanalytisk mening, det är i musiken jag gillar för att sedan kunna 
använda upptäckterna i min egen musik. 
 
När jag under utbildningens gång skrivit musik som förväntats av mig, som alltså helt är byggt 
på hantverk, har jag känt att jag gett en felaktig bild av mig själv. Som en person med stor 
integritet har det tagit hårt på mig. Jag vill känna att musiken jag skriver är en spegling av den 
jag är och det jag vill åstadkomma. Jag vill hitta ett tydligare jag i mitt tonspråk och hoppas 
kunna uppnå det med detta arbete. 
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2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med mitt arbete är att berika mitt befintliga tonspråk och samtidigt komma närmare mitt 
tonspråksideal. 
 
Forskningsfrågor: 
 

- Vad karaktäriserar musiken jag tycker om? 
 

- Vilka musikaliska kvalitéer är viktigast i min musik? 
 

- Vilka musikaliska kvalitéer har saknats i min musik? 
 

- Hur kan jag använda de funna musikaliska kvalitéerna i mina kompositioner? 
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3. Metod och material 
 
För att besvara mina forskningsfrågor har jag läst litteratur som berör skapande. Jag letade efter 
vad min skrivkramp kan grundas i för att ta mig vidare ur den. 
 
Jag tog chansen att intervjua Jan Sandström för att få en djupare förståelse för hans stycke 
Sanctus som jag studerat i mitt arbete. Han berättade om historien bakom stycket, 
kompositionsprocessen och de konstnärliga idéerna. 
 
Jag har valt stycken som jag har en relation till och som jag tycker om. Styckena är främst 
sådana jag själv sjungit i kör och stycken jag fått lyssna till under konserter. Jag lyssnade igenom 
inspelningar av styckena ett 20-tal gånger samtidigt som jag förde anteckningar. 
 
Jag har gjort musikteoretiska analyser på de valda styckena. När jag gjort mina analyser har jag 
dels sett till mig själv och vad som tilltalar mig ur ett konstnärligt perspektiv men även gjort 
steganalyser på ackorden i de stycken där harmoniken fallit mig i smaken. De musikaliska 
kvalitéerna som hittades kallar jag för inspirationsöar. 
 
Jag har studerat ett stycke som inte tilltalat mig de gångerna jag hört det för att få en tydligare 
bild av ett tonlandskap jag vill försöka komma ifrån. 
 
Jag har komponerat tre körstycken som inspirerats av de valda styckena. Jag har tonsatt tre 
texter. Två texter har jag skrivit och den tredje och sista texten har Oskar Lidström skrivit. 
Under kompositionsprocessen har jag använt mig av notskrivningsprogrammet Sibelius med 
ljudbiblioteket NotePerformer 3 samt spelat på mitt piano. 
 
3.1. Litteratur 
 
Som jag nämnde tidigare i bakgrunden har jag haft svårt att påbörja ett nytt stycke och välja 
koncept. Därför har jag läst litteratur om skapande handling. 
 
3.1.1. Pirjo Birgerstam – Skapande handling – om idéernas födelse (2000) 
 
Pirjo Birgerstam skriver i sin bok Skapande handling – om idéernas förståelse om två positioner 
som en person kan befinna sig i vid uppkomsten och bearbetandet av en idé: 
 

Den ena kan kallas för estetisk-intuitiv position. Den har att göra med kunskap 
bortom språket och kan närmast beskrivas med ord som engagemang, närvaro, 
flöde, härva, vision, helhet och sammanhang. Den andra positionen kan kallas 
för rationell-analytisk. Den har att göra med kunskap som bearbetas med hjälp 
av språkliga begrepp och strukturer och hör ihop med ord som vilja, 
objektivering, polarisering, kategorisering, bedömning och kontroll 
(Birgerstam, 2000, s. 24). 

 
Som iakttagare av en arbetsprocess är det lätt att se en utveckling. Händelseförloppet sker 
framför en och fortskrider med tydliga framsteg längs resans gång. När du själv är i en 
arbetsprocess från en estetisk-intuitiv position blir inte framstegen lika tydliga. Du 
kommunicerar och analyserar inte din arbetsprocess på samma sätt som om du vore en 
iakttagare. Istället är du mitt i den och utför den. 
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Birgerstam (2000) skriver att den intuitiva processen inte kan komma fram på order. Detta kan 
vara ett problem för många. I en estetisk-intuitiv position är det mest fördelaktiga sättet för att 
få fram en arbetsprocess att sätta sig i gynnsamma situationer som ger upphov till sin spontanitet 
och främjar intuition. Det krävs en närvaro öppen för upplevelser och ett engagerat känsloliv 
för att skapandet ska utvecklas. 
 
När en arbetsprocess kommit tillräckligt långt och har tillräckligt mycket material nedskrivet 
kan en utgå från den rationell-analytiska positionen. Ens idé är inte längre en abstrakt tanke 
utan ett konkret objekt. Det som uppkom från den estetisk-intuitiva positionen kan nu 
analyseras och förfinas. Här är en i kontroll över arbetets fortsättning. Det går att granska och se 
kritiskt på det en skapat. 
 
Birgerstam (2000) skriver att en behöver distans till sitt alster för att kunna granska det. Det ska 
finnas utrymme för eftertanke. För att granska det en skapat måste det jämföras med vedertagna 
former och placeras vid en avgränsning mellan det som är och det som ska bli. 
 
