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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
Med en blandad bakgrund inom jazz/improviserad musik och komposition/nutida 
konstmusik påbörjade jag 2019 mina studier vid Högskolan för Scen och musik i Göteborg på 
individuella musiker-programmet. Det övergripande målet med studierna var att starta en 
kammarmusikensemble för nyskriven musik där jag själv både skrev och var med och 
framförde musiken. Jag ville bära med mig det fokus på gruppdynamik och explosiv 
musikalisk närvaro som jag har från min bakgrund som kontrabasist inom improviserad 
musik. Samtidigt ville jag arbeta mer med kammarmusikalisk och noterad musik för att ge 
uttryck för den röst jag utvecklat under mina kompositionsstudier.  

Jag har tidigare studerat dessa båda områden separat, vilket inneburit att den ena alltid 
varit underordnad den andra. Jag har skrivit flertalet kammarmusikaliska verk men inte som 
jag varit med och framfört själv. Dessa har i stället framförts av professionella ensembler 
(som exempelvis Norrbotten NEO) som är specialiserade på att spela nutida musik. I de fall 
då jag själv spelat mina egna kompositioner har det främst varit i ensembler med musiker 
inom jazzgenren där musiken i stor utsträckning varit improviserad och kollektivt utformad 
av musikerna. Nu ville jag se om jag kunde hitta en balans mellan rollen som kompositör och 
utövande musiker och utveckla en förståelse för vad det innebär att fördjupa dessa båda 
hantverk parallellt.  

Ett av mina senare stycken Variations on Variations för flöjt, harpa och kontrabas var det 
första helt noterade, kammarmusikaliska verk där jag själv var med (som kontrabasist) och 
framförde musiken. Uruppförandet var ett meningsfullt första steg mot att skriva och 
framföra kammarmusik med en egen ensemble, men jag konfronterades samtidigt av två 
saker: 

1. Att både komponera och framföra musik tar tid 
Jag konfronterades av hur enormt lång tid det tar att både komponera, organisera, 
repetera och framföra noterad musik.  

2. Jag saknade den improviserade musikens flexibilitet och formbarhet 
Min bakgrund som improvisationsmusiker gör att jag har ett inneboende behov av 
att skapa musik i stunden. I och med detta uppstår en konflikt, både med den långa 
kompositionsprocess som föranleder ett mer komponerat verk och den brist på 
formbarhet och flexibilitet som följer med den exakt noterade musiken. 

Kombinationen av den tidskrävande processen och mitt behov av att skapa i stunden fick 
mig att inse att jag behöver hitta en ny metod för att komponera och framföra min musik 
om jag både ska skriva och framföra den.  

När jag improviserar uppstår musiken spontant och direkt - men att komponera musik är för 
mig en intellektuell, långsam och krävande process som präglas av starka idéer om verkets 
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detaljerade slutresultat. Om någon annan ska framföra verket är detta mindre av ett 
problem - men när jag framför musiken själv genomsyras både skapandet och framförandet 
av en slags kontrollerande stränghet. Hur kommer det sig att jag upplever musik och 
skapande på så olika sätt som kompositör och som improvisatör? Måste musiken upplevas 
som så fastlagd och kontrollerad bara för att jag skriver den själv? Är det möjligt att 
överbrygga det komponerande och det improviserande i mig? Och går det kanske till och 
med att applicera improvisationen och dess karaktäristik (direkthet, föränderlighet, 
lekfullhet) aktivt som en metod för komposition av noterad musik? Ur dessa frågeställningar 
tar det här arbetet sin utgångspunkt.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att utforska om improvisation kan användas aktivt som en metod och 
ett förhållningssätt för att komponera och framföra noterad musik. Genom alternativa 
notationssätt och kompositionsmetoder kommer jag att testa i hur stor utsträckning detta 
är möjligt. Målet är att hitta fram till en arbetsmetod som genomsyras av 
improvisationsmusikens formbarhet och spontanitet och som främjar ett nyfiket och 
impulsivt arbetsflöde från ursprunglig idé, genom kompositions- och repetitionsprocess och 
hela vägen till uppförandet av musiken. 

 

1.3 Frågeställningar 
1. Är det möjligt att skapa noterad musik genom kollektiva 

arbetsprocesser/samarbeten - och hur påverkar detta i sådana fall arbetsprocessen 
och resultatet?  
 

2. Kan det postmoderna, filosofiska begreppet rhizom1 användas som en metod för att 
skapa komponerad musik med en organisk och ”naturlig” karaktär?  
 
 

3. Kan jag utveckla ett nytt sätt att notera musik på som bättre fångar (speglar, ger 
uttryck för) upplevelsen av att spela och tänka musik när jag improviserar? 2 
 

 
1 Ett begrepp som ursprungligen hämtats ur biologin där det beskriver en sorts rotsystem. Begreppet 
anammades av Filosofen Gilles Deleuze och psykoanalytikern Félix Guattari i deras postmoderna verk ”Tusen 
Platåer”. Längre fram i texten kommer en mer fördjupad beskrivning av detta begrepp och dess potential som 
redskap inom musikalisk komposition.  
2 Mycket västerländsk, komponerad musik har pianot som utgångspunkt och musiken formas mycket efter 
pianots logik. Vad händer om något annat - i det här fallet mitt sätt att improvisera (som i sin tur är format av 
hur jag spelar kontrabas) - ligger till grund för notationen?  
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1.4 Metod och arbetets utformning 
Arbetets metod utgörs av två huvudsakliga faser; en förstudie och en huvuddel som båda 
respektive består av en analytisk/teoretisk del, följt av en praktisk/applicerad del.  

1.4.1 Förstudie 
Förstudien inleds med en analys av ett av mina senaste komponerade stycken. I analysen 
försöker jag medvetandegöra och definiera olika sätt genom vilka improvisation redan har 
tagit sig uttryck i mitt komponerande. I den praktiska fasen omsätter jag därefter dessa 
insikter i konkreta kompositionsmetoder. Dessa kan betraktas som kompositionsetyder inför 
arbetets huvuddel. 

1.4.2 Huvuddel 
Huvuddelen inleds med en teoretisk fas där förstudiens kompositionstekniska insikter 
utvecklas vidare och kombineras med postmoderna, filosofiska begrepp och tankegångar. 
Målet är att utveckla en ny notationsmetod som sedan utforskas i en praktisk fas 
tillsammans med en ensemble. Ensemblen är av kammarmusikalisk karaktär och merparten 
av musikerna är huvudsakligen klassiskt skolade. Jag medverkar även själv som musiker i 
ensemblen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Ett kollage av notationskartor   
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2 Fördjupad bakgrund 
 

2.1 Presentation 
Jag ser mig själv först och främst som en improviserande musiker med rötter i den samtida 
jazzmusiken och min estetik och persona är präglade av de ideal och metoder som 
dominerar denna musikaliska och kulturella inriktning. Av flera skäl har jag kommit att 
utveckla ett allt större intresse för komponerad, noterad musik inom den tradition som 
kallas västerländsk konstmusik. Mellan dessa musikaliska/kulturella inriktningar finns det 
avgörande skillnader såväl som beröringspunkter som jag nu tänkte redogöra för.  

2.1.1 Vad menas med improvisationsmusik? 
Att sammanfatta improviserad musik i generella termer är svårt då improvisation återfinns i 
många olika former i många olika kulturer. Gemensamt för all improviserad musik kan ändå 
sägas vara att den på något vis får sin slutgiltiga form i stunden i takt med att den framförs 
och att detta innefattar någon form av relativ ”risk” och behov av beslutsfattande i 
stunden.3 Den improvisationsmusik som har format just min musikalitet har tydliga 
kopplingar till vad som i vida termer kan betecknas som ”jazz”. Utmärkande karaktärsdrag 
för denna musik är: 

1. Det är vanligt förekommande att både komponera och framföra sin egen musik. 
2. Musiken är knuten till och framförs ofta av etablerade grupper (band) som arbetar 

fram musikens slutgiltiga resultat tillsammans. 
3. Den skrivna musiken är ofta föränderlig och tolkningsbar.  

Med andra ord är jag van vid att arbeta kollektivt i bandkonstellationer med min egen eller 
andra bandmedlemmars musik. Vidare formas och förändras musiken kontinuerligt genom 
improvisation under såväl repetitioner som konserter. Detta fokus på samarbete och 
musikalisk föränderlighet är helt grundläggande för min musikaliska identitet och hur jag 
upplever att jag arbetar med musik som mest naturligt. 

2.1.2 Vad menas med komponerad musik? 
Komposition utmärker sig primärt genom att de flesta avgörande musikaliska beslut fattas 
av en kompositör innan repetitionen/framförandet av musiken.4 

När jag började studera komposition (noterad musik inom det klassiska/konstmusikaliska 
idiomet) konfronterades jag av den stora skillnaden mellan att improvisera och att 

 
3 Även det förutbestämda källmaterialets roll och omfattning kan variera, liksom den mängd förberedelse 
musiken kräver. Den improviserade musikens status skiljer sig också åt mellan olika kulturer.   
 
Grove Music Online, s.v. ”Improvisation,” Nettl, B. et al. (2001). Hämtad 23 April, 2021 från https://www-
oxfordmusiconline-com.ezproxy.ub.gu.se/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-
9781561592630-e-0000013738. 

4 Grove Music Online, s.v. “Composition,” Blum, S.  (2001). Hämtad 14 Mars, 2021 från https://www-
oxfordmusiconline-com.ezproxy.ub.gu.se/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-
9781561592630-e-0000006216. 
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komponera musik. Den komponerade konstmusiken skiljer sig avsevärt från alla de tre 
tidigare nämnda karaktärsdragen inom den improviserade jazzmusiken:  

1. Kompositör och musiker är tvärtom ofta separerade roller; kompositören är 
specialiserad på att skriva musik och musiker är specialiserade på att framföra den. 