3.1.2. Rollo May – Modet att skapa (2005) 
 
Bland det första May (2005) tar upp i sin bok Modet att skapa är vad mod är och vad det inte 
är. Det ska inte likställas med dumdristighet och är inte motsatsen till förtvivlan. May skriver 
att tänkare före honom, som Nietzsche och Camus, kom fram till att ”mod inte är detsamma 
som frånvaron av förtvivlan, utan att det snarare är förmågan att gå vidare trots förtvivlan” 
(May, 2005, s.14). Vi kan antingen fortsätta vår vardag i ett samhälle som har brister men se 
förbi dem, eller lägga fokus på bristerna och leva i apati. Mod lägger också grund för oss att 
uppleva det vackra i livet. Utan mod bleknar kärlek till ett beroende och tro till likformighet. 
 
May (2005) går sedan vidare och menar att ”om man inte lyssnar till sin egen varelse, har man 
förrått sig själv” (May, 2005, s.14). Vi har ett behov av att uttrycka oss själva. May menar även 
att vi har en skyldighet till samhället att göra det. Med våra uttryck bidrar vi till en helhet som 
annars står ofullständig. 
 
Vidare skriver han om skillnaderna mellan fysiskt mod, moraliskt mod, socialt mod och 
skapande mod. Det moraliska modet exempelvis hittas i handlandet att rätta det som är fel i 
vårt samhälle medan skapande mod finns i upptäckandet av nya former, symboler och mönster 
som ett samhälle kan byggas på. Det skapande modet återfinns i t.ex. diplomati, 
affärsverksamhet och undervisning. Dock menar May att det är konstnärerna som bistår med de 
nya formerna och symbolerna. Det som är fantasier hos de flesta människor gestaltas av 
konstnärerna.  
 
Det som kräver mod i att skapa är det faktum att varje ny skapelse kräver en helt ny och egen 
början. May (2005) jämför kreativt skapande med att smida. Det är lika mödosamt för en 
konstnär att exponera en del av sig själv som det är för en smed att böja glödhett järn. 
 
Genom tiderna är det konstnärerna som varit fruktade och blivit fängslade i totalitära samhällen 
eftersom den fria konsten inte gått att kontrollera. May (2005) berättar hur det var 
konstnärerna som utmanade Sovjetstaten med sina otyglade ord och kritiserande gestaltningar. 
Denna del av historien har lämnat en förtvivlan hos oss efterkommande generationer som vi i 
trots måste gå vidare ifrån. 
  



 5 

4. Genomförande 
 
I den här delen redogör jag för vad jag tog med mig från intervjun med Jan Sandström, vilka 
stycken jag valt att studera, vad jag hittat i dem som jag önskar ta till mig när jag komponerar 
och hur jag använde mig av de funna inspirationsöarna1 i mina kompositioner. 
 
4.1. Intervju med Jan Sandström 
 
Den 10e oktober 2018 intervjuade jag Jan Sandström om hans stycke Sanctus och hans 
övergripande estetik. Han berättade för mig att han tycker om när musik får ta tid, att musiken 
kan vara skriven så att den bara skulle kunna pågå i bakgrunden som att den alltid funnits där. 
För Sandström (2018) har det varit viktigt att kunna vända sig till musiken för tröst. Han 
beskriver hur en tröstar sitt barn genom att upprepa lugnande fraser och ord. När musiken 
använder upprepningar på samma sätt blir även den tröstande och på ett sätt rituell. Strukturen 
i Sanctus beskriver han som enkel och att den därför är lätt för människor att ta till sig. Det 
rituella ger tillsammans med det terslösa slutackordet en återblick till den medeltida musiken. 
 
Stycket är tillägnat barnhemmet La Casa de la Madre Y el Niño i Bogotá, Colombia som hans 
dotter bodde på. Dottern, hans guldklimp. Sandström (2018) beskriver det som att han hittat El 
Dorado. Han menar att om människor verkligen blir tagna av någonting som visar på hur 
fantastiskt livet är går de inte runt på gatorna i skriker. De går istället som i chock och 
uttrycker mer av en återhållen lycka. Sanctus är därför ett stilla och återhållet stycke. 
 
För Sandström (2018) blir musiken oftast bäst när han slappnar av och komponerar. När 
komponerandet är avslappnat blir också musiken det. Hans mest sjungna verk Det är en ros 
utsprungen skrev han på bara några timmar. 
 
Jag berättade hur jag inte känt mig hemma i den moderna musiken och det vi fått studera på 
kompositionslinjen. Det var ju stycken som Sanctus som jag ville skriva. Sandström svarade ”Se 
det här som en utbildning. Gör precis som du vill.” 
 
4.2. Valda stycken att studera 
 
Vid varje stycke redogör jag för hur jag skapat relation till respektive stycke samt vilka 
inspirationsöar jag önskat ta till mig i mitt eget tonspråk. 
 
4.2.1. Karin Rehnqvist – Var inte rädd för mörkret (1992) 
 
Var inte rädd för mörkret hittade jag efter en kompositionslektion under mitt första år vid Piteå 
Musikhögskola. Vi hade pratat om Karin Rehnqvist och hur hennes musik är mycket 
uppskattad över hela Sverige. När jag sökt fram hennes musik såg jag att detta stycke var 
hennes mest spelade på musikplattformar. Jag förstod genast varför. Stycket är för tvåstämmig 
diskantkör. 
 
  

                                                
1 Det jag hittar i de studerade styckena som jag vill ta till mig i min egen musik 
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Inspirationsöar: 
 

- In och ut ur unison sång 
Utifrån en och samma melodifras splittrar stämmorna sig från unisont till tvåstämmighet. 
Körklangen skiftar mellan nakenhet och mäktighet. 
 

- Frikostigt med stämkorsningar 
Traditionellt brukar stämkorsningar undvikas och varje röst håller sig placerad relativ till de 
närliggande rösterna. T.ex. att en tenorstämma ligger lägre än alten och högre än basen. 
Rehnqvist väljer att frångå den traditionen flertalet gånger i sitt stycke. Det tillför en dimension 
som sällan används men står sig väl när det bara är två stämmor som sjungs. 
 

- Bröströstregister 
Stämmorna ligger bekvämt i register för diskantröster. Omfånget för hela stycket är inte stort, 
bara oktav + förminskad kvart. Det är inte vanligt att sjunga i bröströst ett helt stycke. Texten 
uppmanar en att ”inte vara rädd för mörkret”. Musiken blir övertygande när kören får lägga 
det tryck i rösten som bröströsten tillåter. 
 

- Sekunddissonanser på mjuka konsonanter 
Sekunddissonanser på mjuka konsonanter som m och n skapar en tilltalande konflikt i klangen. 
Den skarpa dissonansen som bildas mellan två toner sjungna tillsammans med diffusa 
konsonanter är trollbindande. 
 

- Förslag  
Med förslag upplevs musiken friare eftersom förslag inte är lika bundna till puls som notvärden 
är. Det blir också en folkligare ton. Se exempel 1. 
 

 
 

Exempel 1 
K. Rehnqvist – Var inte rädd för mörkret (1992), takt 5–6 

 
- Alla frasslut utom det näst sista sjungs unisont 

Vid frassluten i början av stycket landar stämmorna alltid på samma ton. Öronen vänjer sig vid 
det. När den näst sista frasen slutar på ett annat intervall än tidigare uppfattar öronen det och 
musiken driver tydligare mot slutet. Se exempel 2, 3 och 4. 
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Exempel 2 

K. Rehnqvist – Var inte rädd 
för mörkret (1992), första 

frasslutet 

 
Exempel 3 

K. Rehnqvist – Var inte rädd 
för mörkret (1992), fjärde 

frasslutet 
 

 
Exempel 4 

K. Rehnqvist – Var inte rädd 
för mörkret (1992), femte och 

näst sista frasslutet

 
4.2.2. Jan Sandström – Sanctus (1999) 
 
Jan Sandströms Sanctus stötte jag på under min tid i Espri. Innan vi började repetera stycket 
berättade den konstnärlige ledaren Martin Eriksson om styckets historia och varför den är 
tillägnad barnhemmet i Colombia. Jag blev berörd av det Martin berättade och framförde 
stycket varje gång med andakt. Stycket är först skrivet för trestämmig diskantkör men jag har 
studerat versionen för fyrstämmig blandad kör. 
 
Inspirationsöar: 
 

- Kvinten som orgelpunkt 
Martin brukade säga att ”det finns inget som en riktigt ren kvint”, och jag håller med honom. I 
all den mängd musik som finns tillgänglig för oss med musikbibliotek och konserter är det få 
gånger vi får höra en ren kvint i dess sanna bemärkelse. För att få instrument att stämma 
någorlunda väl i alla tonarter är tempererad stämning tillämpad. I den tempererade stämningen 
är kvinten komprometterad. Att få höra en ren kvint från övertonsserien är en fröjd för örat. 
Redan i styckets två första fraser har vi fått valuta för eventuella biljettpengar när alten ligger på 
kvinten i nästan hela tiden. Se exempel 5. 

 

 
 

Exempel 5 
J. Sandström – Sanctus (1999), två första fraserna 

 
- Komponerad ”tystnad” 

Sandström har flertalet fermater inskrivna i sitt stycke. Alla, förutom ett, är placerade över en 
paus. I ett kyrkorum är detta otroligt effektfullt eftersom efterklangen blir bärande på ett sätt 
den vanligtvis inte brukar. Vid ett framförande är nästan en femtedel av duratan tystnad. 
 

- Stillsamheten 
Stycket utsänder ett lugn till sina lyssnare. Det sjungs, det resonerar. Musiken känns självklar i 
rummet, som att den alltid funnits där och har sin givna och förtjänade plats. 
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- Små skillnader som gör stor verkan 
I ett stilla stycke behövs små medel för att fånga lyssnarens uppmärksamhet. Sandström visar 
hur han med fingertoppskänsla vet när musiken behöver varieras. Det kan vara något så litet 
som att en fermat är en sekund längre än de tidigare. 
 
4.2.3. Einar Englund – Introduzione & Toccata (1965) 
 
Min vän Svante Sjöholm har för vana att dels imponera på mig med sitt pianospel men även 
med sina val av stycken. Introduzione & Toccata hörde jag för första gången under en konsert 
där Svante valde att kasta ljus på det faktum att Finland firade 100 år som självständigt land. 
Stycket är för solopiano. 
 
Inspirationsöar: 
 

- Harmoniken i de allra första takterna 
Introduzione öppnar med ett pompöst uttryck och vida ackord. Kärva klanger med 
dominantisk känsla som aldrig får upplösas följs av en rörlig och flödande passage. 
 