2. Ett musikaliskt verk står ofta för sig själv och musiken är därför inte lika starkt knuten 
till en specifik ensemble.5 

3. Själva notbilden har en mer dominant roll och den färdiga musiken är därmed i 
mindre utsträckning formbar och föränderlig. 

 

2.2 Jazzmusikens begränsningar och konventioner 
Den komponerade musiken är alltså i vissa avseenden väsensskild från den improviserade 
musiken, och därmed de grundvalar genom vilka jag skapar musik som mest naturligt. Hur 
kommer det sig då att jag trots detta ändå har valt att fortsätta arbeta med att skriva och 
framföra komponerad musik? Svaret står delvis att finna i den kultur och de konventioner 
som präglar jazz- och improvisationsmusiken. De tre mest utmärkande är jazzens idiomatik, 
vikten som läggs vid personligt narrativ samt relationen till noter - vilka jag nu kommer att 
redogöra närmare för.  

2.2.1 Jazzmusikens Idiomatik 
Jag minns en repetition för några år sedan när jag spelade i en jazzgrupp tillsammans med 
min gamla vän och kollega, pianisten och kompositören Nils Henriksson. Det var längesedan 
vi båda spelade jazz så det gick lite knaggligt framåt. När musiken gick vidare från pianosolot 
och tillbaka in i temat ställer sig Nils plötsligt upp bakom pianot och utbrister:  

Så bara går de här ackorden, runt och runt, och man spelar grejer över det. Jag hatar jazz!  […]. 
Tänk er liksom, ett stycke klassisk musik som bara är såhär; första 16 takterna runt, runt, runt, 
runt, runt - och så händer det lite grejer i flöjten typ!6 

Även improviserad musik vilar på olika typer av konventioner7 som formar musiken och dess 
estetiska beslutsfattande. Inom jazzen8 kretsar en stor del av improvisationen kring 

 

5 Idén om kompositionens självständighet från framförandet sammanfattas väl av författaren till texten The 
composer and the performer: 

Even before concrete sound is realized, he can hear the composition in his mind with sufficient 
precision and clarity. Upon completion of a score, the composer knows that the created music 
now exists as an artistic entity. 

THE COMPOSER AND THE PERFORMER by Samuil Feinberg, hämtad 23 april, 2021, 
http://math.stanford.edu/~ryzhik/Feinberg1.html 

6 Nils Henriksson, juli 2019. Muntlig utsago under repetition. 
7 Grove Music Online, s.v. ”Improvisation.” 
8 Begreppet “jazz” kan syfta till:  

1. En musikalisk tradition kopplad till afroamerikansk kultur.  
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melodier och ackordföljder från olika låtar vilket innebär att det improviserade, musikaliska 
språket präglas av ett fokus vid harmonik, melodik såväl som jazzens karaktäristiska 
rytmiska identitet och frasering9. En jazzmusikers improviserande är alltså inte alltid så fritt 
och öppet som det skulle kunna framstå - tvärtom är det ofta starkt rotat i någon form av 
mer eller mindre medvetna konventioner som på olika sätt dikterar den individuella 
musikerns beslut. För mig som kompositör med en musikalisk ambition som avviker från 
jazzens estetik och konventioner kan därför den individuella musikerns uttryck i stället bli till 
ett hinder som riskerar att delvis binda musiken vid ett ”jazzigt” tonspråk och uttryck. 

2.2.1.1 ”Fri” improvisationsmusik - en musik fri från konventioner? 
Mitt musikaliska språk är även präglat av den fria improvisationsmusiken, en typ av musik 
med tydliga kopplingar till jazzmusiken, men som också finns i många olika former och med 
olika uttryck genom tiderna och runtom i världen. Fri improvisation avviker från (den om än 
improviserade) jazzens mer traditionella konventioner (ackordföljder, melodier etcetera) till 
förmån för ett ”friare” musikaliskt förhållningssätt. Musiken utgår ofta från andra 
parametrar såsom musikens känsla, textur och den individuella musikerns personliga 
uttryck. Fritt improviserad musik kan därför inte kategoriseras entydigt, utan definieras 
snarare utifrån de specifika musikernas personliga uttryck. Detta innebär i sin tur att den 
”fria” musiken karaktäriseras av sin mångfald mer än något annat.10 Den fritt improviserade 
musiken kan, med sin mångfald av (ofta experimentella) uttryck, utgöra en idealisk miljö för 
den som vill arbeta med musik som avviker från traditionella normer och konventioner. Men 
samtidigt utgör denna personcentrerade estetik en annan typ av risk.  

2.2.2 Det personliga narrativet 
Bortom skillnaderna mellan den traditionella jazzmusiken och den ”fria” 
improvisationsmusiken finns likheten att de båda lägger stor vikt vid vad som skulle kunna 
kallas för ”det personliga narrativet” - viljan att uttrycka sig själv och berätta sin historia 
genom musiken.11 Detta är något jag har kommit att uppleva som ett problem när jag 
komponerar för musiker med en bakgrund inom den improviserade musiken. Inte för att det 
personliga narrativet och uttrycket är ett problem i sig utan det faktum att dessa ofta 
hamnar i förgrunden för själva kompositionens uttryck. 

 
2. En attityd till musikskapande som en kollektiv och improvisationsbetonad process. 
3. Ett musikaliskt språk med en särpräglad rytmisk, harmonisk, melodisk och expressiv identitet 

9 I den mer traditionella jazzen hämtades dessa ackord (harmoniken) och melodier ur redan existerande sånger 
och låtar, ofta ur musikalrepertoaren. Dessa äldre låtar - så kallade "standards” - är tillsammans med mer 
samtida populärmusik och nyskrivna kompositioner vanligt förekommande som utgångspunkt för 
improvisation inom jazzmusik. 
Grove Music Online, s.v. “Jazz,” Tucker, M., & Jackson, T. (2001). Hämtad 20 Mars, 2021 från https://www-
oxfordmusiconline-com.ezproxy.ub.gu.se/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-
9781561592630-e-0000045011 
10 Wikipedia, s.v. “Free-improvisation,” senast redigerad 18 April, 2021, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Free_improvisation. 

11 Krzysztof Golinski, ”Invented Languages: Composition for Improvising Musicians”, (Master thesis, Mills 
College, 2012), ProQuest Dissertations and Theses. s. 20-21 
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Min upplevelse av att spela och skriva komponerad musik handlar snarare om att följa och 
utforska en process och att presentera en poetisk och klanglig existens - ett möjligt sätt att 
tänka, känna och vara. Paralleller kan dras till fotografi där fotografens vinkling, och sätt att 
se på världen självklart färgar slutresultatet. Men det som är verkligt intressant är hur varje 
betraktare skapar sig ett eget narrativ genom verket. För mig är detta styrkan med 
komponerad musik - att det inte handlar om en persons narrativ utan om en större vision, 
om att rama in ett ögonblick av klanglig arkitektur. Ambitionen att utforska en klingande 
värld i stället för ett personligt narrativ är ytterligare en faktor som fört mig närmre den 
komponerade musiken.  

2.2.3 Komposition - en antites till improvisation? 
I sin avhandling Invented languages - composition for improvising musicians behandlar 
slagverkaren och kompositören Krzysztof Golinski olika perspektiv på att komponera för 
improviserande musiker. Där konstaterar han att improvisatörer tenderar att stänga av sin 
musikaliska intuition så snart de presenteras för traditionell notskrift. 12 Plötsligt efterfrågar 
de annars spontant och impulsivt skapande musikerna väldigt specifika instruktioner om vad 
och hur de ska spela. Som improvisatör känner jag igen detta dilemma. Tesen stärks vidare 
med ett citat av musikern och kognitionsvetaren Roger T. Dean:  

[…] the idea of a composition for improvisation is antithetical to that of the equality of the 
musicians involved in creating the final work, since the more is laid down by the composition the 
less is the scope of the improvisation.13 

Den improviserade musikerns frihet verkar vara beroende av vissa specifika förutsättningar, 
som kanske inte alls är förenliga med idén om en komposition. Musikerns identitet och 
frihet att uttrycka sig själv ställs mot ansvaret att uttrycka en kompositions identitet, ofta 
med resultatet att de går ut över varandra. 

Så länge den komponerade musiken är skriven inom en tradition och med en särskild 
musiker i åtanke går det alltså bra - men börjar dessa faktorer sättas ur spel är inte den 
improviserande musikern nödvändigtvis mer fri att uttrycka sig genom en komposition än en 
musiker med en annan bakgrund. Tillsammans utgör jazzens idiomatik, fokuset vid ett 
personligt narrativ och konflikten med den traditionella notationen orsaker till att jag väljer 
bort att arbeta med jazz-/improviserande musiker. 