- Plötsligt avbrott 
Introduzione öppnar som sagt med ett pompöst uttryck och vida ackord. Sen följer ett 
flödande parti i ett rasande tempo. Innan Englund återgår till ett omtag av starten bryter han 
upp flödet med en fermat över en halvnotspaus. Efter den mastiga inledningen är det skönt för 
örat att vila i efterklangen. 
 

- Kontrasterna mellan öppna och täta klanger 
I Englunds olika musikaliska partier växlar han mellan öppna och täta klanger. Det kan länge 
vara täta klanger i form av kluster som hastigt övergår till kvintstaplingar. Musiken får en 
fräschör och kan återgå till de täta klangerna utan att de känns förbrukade. 
 

- Upprepningarna av toner 
I början av Einar Englunds Toccata spelas ett ettstruket e i både höger och vänster hand 
tillsammans med ett kvintintervall åt vardera håll. Ett minimalistiskt moln bildas och skingras 
med små variationer efter harmoniskt utsvävande Introduzione. Se exempel 6. 
 

 
 

Exempel 6 
E. Englund – Toccata (1965), takt 16–20 

 
- Utveckling och förlängning i temat 

I Toccata har Englund ett förstatema som han utvecklar och återanvänder genom hela stycket. 
Kompet varieras med andra tonförråd och uttryck men temat består. Englund presenterar det 
först i sextondelar och förlänger det ända upp till halvnoter 
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4.2.4. Wilhelm Stenhammar – I seraillets have (1939) 
 
Detta stycke hörde jag första gången under en bankett arrangerad av Föreningen Sveriges 
Körledare. Jag var bjuden på banketten som representant för UNGiKÖRs ungdomsråd. I salen 
fanns många körledare som tillsammans hade oändligt mycket erfarenheter inom kör. Under 
banketten ställde sig en av körledarna på scenen och uppmanade oss alla att sjunga I seraillets 
have. Jag som inte kunde stycket fick istället lyssna och njuta av den finstämdhet som fick tog 
plats i rummet den kvällen. Stycket är skrivet för fyrstämmig blandad kör. 
 
Inspirationsöar: 
 

- Vid höjdpunkten är det inte ett tuttiparti 
När det talas om ett styckes höjdpunkt syftar en på där det når sin högsta punkt i tonhöjd. Här 
burkar också dynamiken ha sin kulmen. Stenhammar har valt att tunna ut klangen vid 
höjdpunkten genom att bara låta diskantrösterna sjunga. Det håller stycket jämnt men ändå 
varierat. Se exempel 7. 

 
Exempel 7 

W. Stenhammar – I seraillets have (1939), takt 14–16 
 
 
 

- Madrigalismen2 
Stenhammar målar ut orden med sin musik. Vid Rosen sænker sit hoved har melodin en 
nedåtgående rörelse och vid mod himlen op i tyrketro har melodin sin höjdpunkt. 
 

- Specifika fraseringar 
Det är utskrivet pauser och dynamiker med omsorg. Under en repetition underlättar detta för 
den konstnärlige ledaren som inte behöver ta lika många konstnärliga beslut eller göra egna 
tolkningar utan kan istället ägna repetitionen till att fokusera på informationen som redan finns 
utskriven. När det finns en klar idé på papper blir repetitioner effektivare och musiker nöjda. 
 

- Vanligast med treklanger 
Vanligast förekommande är treklanger med fördubblad grundton eller kvint, som enligt 
korrekt skriven fyrstämmig sats. När Stenhammar använder fyrklanger är det uteslutande i 
helkadenser. Treklangerna ger musiken en ödmjuk och enkel framtoning. 
 

                                                
2 Även kallat tonmåleri. Illustrerande av enskilda ord genom melodins rörelse och andra musikaliska gester 
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4.2.5. Josef Rheinberger – Abendlied (1982) 
 
Ytterligare ett stycke jag fick sjunga med Espri. I den blandade repertoaren med bland annat 
popkör och humorstycken som vi tog med till en körresa till Tjeckien var det den klassiska 
repertoaren och Abendlied som var det mesta uppfyllande stycket att framföra. Stycket är 
skrivet för sexstämmig blandad kör. 
 
Inspirationsöar: 
 

- Flätningarna 
Flätningarna bygger på en melodilinje som upprepas i varje enskild stämma och varieras för 
varje upprepning. Rheinberger påbörjar flätningar flera gånger under sitt stycke. Första gången 
presenteras idén över endast fyra takter, medan här nedan i takt 19 utvecklas den och spänner 
över två system. När melodin tillsammans med texten i en stämma blir fristående mot de andra 
blir musiken linjär istället harmoniskt lodrät. Se exempel 8. 
 

 
 

Exempel 8 
J. Rheinberger – Abendlied (1982), takt 19–24 

 
- Traditionsbunden harmonik 

Rheinberger håller sig till ackorden i F-durskala och gör inga större utsvävningar. Han lånar 
endast in ackord vid mellandominanter. Både hel- och halvkadenser används frekvent. 
 

- Diskant mot bas 
Diskantrösterna öppnar hela stycket med ett enkelt F-durackord. Basrösterna svarar med 
samma ackord takten efteråt men en oktav ner. Effektfullt med ljusare röster som presenterar 
stycket för att senare få en stadig grund att stå på. Se exempel 9. 
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Exempel 9 
J. Rheinberger – Abendlied (1982), takt 1–4 

 
- Två meningar text utgör hela stycket 

Hela stycket bygger på endast två meningar text från bibeln, närmare bestämt Lukasevangeliet 
24:29. Stycket har en ceremoniell känsla över sig med sina upprepningar i både text och 
musik. Se exempel 10. 
 

 
 

Exempel 10 
J. Rheinberger – Abendlied (1982), text 

 
4.2.6. Wilhelm Stenhammar – Vårnatt (2017) 
 
Wilhelm Stenhammar har i Vårnatt tonsatt Oscar Levertins dikt med samma namn. Det här är 
stycket jag alltid längtar till under Musikhögskolan i Piteås kammarkörs konserter med 
vårrepertoar. Innan kören ska framföra stycket ges alltid en väl förberedd presentation om vad 
texten handlar om. Vårens upphov till förnyelse, livets förgänglighet och hur vi måste ställa oss 
ödmjuka inför existenserna före oss. Det märks också att Kammarkören har en speciell relation 
till Vårnatt när dirigent och körmedlemmar har tårar rinnandes nerför kinderna när sista tonen 
klingat ut. Stycket är skrivet för åttastämmig blandad kör och piano. 
 
Inspirationsöar: 
 

- Kör och piano har olika underdelning 
Kören sjunger i taktarten 2/4 och har därför raka åttondelar som underdelning. Pianot spelar i 
taktarten 6/8 vilket kan likställas med 2/4 med triolunderdelning. Med detta 3 mot 2 
förhållande är det som att kören och pianot motarbetar och drar i varandra och ger musiken en 
”gummibandseffekt”. Den effekten skapar en konflikt som får en att undra vad det är som drar 
och vad det är som driver. Se exempel 11. 
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Exempel 11 
W. Stenhammar – Vårnatt (2017), takt 1–4 

 
- Basrösterna presenteras inte förrän i andra versen 

Stenhammar är ekonomisk och sparar på basrösterna är ända till andra versen. En ny dimension 
halvvägs genom stycket håller musiken fräsch och lyssnaren intresserad. 
 

- Dramatik i målande ord 
Alla har vi egna associationer till olika ord och jag tycker om hur Stenhammar gestaltar orden. 
Vid gnistor i takt 43 är det nedåtgående språng i körstämmorna. Jag får en bild av ögonblicket 
när en tändsticka tänds. Hur den först exploderar med sin låga och snabbt minskar i storlek. Se 
exempel 12. I takt 97 sjungs ordet brustit i sammanhanget ”strängar som oförmärkt brustit”. 
För mig blir det otroligt tydligt hur strängarna brister. Marcatot visar hur takten separeras från 
den innan på samma sätt som strängarnas två delar. Se exempel 13.

 
 

Exempel 12 
W. Stenhammar – Vårnatt 

(2017), takt 43 
 

 
 

Exempel 13 
W. Stenhammar – Vårnatt 

(2017), takt 97

- Tonpulsen 
Det starkaste motivet är altereringarna mellan halvnot och fjärdedel. Melodiskt är det mycket 
nytt som presenteras genom hela stycket. När jag som lyssnare inte kan vila i en bekant melodi 
är det skönt att luta sig tillbaka på stadiga notvärden. 
 

- Vårdat texten 
Stenhammar visar vördnad för dikten med sin tonsättning. Han har behandlat texten med 
ömhet och gestaltat varje ord med stor lyhördhet. 
 
4.2.7. Benjamin Britten – The Ballad of Little Musgrave and Lady Barnard (1952) 
 
De gångerna jag hört Benjamin Brittens The Ballad of Little Musgrave and Lady Barnard har 
jag inte varit en nöjd åhörare. Jag har blivit uttråkad och nästintill provocerad. För mig har 
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musiken inte tillräckligt med finess och är inte tillräckligt varierad för att vara stimulerande i 
nästan tio minuter. Stycket är skrivet för trestämmig manskör och piano. 
 
Anti-inspirationsöar: 
 

- Mycket unisont och parallellt 
I kören sjunger stämmorna många fraser unisont. När de sjunger i stämmor är det oftast i 
åtföljande rörelser. Traditionell stämföring är knappt använd. Se exempel 14. 
 

 
 

Exempel 14 
B. Britten – The Ballad of Little Musgrave and Lady Barnard (1952), takt 88–92 

 
- Kvartintervall och kvintintervall 

Körsatsen innehåller mycket kvart- och kvintintervall stämmorna emellan. Den blir opersonlig 
när harmoniken är densamma som i medeltida munkkloster. Även kören borde vara 
harmonikbärande och sjunga mer treklanger, inte bara pianot. 
 

- Mättande musik 
Manskör har för lågt omfång för min smak. De sjunger inte på falsett och utan diskanterna blir 
inte musiken tillräckligt dynamisk. Det är även många forte-partier under det cirka tio minuter 
långa stycket. Örat blir mättat. 
 

- Kören dränks i pianot 
Pianosatsen är tung och väl tilltagen. Kören är placerad i mitten av pianots stämmor och 
öronen blir förvirrade. Ska jag lyssna till pianostämman som ligger i ett högre register eller ska 
jag lyssna till rösterna? 
 