 

2.3 Varför improvisation och klassiska musiker? 
Till skillnad från (primärt) improviserande musiker är klassiskt skolade musiker vana vid att 
göra musik av ett visuellt representerat material. Det är denna förmåga som gör att jag vill 
arbeta med klassiskt skolade musiker trots att jag vill skapa musik som innehåller 
improviserade element. Där den improviserande musikern blir osäker och förvirrad av för 
mycket instruktioner och förlorar kontakten med sin musikaliska intuition ser jag 
möjligheten att den klassiska musikern tvärtom blir stimulerad. Samtidigt är jag medveten 

 
12  Golinski, “Invented Languages.” s. 31 
13 Roger T. Dean, New Structures in Jazz and Improvised Music Since 1960 (Bristol, Pennsylvania, Open 
University Press, 1992) 84. Citerad i Golinski, K., “Invented Languages.” s. 22 
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om att det finns konventioner som genomsyrar även, och kanske i synnerhet, den klassiska 
musiken.14 

2.3.1 Komposition och improvisation - historiska exempel 
Att förena improvisation och komposition är på inget sätt en ny idé. Improvisation har 
funnits som en del av den västerländska noterade musiken på flera olika sätt genom 
historien. Redan under medeltiden finns exempel på improvisation över melodier och under 
barocken var improvisationen en självklar del av instrumentalmusiken. Improvisation har 
dessutom alltid haft en praktisk funktion inom till exempel kyrkomusiken, där improviserade 
segment och variationer är en del av hantverket än idag.15 Inom den modernare 
konstmusiken finns flera exempel på musik med en mer abstrakt utformning och ett 
formbart och föränderligt slutresultat. Ett exempel är vissa kompositioner av Stockhausen 
där musiken innehåller instruktioner som ”spela eller sjung en vibration i samma rytm som 
en medmusikers lemmar”.16  

Den noterade, klassiska musiken har alltså - trots sin regelmässiga och traditionsbundna 
framtoning - utvecklats genom ett ofta experimentellt sinnelag och en lång tradition av 
ständig förändring och utveckling. Respekten för tradition och hantverk i kombination med 
tendensen att ständigt utforska det nya är den främsta orsaken till att jag väljer att arbeta 
även med improvisatorisk musik i ett kontext med klassiska musiker och komponerad musik. 

 

2.4 Vision 
Sammanfattningsvis är målet med detta projekt att: 

1. … arbeta med klassiskt skolade musiker och utforska deras förmåga att skapa musik 
utifrån noter. Jag vill se om jag skulle kunna skapa förutsättningar där balansen 
mellan instruktion/frihet främjar såväl kompositionens karaktär som musikernas 
individuella frihet.  
 

2. … göra det impulsiva och odefinierade till en del av kompositionsprocessen och 
processen att komponera till en integrerad del av repetitionen av musiken.  

Jag låter ett citat av den samtida kompositören Catherine Lamb komplettera min vision och 
avsluta detta avsnitt: 

 
14 Kompositören och improvisatören Fred Frith samarbete med den klassiskt rotade kammarmusikensemblen 
Ensemble Modern. Efter att ha spelat in en skiva tillsammans skulle musiken uruppföras. För att introducera 
ett element av risk under konserten utan att göra musikerna alltför nervösa beslutade Frith att de 
komponerade bitarnas ordning och antal repetitioner skulle beslutas av honom under framförandet. När han 
träffade de klassiska musikerna för en konsert efter skivsläppet visade det sig att musikerna hade tejpat ihop 
alla noter i samma ordning som på skivan. Detta är ett exempel på hur också den klassiska musikens 
konventioner kan begränsa musiken. 
Golinski, “Invented Languages.” s. 19-20 
15 Grove Music Online, s.v. ”Improvisation.” 
16 Grove Music Online, s.v. “Composition.”  
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“I was reading somewhere this kind of concept of “musicking” - like as a verb - maybe that’s 
from a Deleuzian kind of concept - or just “human” concept […] I think maybe why a lot of us 
are drawn to become musicians in the first place, is the act of it. […] the actual “musicking” 
benefits from a longer-term process together where I think that the work of the musician is 
just as important as the composition or the composer and if there’s some kind of meeting 
together than this can create a deeper space.”17 

Bilden som Lamb målar upp med sina tankar om musik som en aktiv handling, en 
långsiktig process och ett mänskligt möte i sökandet efter ett ”djupare space” talar till 
mig precis som den klangligt meditativa och organiska musik hon skapar. Referensen 
till den franska filosofen Deleuze återkommer dessutom längre fram även i detta 
arbete.   

 
17 EBTKS Episode 12 - An Interview with Catherine Lamb. (14 aug 2020). Referat ur intervju. 

https://www.youtube.com/watch?v=-U1ACDIq30Y 
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3 Förstudie - utforskandet av alternativa notationsmetoder 
 

3.1 Improvisation & komposition - motsatser eller själsfränder? 
Improvisation och (noterad) komposition är i grund och botten discipliner med avsevärda 
skillnader. Den spelade improvisationsmusiken karaktäriseras av sin obeständighet. Den är 
en aktion, ett varande och ett lyssnande ögonblick i tiden och musiken frammanas fysiskt 
genom en eller flera individers musikaliska handlingar. En komposition karaktäriseras i 
stället av ett fokus vid beständighet och det fixerade verket. Till skillnad från improviserad 
musik är en noterad komposition i grund och botten en abstraktion och en teoretisk 
konstruktion; en instruktionsmanual för att uppföra ett fördefinierat verk.  

Samtidigt har vi sett att improvisation som en integrerad del av komposition på inget sätt är 
en revolutionerande idé, utan att det utgör en del av många kulturer och musikaliska 
epoker. I grund och botten är både improvisation och komposition exempel på musikaliska 
idéflöden som kommer till uttryck och formger ett stycke musik. När en musiker 
improviserar uppstår en komposition i takt med de impulsiva beslut som musikern fattar, 
ögonblick för ögonblick. När en kompositör skriver ett stycke musik pågår ett ständigt flöde 
av olika musikaliska idéer och impulser som tillsammans ackumuleras och bildar en 
komposition. Från det här perspektivet skulle vi kunna se komposition som långsam och 
systematiserad improvisation - och improvisation som impulsiv komposition.  

Denna spännvidd mellan komposition (idéen om det definierade verket) och improvisation 
(idéen om musikens ständigt föränderliga och immateriellt obeständiga karaktär) har präglat 
min musikaliska verksamhet så länge jag kan minnas. För den intresserade läsaren står en 
djuplodande analys att finna där jag medvetandegör och definierar de olika sätt genom vilka 
improvisationen (mer eller mindre omedvetet) har kommit till uttryck i min tidigare 
komponerade musik (se Appendix - Analys av tidigare verk). 

 

3.2 Tre kompositionsetyder - improvisation som kompositionsmetod 
Nedan följer en presentation av tre metoder där jag på olika sätt utforskar improvisation 
som kompositionsredskap. Samtliga metoder har utgått från ett och samma melodiska 
fragment som ursprungligen spelades fram på kontrabas, i texten benämnd motivet. Genom 
att använda samma ursprungsmaterial i alla metoder hoppas jag kunna visa på metodernas 
olika karaktärsdrag. 

 

3.2.1 Metod #1 - Improvisation i digitalt notskrivningsprogram 
När jag improviserar musik utgår jag först och främst från det jag hör - i rummet och inom 
mig. Men jag lyssnar samtidigt analytiskt och tar ofta musikaliska beslut utifrån en 
musikteoretisk grund.  När jag improviserar med ett instrument kan jag direkt omsätta 
dessa teoretiska idéer till klingande musik. När jag komponerar upplever jag mig däremot 
ofta hindrad av notskriften. Det blir lätt att de tekniska delarna av notationen och saker som 
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layout och formgivning tar överhanden - och plötsligt är den ursprungliga musikaliska 
inspirationen bortglömd. I mitt första experiment ville jag därför hitta ett sätt att 
improvisera med noter på ett lika spontant och impulsivt sätt. För att undvika att fastna i 
notationstekniska detaljer, och därigenom simulera det impulsiva beslutsfattande som 
kännetecknar spelad improvisationsmusik använder jag mig därför i stor utsträckning av 
programmets olika funktioner, s.k. plug-ins för att variera och utveckla musiken. Processen 
påminner mycket om s.k. slumpteknik där kompositören lämnar över 
kompositionsprocessen helt eller delvist åt slumpen18, men ambitionen är i det här fallet att 
mer explicit efterhärma en improviserad process. I detta och samtliga andra exempel 
använder jag mig av det digitala notskrivningsprogrammet Sibelius. 

3.2.2 Presentation av process 
Jag utgick från motivet, en fem toner lång fras som slutar i en dissonant samklang. 
Melodifrasen spelades ursprungligen fram på kontrabas och ser i notskrift ut så här: 

 
notexempel 4: ”motivet” 

Jag komponerade även en omvänd variation på melodin: 

 
notexempel 5: variation på motivet 

 
Dessa melodiska fraser komponerades helt utifrån vad som kändes rätt i stunden. Därefter 
analyserades uppbyggnaden av de två fraserna utifrån vilka intervaller de hade (avstånd 
mellan tonerna) och i vilken riktning de rörde sig. Analysen tog sig följande grafiska uttryck: 

Fras 1: 
. . . .    : 
      5/       5/          2\         4\ (b9) 

Fras 2: 
. . . .    : 
      5\      b9\         2\         6/  (2) 

 

Jag flyttade därefter om dessa parametrar och fick fram tio nya melodier: 

 
18 MusikSök, s.v. ”Slumpmusik,” hämtad 24 april, 2021, 
http://www.musiksok.se/MUSTERM/u_slumpmusik.htm 
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Notexempel 6: Genererade variationer 

 

Jag lade därefter de nya melodierna i flera lager och slumpade runt tonerna igen: 

 
notexempel 7: motiv i lager 
 

Denna process påminner om att ta fram och blanda en kortlek. Stora delar av idéns 
ursprungliga identitet riskerar att gå förlorad - men nya intressanta kombinationer kan 
också uppstå. En av kombinationerna tilltalade mig särskilt (inringad på bilden).  