4.3. Texter och tonsättning 
 
4.3.1. Jag vandrade 
 
Jag vandrade stilla, allena 
Mitt sällskap var endast en svala 
I gyllene skrud med orden, de rena 
Lät sig blåklinten för oss förklara 

Att även eken bär på ett slut 
Och alla vi väljer att drömma 
Bortom tidens tand, från allting förut 
Bär stegen mot det vackra, det ömma 

Välkommet omslöt dunklet världen 
Och lugnet vann fler till sin skara 
Vidare bar fötter och vingar oss hem 
När skruden klädde mig och en svala 

 
Jag vandrade är en text jag själv skrev till en uppgift i delkursen Närliggande konstarter där vi 
fick i uppgift att skriva en dikt för att sedan ge vidare till en kurskamrat för att tonsätta. När jag 
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skrev dikten var jag inne i en period då jag läste många texter av Nils Ferlin och kom nära den 
språkliga utformningen jag var ute efter. 
 
I texten använde jag flertalet natursköna motiv som passade väl in med det romantiska tonspråk 
jag föreställde mig vara ute efter. För att lyfta fram texten på liknande sätt som föregått mig 
vände jag mig till ett körstycke som skrevs under den svenska nationalromantiken: I seraillets 
have av Wilhelm Stenhammar (1939). 
 
Jag använde endast inspirationsöar hämtade från Stenhammars (1939) stycke då tonspråket jag 
var ute efter var så starkt förknippat med det jag i slutändan la fokus på: madrigalism och 
harmonik. 
 
I min komposition använde jag Madrigalismen i första och sista versen. Jag madrigaliserade 
redan i andra taktens första slag där jag gestaltade ordet allena med en unison ton. Nästa 
madrigalisering är två takter senare vid ordet svala. Sopranen och altens linjer på de två första 
slagen bildar tillsammans en av svalans vingar. Den sista madrigaliseringen i kompositionen 
börjar i takt 22 när vingar upprepas i de enskilda stämmorna. Här gestaltas vingslag. Se exempel 
15. 
 

 
 

Exempel 15 
M. Pettersson – Jag vandrade (2019), takt 22 

 
I min komposition är även ackordföljderna till stor del hämtade från Stenhammars I seraillets 
have (1939). På så vis använde jag mig av Vanligast med treklanger. Jag ville skriva ett 
pseudotraditionellt stycke och då var det logiskt att ta harmoniken från ett traditionellt stycke. 
När jag komponerade efter egna ackordföljder höll jag mig främst till treklanger för att få 
samma enkla framtoning som Stenhammar. Jag vandrade går i en annan tonart än I seraillets 
have så ackorden är inte identiska.  
 
Vid Stenhammars (1939) höjdpunkt sjunger inte hela ensemblen, det är ett parti där endast 
diskantrösterna sjunger, Vid höjdpunkten är det inte ett tuttiparti. I min komposition gick jag i 
hans fotspår med en egen tolkning. Om vi ser diskantkören i I seraillets have som en 
förtunning av ensemblen gjorde jag detsamma vid min höjdpunkt, men i min komposition är 
det istället att endast sopranerna sjunger på text och resten av ensemblen har ett con bocca 
chiusa3. Se exempel 16. 
 

                                                
3 Italienska för ”med sluten mun”. Används i musik för röster 
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Exempel 16 
M. Pettersson – Jag vandrade (2019), takt 10–13 

 
Styckets ljudexempel finns i bilagorna. 
 
4.3.2. Om händer 
 
Om händer tagande bar suckar 
och klagande släppte sitt grepp 
Som om tiden vore på nåder 
och siden allenast akryl 

Om händelser och om tro 
vältrar sig så förtvivlat 
som när vi själva skälver 
kommer fattningen mista vart strå 

Om händer, om modern, om dottern 
Kom året, kom vintern, dekoren 
Blytungt och milt 
kom den vackra, vita våren 

 
Texten skrev jag enkom för detta examensarbete. Jag ville tonsätta en text som var aktuell för 
mig. Därför skrev jag en text om det som tyngt ner mig de senaste terminerna. Texten handlar 
om tiden och tankarna efter jag fick ett besked som fick mig att omvärdera min vardag. Hela 
texten avslutas med en hommage till Oscar Levertins dikt och Stenhammars stycke Vårnatt 
(2017). 
 
Kompositionen är skriven för SSATB-kör. Jag valde att öppna kompositionen på samma sätt 
som Rheinberger (1982), Diskant mot bas. Diskantrösterna sjunger de första orden och 
basrösterna svarar. Stämmorna har ett lunkande som bjuder in till eftertänksamhet på samma 
sätt som i Vårnatt (2017). Halvvägs in i första versen har jag flätat stämmorna, även här som 
Rheinberger, Flätningarna. Se exempel 17. 
 

 
 

Exempel 17 
M. Pettersson – Om händer (2019), takt 11–17 

 
Andra versen har jag angett som tonartslös. Jag modulerar till flera olika tonarter och därför kan 
det bli förvirrande med fasta förtecken. Melodin är inte bärande i denna vers. Här ligger fokus 
på harmoniken och dess skiftningar. 
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I början av tredje versen har jag hittat tillbaka till inledningen av kompositionen. Diskanterna 
öppnar och basrösterna svarar. Halvvägs in i sista versen har jag komponerat in Dramatik i 
målande ord som i StenhammarsVårnatt (2017). Ordet blytungt fick därför gestaltas med 
marcato. Se exempel 18. 
 