Den utvalda takten kopierades och varierades med hjälp av programmets funktioner. Jag 
försökte nu att behålla mer av idéns musikaliska karaktär och att inte göra för drastiska 
variationer. Processen resulterade i en längre sekvens med en karaktär som genomgående 
påminde om den utvalda idén.   

Sekvensen instrumenterades ut för flöjt, oboe, klarinett och kontrabas - återigen med hjälp 
av en automatisk funktion i programmet. De toner som fanns kvar för kontrabasstämman 
låg i små kluster (mycket täta ackord) om tre toner vardera. Dessa lade jag i stället ut som 
rytmiska melodifraser.  

På så vis uppstod spontant en rytmisk, flerstämmig sats vilken även inspirerade mig till att 
spontant komponera en sångstämma: 
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notexepel 8: generativ process, instrumenterad 
 

Idéen fick en bärande roll i den komposition som växte fram ur materialet och blev en av 
mina favoritdelar i stycket. 19 

 

3.2.3 Metod #2 - Att skissa musik i vattenfärg 
Inte heller i de fall då jag lyckas omsätta en musikalisk idé i traditionell notation är det säkert 
att jag upplever att notationen representerar musikens karaktär särskilt bra. I ett tidigt 
skede av kompositionsprocessen har de musikaliska idéerna ofta en flytande och föränderlig 
karaktär vilket ofta gör dem svåra att översätta direkt i noter. För att kunna fokusera bättre 
på känslan och essensen i mina idéer har jag därför känt ett behov av en mellanfas i 
processen, ett steg mellan idén om musiken och den exakt noterade versionen av den. 

Detta resulterade i att att jag gick och köpte mig akvarellfärger med vilka jag skapade flera 
skisser som sedan översattes till vanliga noter. Nedan följer ett exempel som återigen utgår 
från motivet:  

3.2.4 Akvarellskiss - exempel 
 

 
19 Se bilaga 1. Musikexempel 1 - metod 1 - improvisation i notskrivningsprogram. Ljudfil genererad av 
notprogrammet Sibelius playbackfunktion.  
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Bild 2: En första akvarellskiss 

Akvarellskissen användes därefter som inspiration till ett stycke konventionellt noterad 
musik för samma sättning som föregående exempel. Som utgångspunkt följde jag skissen 
mer eller mindre exakt men utvecklade därefter musiken vidare. Ljudexemplet - en 
inspelning från den första workshopen - avviker därför en del från den grafiska 
representationen. Som helhet utgör ändå ljudexemplet en representativ klingande version 
av den ursprungliga skissen.20  

 

3.2.5 Metod #3 - Samarbete som kompositionsmetod 
För mig som improvisatör är musikskapande nära förbundet med samarbete. Det jag 
uppskattar med samarbeten är hur individers olika perspektiv berikar varandra och 
accelererar den kreativa processen. När jag tar del av andras idéer får jag nya själv. Den 
sociala dimensionen är också en meningsfull faktor. Jag har därför länge funderat över om 
det är möjligt att hitta ett fungerande sätt att samarbeta även inom komposition, trots att 
kompositionshantverket till naturen är en relativt självständig process.  

Tillsammans med kompositören Joshua Wat inledde jag ett samarbete. Jag erbjöd Joshua att 
få kreativt inflytande över en komposition jag hade påbörjat. Jag lämnade därmed delar av 
kontrollen över kompositionen i hans händer på ett sätt som påminner om hur jag lämnar 
kontrollen över en komposition när jag tar med den till en ensemble med improviserande 
musiker. Under vår första session började vi arbeta utifrån en mall som utvecklats utifrån ett 
så kallat ”bifurkationsdiagram”.21 Vi utgick återigen från motivet och turades om att utveckla 

 
20 Se bilaga 2. Musikexempel 2 - metod 2 - akvarellskiss, tonsatt. Inspelning från workshop, 22 januari, 2021. 
Workshopmaterialet tog sig en annan form än akvarellskissen. Ljudexemplet innehåller därför ett klipp mellan 
två delar av ljudinspelningen från repetitionen för att ljudexemplet skall stämma bättre överens med skissen. 
21 Ett bifurkationsdriagram är en typ av diagram som används som ett analysverktyg inom bland annat 
populationsgenetik och kaosforskning. Rent visuellt ser diagrammet ut som ett slags löv-/grenverk vilket 
inspirerade en typ av utvecklingsprocess där en musikalisk idé förgrenar sig till först två variationer, därefter 
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variationer i de olika förgreningarna. Tanken var att variationerna skulle användas i vår 
gemensamma komposition. Vi arbetade online över video-länk. Med tiden utvecklades 
metoden och vi arbetade även med fjärrstyrning för att kunna arbeta från olika håll igenom 
samma dator. Se videoexempel för en ihopklippt sammanfattning av samarbetet. 22 

 

3.3 Resultat och reflektion 
 

3.3.1 Improvisation i notprogram 
Att komponera improvisatoriskt i ett notprogram var förvånansvärt likt upplevelsen av att 
improvisera musik. När jag improviserar finns det inte tid att köra fast eller att tänka för 
mycket över musiken. Varje beslut räknas, allt är oåterkalleligt och allt som sker bidrar till 
den musikaliska helheten i varje givet ögonblick. Detta ultimatum skapar ett fokus och en 
närvaro som hjälper mig att våga ta beslut och att uttrycka mig. Detta nya förhållningssätt 
hjälpte mig att släppa kontrollen och låta musiken ta form på ett spontant sätt även i 
notation. När jag vågar ta beslut öppnas nya möjligheter och utmaningar som ger nya idéer. 
Samtidigt innebär metoden att notprogrammets ”fyrkantiga” struktur och algoritmiska 
begränsningar sätter ramarna för min musikaliska idé - i stället för tvärtom. Men sett till att 
upplevelsen av skapandeprocessen är så pass lik min upplevelse av att improvisera musik 
har metoden ändå ett stort värde i att den var en kreativ katalysator som hjälpte mig att 
komma i gång och vidareutveckla idéer till en komposition. 

3.3.2 Akvarellskisser 
Fördelen med akvarell i jämförelse med exempelvis blyerts eller bläck är att det finns en 
större uttrycksmöjlighet i form av tjocklek, genomskinlighet, färgval med mera. Detta gör att 
det blir lättare att skilja mellan olika lager i den musikaliska idéen vilket möjliggör en relativt 
detaljerad representation utan att musiken behöver definieras i exakt notation. Den rika 
färgpaletten gör det också möjligt att illustrera kombinationer av och transformationer 
mellan instrument och klangfärger på ett tydligare sätt än vad som är möjligt med blyerts 
och konventionell notation. Jag upplevde också att akvarellskisserna representerade min 
inre upplevelse av den musikaliska idéen bättre än vad vanliga noter vanligtvis gör. Att 
skissa med akvarell gjorde också att jag slapp ta en massa tekniska beslut och i stället kunde 
fokusera på det som var essentiellt i den musikaliska idén. Därefter kunde jag gå gradvis allt 
djupare in i notationens mer tekniska detaljer, steg för steg i min egen takt. 

3.3.3 Samarbete 
Samarbetet innebar en social och bejakande skapandeprocess. Den främsta fördelen var att 
så mycket material genererades på kort tid samtidigt som olika avgörande och viktiga beslut 
togs gemensamt på ett lustfyllt och nyfiket sätt, beslut där jag ensam annars hade kunnat 

 
fyra, åtta etcetera.  
Wikipedia, s.v. ”Bifurkationsdiagram”, senast ändrad den 2 april 2021, 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bifurkationsdiagram 
22 Se bilaga 3. Videoexempel 1 - metod 3 - samarbete. Sammanklippt material ur videoinspelningar från möten 
över zoom, december 2020-januari 2021. 
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fastna i tvivel. Orsaken till detta var den entusiasm, det fokus och den nyfikenhet som det 
sociala, kreativa och intellektuella utbytet innebar. Däremot var det svårt att bibehålla 
kontinuiteten mellan arbetspassen. På grund av att vi båda hade många egna och andra 
projekt vid sidan av detta behövde vi båda ofta prioritera andra saker. Detta innebar att 
processen avtog för att sedan avstanna helt. Antagligen är det svårt att upprätthålla ett 
aktivt samarbete utan ekonomiska incitament. Faktum kvarstår dock att det var ett effektivt 
sätt att utveckla nytt material på ett lustfyllt sätt, vilket jag bär med mig in i framtida 
projekt.  

3.3.4 Sammanfattningsvis 
Den generella upplevelsen av dessa nya metoder var sammanfattningsvis mycket positiv. I 
samtliga fall upplevde jag att metoden hjälpte mig att formge idéer på ett mer spontant och 
lekfullt sätt, vilket bidrog till att idéerna fick utvecklas mer kontinuerligt utan att fastna i 
detaljer. Samtidigt utgör alla dessa metoder endast steg på vägen mot en färdig 
komposition. Improvisationen har integrerats i själva kompositionsprocessen men behöver 
inte nödvändigtvis ta sig uttryck i slutresultatet - den faktiska, spelbara kompositionen. 
Eftersom ambitionen med arbetet är att utveckla en metod där improvisation genomsyrar 
både kompositionsprocessen och framförandet av kompositionen krävs en vidareutveckling 
av dessa idéer till ett spelbart slutresultat. För att det färdiga resultatet skall avspegla den 
processorienterade, cirkulära upplevelsen av improvisation kan musiken inte definieras i 
konventionell notation. Det krävs en ny notation - eller för att återigen citera Schönberg: 
”en radikal förbättring av den gamla.”23 Hjälp stod att finna hos den postmoderna, franska 
filosofen Gilles Deleuze. 

 

  

 
23 Se Appendix - Analys av tidigare verk. 
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4 Huvuddel - Rhizomatisk komposition 
 

4.1 Postmodern filosofi och organisk musik 
Samtidigt som jag uppmärksammades på vertikaliteten i min musik introducerades jag - 
med anledning av det organiska bildspråket i mina verkbeskrivningar - för begreppet rhizom. 
Rhizom är en term som ursprungligen är hämtad ur biologin där det refererar till en typ av 
underjordisk rotstock som finns hos många olika växter.24 En rhizom utmärker sig genom att 
den inte växer fram ur en centraliserad punkt, som tillexempel ett frö. I stället sprider den 
sig som ett långsträckt rotsystem som förgrenar sig på ett ”decentraliserat” sätt genom 
lökar och knölar.25 En rhizomatisk struktur är ett organiskt sammankopplat, förgrenat och 
icke-hierarkiskt nätverk - i kontrast till en trädlik struktur som är linjär, hierarkisk och 
centraliserad.26 Rhizomens särskilda sätt att växa och organisera sig anammades av filosofen 
Gilles Deleuze och psykoanalytikern Félix Guattari som en del av deras postmoderna, 
filosofiska idébildning.27 

Deras filosofiska tankegångar ställer sig i opposition till det traditionellt västerländska sättet 
att förstå och kategorisera kunskap och menar att vi inte kan förstå vår omvärld genom 
statiska, logiska och hierarkiska definitioner eller linjära processer. Världen blir till via 
komplexa relationer, samband och processer - en konstant rörelse mellan olika tillstånd där 
allt är i ständig förändring och tillblivelse. Ett ”rhizomatiskt” synsätt erbjuder en världsbild 
som bygger på subjektivitet och mångfald och innebär ett alternativt sätt att analysera 
fenomen ur ett perspektiv som utgår från det dynamiska, föränderliga och oberäkneliga.28 

Mitt sätt att uppleva och skapa improviserad musik, mina organiska och natur-influerade 
verkbeskrivningar samt min kritiska hållning till konventionell (linjär) notation ligger samtliga 
nära till hands med Deleuze och Guattaris sätt att tolka världen. Om de kunde skapa hela 
litterära verk utifrån dessa idéer och teorier 29 - varför skulle då inte jag kunna skapa 
notbilder och musikaliska verk på liknande premisser? Rhizom kom därmed att bli den 

 
24 Hemsidan ”Skogen”, Skogsencyklopedin, s.v. ”Rhizom,” hämtad den 24 april 2021, 
https://www.skogen.se/glossary/rhizom 
25 Anne-Li Lindgren & Wilhelmina van Vulpen, ”Estetiska transformationer : Att följa en kanins väg från en 
konsthall, via en förskola och vidare till konsthallens ateljé,” Pedagogisk forskning i Sverige, 21(1–2), 101–124 
(2016). s. 105. Hämtad 6 mars, 2021 från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-130589c 

26 Estelle R. Jorgensen & Iris M. Yob. "Deconstructing Deleuze and Guattari's A Thousand Plateaus for Music 
Education." Journal Of Aesthetic Education 47.3 (2013): 36-55. s. 47. Hämtad den 15 februari, 2021 från 
https://muse.jhu.edu/article/515336 
27 Lindgren & Vulpen, ”Estetiska Transformationer,” s.104. 
28 Jorgensen & Yob, ”Deconstructing Deleuze,” s. 38. 
29 ”I Tusen platåer är författarnas [Deluze och Guattari] teoretiska ramverk – en närmast hallucinatorisk väv av 
neologismer och kätterskt bruk av skilda vetenskapliga discipliner – integrerat i bokens själva form. Texten 
består inte av kapitel disponerade i kronologisk följd, utan av en samling ”platåer” som överlappar och 
interagerar med varandra och som kan läsas i vilken ordning som helst.” Citat hämtat från förlaget Tankekrafts 
hemsida den 25 april, 2021. https://www.tankekraft.com/bocker/tusen-plataer/ 
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teoretiska stommen i utforskandet av en alternativ notation, influerad av den inre 
processen och upplevelsen av att improvisera och att uppleva musik.  

4.2 Rhizom - fördjupning 
I sin artikel Estetiska transformationer: Att följa en kanins väg från en konsthall, via en 
förskola och vidare till konsthallens ateljé använder sig de två författarna Anne-Li Lindgren & 
Wilhelmina van Vulpen av ett rhizomatiskt förhållningssätt. På ett klart och tydligt sätt 
utvecklar och förtydligar de vad en rhizom är och vad den kan vara när den får definiera vårt 
sätt att se verkligheten:   

”Deleuze och Guattari (1987) beskriver rhizomen som en form av karta som blir till genom 
en experimenterande process. Den rhizomatiska strukturen är både flexibel och organiserad 
i ett slags system där de olika delarna är länkade till varandra.  
[…]  
Rhizomatiskt tänkande erbjuder ett alternativ till linjära, framåtriktade kunskaps- och 
läroprocesser med en tydlig början, förutbestämda mål och fasta sanningar. Rhizomatiska 
lärprocesser börjar mitt i; i nuet, i det som pågår och har inget tydligt slut.”30 

Rhizom förklarar alltså sambandet mellan olika fenomen men förflyttar fokuset från de 
diskreta punkterna till de processer av ständig förändring som förbinder dessa punkter på 
ett dynamiskt sätt. 

4.2.1 Sex karaktärsdrag 
Deleuze och Guattari definierade sex karaktärsdrag som kännetecknar rhizom. Nedan följer 
en lista med en beskrivning av respektive karaktärsdrag samt mina tolkningar av hur 
begreppen skulle kunna översättas till musik31: 

 
30 Lindgren & Vulpen, ”Estetiska Transformationer,” s.105-106 
31 Wikipedia, s.v. “Rhizom (filosofi),” senast redigerad 12 december, 2018, 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rhizom_(filosofi) 

Karaktärsdrag Filosofi Översättning till musik 

1. Kopplingsförmåga Förmågan att förgrena sig och att kunna 
skapa nya kopplingar mellan vilka delar 
som helst. 

Alla musikaliska idéer ska passa ihop och 
kunna kopplas samman med varandra. 

2. Heterogenitet Element av helt olika sort och karaktär kan 
associeras och länkas till varandra. 

Fri översättning mellan olika musikaliska 
parametrar. Ex: Något som spelats fram 
på ett instrument kan lika gärna spelas av 
ett annat.  

3. Mångfald Att inte definieras av sina exakta 
beståndsdelar, att vara en helhet som kan 
växa och krympa i storlek. 

Musiken definieras inte av vem som 
spelar den, hur många eller vilka 
instrument.  

4. Icke-betecknande 
brott 

Förmågan att växa vidare på nya sätt och 
med ny kraft trots avbrott/sammanbrott. 

Ett slut är alltid en ny början. En idé kan 
tillåtas ta slut och bli grunden för något 
nytt.  

5. Kartografi En struktur att orientera sig utifrån. Likt en 
karta finns ingen definierad början/slut - 
alla punkter kan utgöra en början/ett slut. 

Musiken har ingen definierad början eller 
slut. Den är en process som pågår och rör 
sig mellan olika musikaliska element.  

6. dekalkomani En experimentell hållning till omvärlden. 
Att hela tiden förändra och förändras - att 
anpassa sig till sin omgivning.  

Att lyssna, ta intryck av och anpassa 
musiken till medmusiker och tid- och 
rumslighet. 
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4.3 Rhizom i komposition - en paradox 
Att omsätta dessa begrepp till ramar för en musikalisk komposition visade sig vara mindre 
självklart än vad det först hade kunnat verka. När jag började ta dessa parametrar i 
beaktning hamnade jag snabbt i en kreativ paradox. Så snart jag började definiera någonting 
som liknade en musikalisk idé bröt jag genast mot någon av de sex karaktärsdragen. Att 
överhuvudtaget försöka bestämma någonting om musikens karaktär eller utformning 
resulterade genast i en konflikt med de ramar jag försökte sätta upp för mig själv. För att 
lyckas följa principerna krävdes att idéen formulerades så löst och öppet att det hade varit 
bättre att improvisera musiken i stället. Det framstod alltmer som att hela idén med att 
”skriva en komposition” var en antites till idén om en rhizom och att hela processen 
resulterade i idémässig kollaps och musikalisk blasé.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 3: Ett förvirrat, första försök att formatera en musikalisk idé som en rhizom  
 

4.3.1 Kreativ konflikt och genombrott 
Den fundamentala konflikten låg i att komposition i grund och botten handlar om att formge 
och att ta beslut kring ett ljudande förlopp vilket i sin tur innebär att ge vissa idéer större 
betydelse än andra. Samtidigt är den fundamentala idén med rhizom att den är flytande, 
odefinierad och i ständig förändring. Utmaningen bestod därmed i: 

1. vad och hur mycket som skulle fastläggas för att en komposition skulle uppstå 
2. hur mycket som skulle lämnas öppet för att musiken skulle bli rhizomatisk 
3. hur det här skulle kunna formges och kommuniceras på ett begripligt sätt  

Genombrottet kom genom det femte rhizomatiska kännetecknet: kartografi. Kartografi som 
begrepp associeras lätt till just kartor och grafisk representation vilket gjorde det mer 
intuitivt och logiskt att applicera som ett redskap för musikalisk notation än de andra 
kännetecknen som beskriver mer abstrakta egenskaper. Genombrottet blev starten på en 
kreativ process som mynnade ut i en ny metod i form av en slags notationskartor. I nästa 
avsnitt följer en presentation av arbetet med dessa notationskartor, hur de är strukturerade 
samt hur de olika rhizomatiska principerna införlivats i notationen och kommer till uttryck 
genom musiken.     