 
 

Exempel 18 
M. Pettersson – Om händer (2019), takt 45–46 

 
Styckets ljudexempel finns i bilagorna. 
 
4.3.3. Perspektiv 
 
Är inte solnedgången förskräcklig? 
Bländande sken  
Mitt kära blå är nu en kväljande röd. 
Natt blir dag. 
En ständig påminnelse om flyktighet. 
 
Är inte flammorna motbjudande? 
Brännande het. 
Hotfulla gnistor som skadar och förstör. 
Svarta spillror. 
Det som en gång var liv blir till aska 
 
 

 
Är inte ögon hemska att se på? 
Blodsprängd vita. 
Klotformade med slemmig textur. 
Sanningens lins. 
Där sveken och smärtan inte kan döljas. 
 
 
 
Är inte livet vackert? 
Kärlek, glädje. 
Varma vindar som värmer min hud. 
Obunden, fri. 
Tusen möjligheter, vägskäl, som formar, skapar 

 
 
Oskar Lidström berättade att när han skrev sin dikt ville han ha konstrast mellan de tre första 
verserna och den sista. Hur livet kan berikas med perspektiv när en får uppleva två extremiteter 
på ett linjärt känslospektrum. Jag ville gestalta Lidströms egna tankar i min komposition. 
 
Jag valde den första taktarten efter diktens tre första ord. Jag var ute efter ett driv som bara kan 
pågå utan risk för felbetoning av orden. Ostinatot som blir av diktens första ord genomgår de 
tre första verserna. Orden byts dock ut mellan verserna och det blir även ett taktartsbyte för att 
fungera med texten. Se exempel 19. 
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Exempel 19 
M. Pettersson – Perspektiv (2019), takt 1–2 

 
Ostinatot växlar mellan två toner. Det är inspirerat av Upprepningarna av toner från Englunds 
Toccata (1965). Jag ville ha drivet och intensiteten från Englund. De två kvalitéerna kommer 
från tonupprepningarna. 
 
Jag ville ha ostinatot i ett röstläge som fungerade för samtliga stämmor. Därför la jag den i 
skarven mellan den lilla och ettstrukna oktaven. Då får basrösterna välja att antingen sjunga i 
bröströst eller huvudklang och diskanterna får sjunga bröströst. Jag ville ha samma övertygelse i 
diskanterna som Rehnqvist (1992) har i Var inte rädd för mörkret och låter därför de sjunga i 
Bröströstregister. 
 
Styckets ljudexempel finns i bilagorna. 
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5. Diskussion 
 
5.1. Välja stycken att studera 
 
När jag bestämde mig för att basera mitt arbete på musik jag tycker om visste jag genast vilka 
stycken jag hade att välja mellan. De stycken som är med i arbetet var fullt närvarande i min 
vardag när jag valde dem. Det är lätt att hitta tillbaka till den viktigaste musiken i sitt liv när 
den finns tillgänglig i spellistor jag satt ihop själv på olika musikplattformer. De jag tillslut valde 
var de som jag trodde kunde berika mitt tonspråk. Mitt arbete handlar om att hitta förståelse 
för vad jag gillar i musiken men jag ville samtidigt utvecklas mot ett högre ideal. Det var 
inspirerande att sätta sig in i musiken jag tycker om med vetskapen att mina kompositioner 
skulle influeras av den. 
 
Det var desto svårare att välja ett stycke som inte föll mig i smaken. Det kändes först regressivt 
att se tillbaka på något som jag i stunden inte kände berikade mig som åhörare. Dock kan jag 
erkänna att jag nu har fått en tydligare riktning i mitt komponerande eftersom jag, som 
Birgerstam nämnde, fått tydligare avgränsningar mellan det som jag vill komma ifrån och det 
som jag känner samhörighet med. 
 
5.2. Ingång till kompositionerna 
 
Det svåraste i mitt arbete var att färdigställa mina två texter som jag skulle tonsätta. Jag var 
länge i den estetisk-intuitiva positionen i väntan på inspiration och intuition. May (2005) 
skriver om hur det är mödosamt för en konstnär att exponera sig själv. Det upplevde jag 
starkast när jag skrev texten till Om händer. Mer än att komponera musiken. Kombinationen 
av att stå stilla i det intuitiva samt skriva text om min egen smärta var tidsslukande. Mitt arbete 
handlar inte om textskrivande men tyvärr tog det upp mycket av min tid. 
 
Komponerandet gick desto bättre. Eftersom jag själv skrivit texterna till Jag vandrade och Om 
händer behövde jag inte sätta mig in i och känslomässigt bearbeta textens innehåll och 
innebörd.  
 
När jag skulle tonsätta Oskar Lidströms text och Perspektiv ville jag vara lyhörd för hans 
författande och budskap. Det var viktigt för mig att bemöta texten på ett respektfullt sätt 
eftersom jag i tonsättningen mötte en sårbar del av Lidström.  
 