20 
 

5 Kartnotationer 
 

5.1 Presentation 
Planen med kartnotationerna var att varje karta skulle bli en del i ett längre verk. Jag ville 
därmed ge varje karta en specifik karaktär utan att gå in och formge processen för mycket. 
Genom att medvetet placera idéer i en notationskarta kunde jag ge dem en subjektivt större 
vikt. En idé som placeras i mitten av en karta kan upplevas som ”central”, utan att den för 
den sakens skull måste vara central.32 

Den första idén till en notationskarta bestod av en centralt placerad ”kärn-idé” omgiven av 
ett antal musikaliskt kompletterande idéer. Var och en av dessa skulle komponeras specifikt 
för ett av de instrument som skulle framföra musiken. Kartan skulle sedan göras i olika 
variationer - en till varje musiker - där de fem instrumentspecifika idéerna översatts till 
respektive instrument. Därigenom uppstår en heterogen (kännetecken #2) situation där 
material som ursprungligen komponerats för specifika instrument har översatts till andra 
instrument med sina respektive unika förutsättningar. Tillsammans med kopplingsförmåga 
(#1) och kartografi (#5) uppfylls därmed tre av sex rhizomatiska kännetecken.  

Bild 4: Visuell representation av den första idéen 

 
32 Jämför med en världskarta där de länder som tar upp mest plats på kartan inte nödvändigtvis är de 
betraktaren lägger märke till först eller tittar på längst. En viktning och styrning av materialet uppstår som inte 
är absolut, utan som fortfarande öppnar upp för en subjektiv tolkning. 
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5.2 Geometriska figurer 
Kartans utformning förde tankarna vidare till de geometriska figurer som användes av den 
amerikanska musikteoretikern Ervin Wilson för att representera mikrotonala skalor 
grafiskt.33 Här följer några exempel:  

                                                              
     Bild 5: ”tetrad”               Bild 6:  ”hexany”         Bild 7:  ”dekany 2/5” 

I Wilsons fall representerar punkterna toner i skalan. Jag valde att i stället tolka punkterna 
som specifika, musikaliska idéer och linjerna emellan punkterna som möjliga 
transformationer/förändringsprocesser mellan idéer.  

5.2.1 Den första skissen 
I den första skissen till en kartnotation valde jag en av de enklare figurerna tetrad; en 
triangel med fyra punkter. Vid var och en av de fyra punkterna placeras ett musikaliskt 
motiv: ett vid varje hörn och en i mitten av figuren. Idéen om ett tydligt centrum går delvis 
emot idén om en rhizom men innebär samtidigt en möjlighet leka med den subjektiva 
upplevelsen av att någonting i musiken är viktigare eller mer ”centralt”. Linjerna mellan de 
diskreta punkterna representerar möjliga transformationsprocesser genom vilka de olika 
idéerna kan övergå i varandra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bild 8: Första kartnotationsskissen 

 
33 Ervin Wilson (1928-2016) var en innovativ musikteoretiker som använde sig av matematiska proportioner 
och system hämtade från naturen för att skapa nya, utökade musikaliska skalor med andra toner än de som 
finns representerade på exempelvis ett piano. Dessa nya skalor och proportionerna mellan de olika tonerna 
representerades visuellt genom att placeras ut på olika två- och tredimensionella figurer. 
“The Sonic Sky: Intro,” The Sonic Sky, Stephen James Taylor, hämtad den 11 april, 2021 från 
http://thesonicsky.com/video/sonic-sky-introduction/ 
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Därefter påbörjades processen med vad som skulle komma att bli den första fullt utvecklade 
och spelbara kartnotationen. I arbetet med kartnotationerna utgick jag från ett 
konventionellt noterat material som jag skrivit några månader tidigare. I processen frågade 
jag mig hur de olika delarna som jag ville omsätta till kartor skulle kunna tänkas komma till 
uttryck som cirkulära processer i stället för linjärt noterade förlopp. Jag strävade att försöka 
hålla de musikaliska idéerna förhållandevis enkla till sin struktur - så att musikens 
komplexitet får växa fram ur kombinationen mellan dessa fragment och hur de 
påverkar/påverkas av varandra. 

 

5.3 Ensemblen 
Den ensemble som arbetat med dessa notationer är en kvartett bestående av 
sopransångerska, flöjt, oboe och kontrabas. Sopranen, flöjtisten och oboen är samtliga 
primärt klassiskt skolade musiker - kontrabasisten är jag själv. Arbetsprocessen som 
presenteras här utgörs av de två tillfällen vi träffats: ett tillfälle som innefattade en mer 
teknisk genomgång och ett tillfälle då vi träffades och spelade musik utifrån kartorna.   

Ensemblen hade från början även en klarinettist. Arbetet med ensemblen och musiken 
började med ett konventionellt noterat material som vi testade under en workshop den 22 
februari 2021. Det är detta material som legat till grund för arbetet med kartorna. Målet var 
från början att skriva klart den konventionellt noterade musiken och att arbeta vidare med 
kartorna i ett separat projekt. Gradvis under processens gång växte processerna ihop - likt 
en rhizom - till ett och samma projekt.   
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5.4 Karta 1: ”Exploding sun/Frozen ground”34 
 

 
Bild 9: Kartnotation #1: Exploding Sun/Frozen Ground 

 

5.4.1 Struktur 
Kartnotationen är byggd utifrån figuren hexany. Figurens form inspirerade till en idé om två 
olika musikaliska strukturer som pågår samtidigt. Kompositionens titel och karaktär 
inspirerades av en text jag skrivit i anslutning till en tidigare fas av kompositionsprocessen. 
Den gulartade, uppåtvända triangeln - betitlad Sun - består av en explosiv, böljande, 
rubaterad (utan distinkt tempo) och mycket diskant musik. Den nedåtvända triangeln - 
betitlad Ground - består av ett material som rör sig inom en specifik skala (tonarten e-moll, 
med ett kvartssänkt sjätte skalsteg). Musiken består av pulserande toner, skarpa accenter, 
och rörliga melodier. Musikerna strävar efter att antyda ett gemensamt tempo. Samtidighet 
kan uppnås genom att musikerna signalerar när de spelar skarpa accenter. Därmed 
möjliggörs för andra musiker att följa med och spela unisont.  

Rörelser kan ske såväl inom en triangel som mellan trianglarnas olika punkter vilket 
resulterar i olika transformativa processer och legeringar mellan de olika materialen. I 
kartan har även akvarellfärgen kommit till användning som ett sätt att bättre skilja mellan 
och illustrera de olika musikaliska lagren. 

 
34 Se bilaga 4. Musikexempel 3 - Kartnotation 1 - Exploding sun-Frozen Ground. Klippt ur mobilinspelning från 
framträdande den 21 april, 2021. 
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5.5 Karta 2: ”Fragile, Fibre, Web”35 

 
Bild 10: Kartnotation #2: “Fragile, Fibre, Web” 

 

5.5.1 Struktur 
Kartnotationen är byggd utifrån figuren Dekany 2/5. Också här kretsar den musikaliska idén 
kring en struktur med två material som kan pågå samtidigt - ett representerat av den inre, 
”gula” stjärnan och ett representerat av den yttre, ”röda” stjärnan. I den här skissen var idén 
att ge musikerna en viss delaktighet i utformandet av materialet. I båda figurerna får 
musikerna själv skriva in tonerna i stjärnorna och ta beslut enligt vissa föreskrivna regler. 
Den inre stjärnan har en luftig och skir klang och musiken fokuserar på övergången mellan 
tonerna med en glidande och vindliknande karaktär som mål. Den yttre stjärnan har en mer 
uttrycksfull karaktär och musiken fokuserar på olika ornament och sätt att spela de fem 
olika tonerna på. Utöver de två klangliga materialen i stjärnorna finns även en melodi med 
olika textrader som kan framföras i kortare och längre sjok (övre delen av kartan) och en 
rytm med tillhörande text (undre delen av kartan) som bidrar med en mer rytmisk identitet.  

Notens format ger den ett brädspelsliknande utseende. Notens utformning och stora mängd 
instruktioner visade sig vara avsevärt svårare att ta till sig än föregående notation. Som 
kompositör upplevde jag att ensemblen upplevde notationen som mer komplicerad än det 
klingande resultat jag föreställde mig. Mer experimenterande krävs för att tydligare avgöra 
notationens styrkor och svagheter.   

 
35 Se bilaga 5. Musikexempel 4 - Kartnotation 2 - Fragile, Fibre, Web. Klipp ur mobilinspelning från workshop 
den 18 mars, 2021. 
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5.6 Karta 3: ”Weaving/Sprouting”36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bild 11: Kartnotation #3: “Weaving/Sprouting” 

 

5.6.1 Struktur 
Den tredje och sista kartnotationen utgick från ett musikaliskt grundmaterial som var av en 
mer minimalistisk37 karaktär än de två tidigare kartorna. Ambitionen var att se om det gick 
att skapa en musik som var mer distinkt och drivande, snarare än klanglig och flytande. 

Själva musiken består av tre lager: det blå lagret som utgörs av korta, stigande 
tretonsfragment i olika oktaver, det gröna lagret som består av ett kontinuerligt pulserande 
mönster av sextondelsnoter och det rostfärgade lagret - ett melodiskt material bestående 
av fyra olika karaktärer som musikern kan använda för att bygga upp ett stort antal 
variationer av melodin. Samtliga lager kan samexistera och alla kan utgå från tonen c# ur 
vilken musiken går att ”veckla ut” till de olika materialen.  