I mitt arbete har jag endast komponerat körmusik. Jag har behövt ta hänsyn till texter, något 
som en inte gestaltar lika konkret i instrumental musik. Det var viktigt för mig att gestalta 
texterna på ett sätt som gjorde dem trovärdiga, alltså att vårda texterna. Musiken i 
kompositionen skulle berätta samma historia som texten. Min andra forskningsfråga var vilka 
musikaliska kvalitéer som är viktigast i min musik. Jag kom fram till är att det är olika från 
komposition till komposition. Kvalitéerna ska väljas efter sammanhanget. Om händer och 
Perspektiv har texter som skiljer sig från varandra på olika sätt. Båda texterna är beklagande 
men Perspektiv har en mer offensiv underton. För att göra texterna och kompositionerna 
trovärdiga kunde jag inte använda exakt samma musikaliska kvalitéer. Det blev inte en fråga 
om vilka musikaliska kvalitéer som är viktigast i min musik, utan hur de musikaliska 
kvalitéerna används i rätt sammanhang. 
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När jag hade alla tolkningar av texter kunde jag sammanfoga mina idéer med inspirationsöarna. 
Jag behövde inte jobba lika intuitivt som jag gjorde med texten eftersom jag redan satt mig i 
den analytiska positionen av skapandet och behövde inte vänta in min intuition fullt ut. När 
jag placerat ut inspirationsöar på respektive stycke var komponerandet effektivt. Tydliga 
avgränsningar och målbilder fick komponerandet att flyta på utan större hinder. 
 
5.3. Tonspråk 
 
5.3.1. Hitta balansen mellan mitt eget och en annan tonsättares tonspråk 
 
Inledningsvis var jag orolig att mina kompositioner skulle bli pastischer på de andra tonsättarna 
men nu tycker jag den oron var för intet. Vid komponerandet använder jag till största delen 
mitt eget idiom. När jag berikat mitt tonspråk med inspirationsöar från flera olika tonsättare 
blev det en salig blandning av uttryck. Med urklipp från olika stycken som tagits isär och 
blandats ut i mitt eget tonspråk är det svårt att avgöra exakt vad och vilka jag hämtat inspiration 
från. Alla tonsättares tonspråk är egentligen en sammansättning av uttryck och erfarenheter de 
samlat på sig under livets gång. Skillnaden för mig är att jag i detta arbete är i steget där 
uttrycken är på väg att bli en del av mitt tonspråk. 
 
Jag kan däremot medge att Jag vandrade skulle kunna likställas med några av sina föregångare. 
Till att börja med är texten skriven med traditionellt versmått. Den är även skriven med både 
hel- och halvrim. När jag redan var i den traditionella fåran ville jag stanna där. Därför valde 
jag att även tonsätta texten med inspirationsöar som var starkt förknippade med den 
traditionella musiken. 
 
5.3.2. Tonspråksidealet 
 
När jag ser tillbaka på listan med inspirationsöar ser jag en tydlig röd tråd. Många av 
inspirationsöarna lägger på olika sätt grund för en enkelhet i musiken. Det kanske är så att jag 
blivit starkt influerad av Jan Sandström och hans rituella musik under min tid på 
Musikhögskolan i Piteå. Jag har exempelvis inspirationsön från Rehnqvist (1992) där 
enkelheten ligger i de unisona frassluten, inspirationsön från Sandström där enkelheten ligger i 
tystnaden och inspirationsön från Englund (1965) där enkelheten ligger i upprepningar av en 
ton i följd. 
 
Många av de studerade styckena är högst romantiska dessutom. Både Rheinbergers stycke och 
Stenhammars båda stycken. Det romantiska finns i harmoniken, melodiken och dramaturgin. 
 
Om jag ska besvara min tredje forskningsfråga, vad jag tycker har fattats i min musik, skulle jag 
svara harmoniken och enkelheten. Harmonik tycker jag är svårt eftersom det är en så stor del 
av stycke för mig. Det är avvägningen mellan det kärva och rena som jag har svårt för men vill 
jobba vidare med. När det kommer till enkelheten i musiken har jag inte tillräckligt med is 
magen för att skriva våga skriva enkelt. Även detta vill jag bearbeta vidare. 
 
5.4. Resultat 
 
Mitt tonspråk har utvecklats i den riktning jag hoppades på. Jag kan inte påstå att jag hittat mitt 
tonspråk än, men det ser jag som en bra sak. Om jag fortfarande letar betyder det att jag måste 
fortsätta utvecklas och det gör jag gärna. 
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5.4.1. Musikaliskt resultat 
 
Det blev tre kompositioner för kör som är komponerade med mitt eget idiom och delar av 
andra tonsättares tonspråk. Perspektiv hamnar långt ifrån den körmusik jag skrivit tidigare, och 
den körmusik jag föreställt mig att jag vill skriva. Det var utvecklande och kul att anta 
utmaningen i att tonsätta Oskar Lidströms dikt eftersom den innehåller element jag vanligtvis 
inte jobbar med när jag skriver för kör. 
 
5.5. Fortsättning och vidare utveckling 
 
Som jag skrev i bakgrunden fick jag en uppmaning av Fredrik Högberg att skriva musik jag 
själv tycker om. Nu har jag gjort det men vet att jag kan skriva ännu bättre om jag bara ger 
mig själv tid och har tålamod. Jag har många inspirationsöar kvar som inte blev använda i 
arbetet. Detta smörgåsbord med inspiration vill och kommer jag använda i mina framtida 
kompositioner för att utveckla mitt tonspråk och komma närmare mitt ideal. Min 
utvecklingskurva har pekat uppåt under denna arbetsprocess så det känns självklart att fortsätta 
komponera utifrån inspirationsöar.  
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