5.6.2 Från postmodern filosofi till diskret matematik 
En intressant aspekt av kartorna i allmänhet och den tredje kartan i synnerhet är kopplingen 
till det som inom diskret matematik kallas för grafteori. Inom grafteori används figurer som 
består av så kallade noder som binds samman av bågar. 38 Dessa typer av figurer har 

 
36 Se bilaga 6. Musikexempel 5 - Kartnotation 3 - Weaving-Sprouting. Två sammanfogade klipp ur 
mobilinspelning från workshop den 18 mars, 2021. Första tagningen av ett ej repeterat material. Först hörs 
materialet spelat från linjär notation, därefter samma musikaliska material utformat som kartnotation.  
37 En typ av musik som ofta byggs upp av korta, enkla melodiska och rytmiska figurer. Trance- eller pulse-musik 
är andra benämningar. 
MusikSök, s.v. ”Minimalism,” hämtad 25 april, 2021, http://www.musiksok.se/MUSTERM/u_minimalism.html 
38 Wikipedia, s.v. “Grafteori,” senast redigerad 8 November, 2020, https://sv.wikipedia.org/wiki/Grafteori 
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avsevärda likheter med mina kartnotationer både gällande funktion som konstruktion. Så 
här kan en matematisk graf se ut: 

 
Bild 12: Exempel på matematisk graf 

Det intressanta med kopplingen till diskret matematik är att notationskartorna skapades ur 
en postmodern filosofisk idévärld som kritiserar den typ av abstrakt logik som kännetecknar 
diskret matematik. Samtidigt bejakar filosofin tvära kopplingar mellan vitt skilda begrepp 
och tankevärldar. Därför är det extra intressant att mitt försök att skapa en musikalisk-
rhizomatisk kartnotation resulterade i någonting som både är en rhizom och en matematisk 
graf samtidigt.  

 

5.7 Presentation av repetitionsprocessen och musikernas respons 
Musikerna var alltså inte från början insatta i att processen skulle ta den vändning och få 
den omfattning som det till sist fick. Responsen på detta varierade mellan musikerna. Efter 
den första tekniska presentationen valde klarinettisten att avstå från att delta vidare i 
projektet. Anledningen var att denne: 

1. kände att projektet hade vuxit sig för stort. 
2. upplevde sig som överflödig då kartnotationens nya utformning inte längre var 

specifikt skriven för en klarinett. 
3. ansåg att kartornas upplevda komplexitet var onödig och ifrågasatte huruvida deras 

okonventionella format skulle komma till uttryck i musiken. 

Responsen från övriga deltagande musiker var annars övervägande positiv även om 
notationens utformning väckte en hel del frågor som krävde sina förklaringar. Sångerskan 
upplevde exempelvis vissa klangliga material som särskilt svårnavigerade i relation till rösten 
som instrument. Då rösten saknar en yttre teoretisk representation i form av tangenter eller 
strängar att spela på kan det vara mer utmanande att improvisera inom ett tonmaterial på 
det sätt som efterfrågas i noterna. 

Inför workshopen hade jag gjort en noggrann plan så att vi kunde gå igenom materialet i de 
tre kartorna på ett lugnt och systematiskt sätt. Ambitionen med detta var att alla skulle 
känna sig trygga med att uttrycka och testa idéer utan att känna sig utelämnade eller osäkra 
på vad de förväntades göra.  

Workshopen var lyckad och under processens gång yttrades flertalet spontana uttalanden 
med en tydlig koppling till de tankar och idéer kring improvisation, samarbete och organisk 
musik som legat till grund för arbetet.  
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5.7.1 Spelglädje och kreativa idéer  
Jag hade sedan början misstänkt att den alternativa notationen skulle leda till förvirring, 
osäkerhet och skepsis - att noten skulle komma i vägen för det musikaliska och kreativa i 
stället för att främja det. Det var därför en positiv överraskning att hela workshopen 
präglades av spelglädje och uttalanden om processen som en rolig och stimulerande 
upplevelse.  

Utöver att det helt enkelt var ”roligt” innehöll workshopen också flera kreativa initiativ från 
ensemblen. Ett av dessa initiativ kom efter att vi testat en av formerna, varpå en av 
musikerna undrar: 

m2: Men, tänker du att vi rör oss så snabbt mellan dem [punkterna/idéerna i kartan] som vi 
gjorde nu? Spontant så kändes det som att man ville ligga kvar ett tag i varje.39 

Detta ledde till att vi testade att endast byta en gång var mellan kartans punkter. När 
musiken tystnar yttras följande: 

m1: Jag glömde att vi bara skulle byta en.  

m2: Nu bytte jag faktiskt två gånger.  

m3: Jag hörde det, ajajaj!  

m2: Jag kände att: åh, det där lät bra, det vill jag också göra! 

m4: Jag spelade också tre olika!40 

Det visade sig att ingen av musikerna följt den nya riktlinjen - utan i stället gjorde det som 
”kändes rätt” i stunden. Frågan, förslaget och uttalandena kan tyckas simpla men de innebär 
också att musikerna spontant började ta ställning till hur musiken ska formas och byggas 
upp. Inom klassisk och noterad musik handlar musikernas beslut generellt sett om att 
interpretera (tolka) musiken snarare än att organisera eller forma om den. Eller sagt med en 
av musikernas egna ord: 

m3: […] jag kommer dit och spelar mina noter och så går jag, typ, som det ofta kan vara. 
Man får noterna, man lär sig dom, så går dit och sätter sig och gör det man ska och så får 
man inte säga någonting.41 

Att ta beslut kring hur det musikaliska materialet skall organiseras innebär att det snarast är 
ett kompositoriskt förhållningssätt som kommer till uttryck under repetitionen. Att följa 
kreativa impulser är i sin tur någonting som utmärker improvisation. På ett spontant sätt har 
alltså processen inneburit att musikerna börjat tänka och uttrycka sig i kompositoriska och 
improvisatoriska termer. Därmed uppfylls båda de två punkter som jag presenterar som min 
vision i början av detta arbete (se 2.4 Min vision). 

 

 
39 Muntlig utsago från repetition den 18 mars, 2021. 
40 18 mars, 2021. 
41 ibid. 
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5.7.2 Konceptet vidareutvecklas 
Processen fortsatte genom experiment med scenografi och koreografi som en integrerad del 
av framförandet av kompositionen. Olika rörelser och objekt kopplades till olika musikaliska 
fragment vilket möjliggjorde för sångerskan att på olika sätt formge musiken genom 
improviserade koreografier. Hennes kropp, rörelser och de objekt hon använde sig av fick 
därmed en slags abstrakt dirigentroll. Denna koppling mellan rörelse, kropp, instrument, 
objekt och ljud innebar en ytterligare dimension till musikens heterogenitet och 
rhizomatiska kollagestruktur. Det innebar också en mer fokuserad situation där musikerna 
hade möjlighet att hänga upp musiken på något annat än enbart direkta impulser. Ett citat 
från en av musikerna efter vårt första framförande illustrerar denna nya dimensions positiva 
inverkan på framförandet: 

M2: Det var skönt att ha någonting att reagera på, liksom förutom att man bara står. Jag tycker 
när vi har gjort det innan har det varit lite lätt att det bara blir en… bara ett kontinuum liksom, 
utan att det... Nu var det skönt att ha någonting att reagera på som fick det att byta lite mer 
riktning, liksom. Och då tänker jag att det var därför man blev lite lugn också för att man hade… 
nåt annat att tänka på än bara ”ja, men nu ska jag gör de här ljuden här”.42 

 

  

 
42 Muntlig utsago efter framförande den 21 april, 2021. 
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6 Slutdiskussion - resultat, reflektion och analys 
 

6.1 Frågeställning 1 
Är det möjligt att skapa noterad musik genom kollektiva arbetsprocesser/samarbeten - och 
hur påverkar detta i sådana fall arbetsprocessen och resultatet? 

Den här frågeställningen tog primärt sin utgångspunkt i samarbetet med Joshua Wat - ett 
samarbete som tyvärr avstannade gradvist under processens gång (se 4.4.3).  

Däremot uppstod en form av kompositoriskt samarbete tillsammans med ensemblen under 
utforskandet av karnotationerna när musikerna kom med åsikter och tankar om musikens 
form och utförande (se 6.7.1). Trots att dessa hittills varit relativt få och ännu inte så 
omfattande ser jag en potential i att dessa impulser och åsikter från ensemblen - i takt med 
att processen fortlöper, åsikterna fler och musikerna tryggare med att ta plats - på sikt kan 
komma att få en avgörande roll för musikens utformning.  

Ett annat sätt som samarbete genom kollektiv komposition tog sig uttryck under 
repetitionen var genom processen att skapa en ”gemensam musikalisk syntax”.43 
Kartnotationerna saknar information om var och hur musiken börjar, hur den utvecklas och 
hur länge den skall hålla på. Samtidigt kommer musiken oundvikligen att börja, utvecklas 
och hålla på tills den slutar. Poängen är att musikerna inte från början kan veta exakt hur 
musiken som skapas utifrån noten kommer att låta. Syntaxen är inte förutbestämd utan den 
genereras av processen att musicera tillsammans. Genom att ensemblen tillsammans tolkar 
en karta upprepade gånger byggs nya nätverk och relationer mellan musiker och material. 
Ett utdrag från repetitionen illustrerar tanken väl: 

Det är ju så: naturen är ju inte skapad av att någon arkitekt så här planlägger att: ”här ska 
det gå en stig, och så ska det vara en myrstack där.” Utan det är en kontinuerlig process som 
bygger upp spår och ansamlingar av saker. Jag tänker att det är det som vi kommer göra av 
det här.44 

Tillsammans bygger ensemblen upp både en individuell och en kollektiv bild av vad 
kompositionen är och skulle kunna vara. Den här bilden blir en integrerad del av 
kompositionen. Därmed uppstår den fullständiga notbilden först i föreningen mellan notbild 
och musiker; musikerns inre, kreativa värld blir en del av den färdiga kompositionen. 
Därigenom utvidgas begreppet komposition till att inte bara innefatta processen då verket 
skrivs utan även processen då det spelas fram och blir till en integrerad del av en grupp 
människors förståelse av musiken. Detta sätt att arbeta påminner om de kollektiva, 
improvisationsbetonade repetitionsprocesser som kännetecknar jazzmusiken - samtidigt 
som musiken och förhållningssättet har karaktären av ett komponerat, kammarmusikaliskt 
verk.  

 
43 Läran om hur ord förbinds med varandra till högre enheter dvs. ordgrupper, satser och meningar.  
Svensk Ordbok, 2009, s.v. ”Syntax.” 
44 Jonas Nilsson, 11 mars 2021. Under repetition av musiken. 
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Risken med en kollektiv kompositionsprocess är som sagt att processen avtar för att den är 
beroende av att alla inblandade har tid och möjlighet att prioritera och investera i projektet. 
Men där processen att notera musik stannar i att vara en abstrakt idé om musiken blommar 
den kollektiva, spelade musiken varje gång ut i någon form av musikaliskt verk. Den här 
typen av notation har också fördelen att inte vara bunden vid ett specifikt slutresultat. 
Musiken kan vara färdigrepeterad när ensemblen anser den vara det eller när det helt 
enkelt inte finns mer tid att repetera musiken. Dessutom är en investering i en repetition 
inte bara en investering i det abstrakta verket. Det är även en investering i en klingande, 
musikalisk upplevelse och i en social och direkt, kreativ process. 

6.2 Frågeställning 2 
Kan det postmoderna, filosofiska begreppet rhizom användas som en metod för att skapa 
komponerad musik med en organisk och ”naturlig” karaktär? 

Till en början ledde tanken på att komponera en musikalisk rhizom till en slags kreativ 
kollaps. Hela idéen bakom rhizom är dess odefinierbarhet och kaotiska struktur - 
egenskaper som på många sätt är motsatser till idén om att komponera ett stycke musik. Att 
komponera musik utgår i stor utsträckning från idéen om en överordnad struktur och 
specifika, detaljerade (diskreta) idéer. Så länge kompositören håller fast vid denna idé om en 
komposition kan mötet med de rhizomatiska tankarna bara leda till kollaps. Därför måste 
rhizom som idé internaliseras och bli till utgångspunkten för kompositionsprocessen. För 
mig uppstod detta i mötet med konceptet kartografi. Kartan som sinnebild har tack vare sin 
grafiska struktur en tillräckligt stark koppling till traditionell notation samtidigt som den är 
en konstruktion med rhizomatiska egenskaper. Den blev därmed en intellektuell brygga 
mellan det ”organiserade” och det ”kaotiska” tänkandet. 

När idéen om en musikalisk kartnotation började ta form förändrades sättet jag tänkte på 
musiken under kompositionsprocessen - en kreativ dialog uppstod mellan mina musikaliska 
idéer och notationskartan. Frågeställningen ”hur skall musiken vara?” ersattes av frågan 
”hur kan musiken förändras?”. Kompositionsprocessen handlade inte längre om ett 
kronologiskt utplacerande av musikaliska idéer längs en tidslinje utan om illustrationen av 
en process i ständig förändring. För mig som improviserande musiker har detta 
förhållningssätt en tydlig koppling till upplevelsen av att improvisera musik. Detta var 
därmed ett viktigt steg mot att aktivt implementera improvisation som en 
kompositionsmetod.  

Notationskartorna illustrerar idéen om kopplingsförmåga (rhizomatiskt kännetecken #1) 
genom att de rent visuellt föreställer idéer som sammankopplas på olika sätt. Vid 
framförandet av kartorna är dessutom allt material tänkt att kunna samexistera - alltså finns 
en kopplingsförmåga mellan alla delar också i praktiken. Samtidigt finns en motsättning 
mellan idén om rhizomens ”fria” kopplingsförmåga och processen att aktivt välja ut delar 
som ”ska kunna” kopplas ihop. Här blir det uppenbart att det alltid kommer att uppstå 
någon form av kompromiss mellan rhizomens fullständiga frihet och en kompositions 
formellt organiserade struktur. 
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Vidare uppstår heterogenitet (rhizomatiskt kännetecken #2) i notationskartorna genom att 
notationskartorna skapats för specifika instrument för att sedan översättas till 
kompositioner för ospecificerade (både vilka och hur många) instrument. Materialet får en 
slags flexibilitet och transparens genom att idéer som ursprungligen skrivits för ett specifikt 
instrument översätts och spelas av ett annat instrument.   

Om vi åter drar oss till minne Deleuze och Guattaris förklaring till rhizom kan vi konstatera 
att kartnotationens karaktär stämmer in bra på beskrivningen:  

[…] en form av karta som blir till genom en experimenterande process. Den rhizomatiska 
strukturen är både flexibel och organiserad i ett slags system där de olika delarna är länkade till 
varandra. 45 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att rhizom som koncept inte bara har lyckats 
komma till uttryck genom notationen och repetitionsprocessen utan att det dessutom varit 
till hjälp och inspiration under kompositionsprocessen. 

6.3 Frågeställning 3 
Kan jag utveckla ett nytt sätt att notera musik på som bättre fångar (speglar, ger uttryck för) 
upplevelsen av att spela och tänka musik när jag improviserar? 

När jag improviserar har jag en slags koncentrerad och samlad, inre bild av musiken; 
musiken är en process som pågår och som jag befinner mig i. Jag upplever att 
kartnotationens samlade och överskådliga format gör att den på ett träffsäkert sätt 
illustrerar den inre bilden av en improviserad transformationsprocess. Kartans format gör 
den dessutom lätt att memorera och internalisera vilket gör att musikerna kan skapa en 
egen personlig relation till den noterade musiken och skapa band mellan deras inre 
musikalitet och (den externa) kompositionen. Detta möjliggör en situation som lägger lika 
stor vikt vid kompositionen som individens frihet att uttrycka sig - och ännu viktigare, i 
föreningen mellan dessa två. 

Det kompakta och förhållandevis enkla formatet rymmer samtidigt en ganska komplex 
dynamik och många variationsmöjligheter och kombinationer. Också detta minner om 
improviserad musik där ofta ett förhållandevis enkelt källmaterial utgör grunden för en 
musik vars relativa komplexitet uppstår i hur källmaterialet varieras och kombineras på olika 
sätt.  

6.4 Slutord 
Generellt sett var notationskartorna ett mycket intressant material att arbeta med. De 
erbjuder en kompositorisk modell som illustrerar upplevelsen av ett kontinuerligt, 
föränderligt nu i stället för ett linjärt, kronologiskt förlopp. Med en karta öppnas musiken 
upp för en mängd olika tolkningsmöjligheter samtidigt som den erbjuder en översikt mellan 
samband och olika, möjliga vägar att gå. Eftersom noterna inte heller specificerar hur många 
eller vilka instrument som skall framföra kompositionen uppstår ett ständigt tolkande och 
omtolkande av musikens olika beståndsdelar. Därigenom uppstår - i takt med att musikerna 

 
45 Lindgren & Vulpen, ”Estetiska Transformationer,” s.105-106 
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bekantar sig med materialet - hela tiden nya bilder och upplevelser av vad kompositionen är 
och skulle kunna vara för något.  

Insikten om att musik faktiskt kan formuleras som en process i stället för ett resultat 
kommer att ha en stor inverkan på hur jag arbetar med och formulerar mig kring min musik i 
framtiden. Jag ser möjligheten att metoden kan komma till användning inom någon, flera 
eller samtliga av dessa tre olika faser av kompositionsprocessen: 

 Som kompositionsmetod: ett sätt att tänka och formge musikaliska idéer, inte utifrån 
hur de är exakt utan hur de kan förändras och varieras. Genom att fokuset riktas mot 
musiken som en process kan jag som kompositör förstå och definiera musikens 
struktur samtidigt som den musikaliska idéen tillåts vara fortsatt öppen och 
föränderlig.  

 Som workshopmetod: en möjlighet att formge musikaliska idéer på ett öppet sätt, 
med betoning på variation för att kunna få fram ett så rikt och personligt resultat 
som möjligt ur en workshopsituation i första mötet med en ny ensemble. 

 Som spelbar komposition: i de fall då jag vill och har möjlighet att arbeta långsiktigt 
med en och samma konstellation är notationskartorna ett intressant sätt att låta de 
individuella musikernas och kompositionens identitet samspela, färga varandra och 
ta lika stor plats i musiken. 

 

6.4.1 Fortsatt utforskande 
Det som primärt kvarstår i arbetet med kartorna är finjustering i den grafiska formgivningen 
för att öka läsbarheten i noterna vilka har begränsats av vissa praktiska och tekniska 
omständigheter. Kartorna behöver i vissa fall även på ett tydligare sätt avspegla processen 
och upplevelsen av att faktiskt framföra materialet - för att den alternativa 
notationsmetoden skall upplevas motiverad.  

Vidareutvecklingen av processen genom koreografi, scenografi och rekvisita visar att det 
finns fortsatt stor, och ännu outforskad potential i hur musik formulerad som en process 
snarare än ett resultat kan färga och formge ett musikaliskt framförande.   
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