
 

Appendix - Analys av tidigare verk 
 

1.1 En ”spelad” estetik 
Som improviserande musiker har jag tenderat att bära med mig det improviserande sättet 
att tänka och uttrycka musik även när jag har komponerat/uttryckt musik genom noter. 
Framför allt har detta tagit sig uttryck genom att jag tenderat att ha en väldigt ”spelad” 
relation till musiken även när jag skrivit den i noter. Med ”spelad” menar jag en sorts taktil 
relation till musiken, där musiken är starkt knuten till en fysisk/musikalisk aktion. Detta 
förhållningssätt har i viss mån begränsat musiken: större och komplexare konstruktioner 
med fler lager har i viss utsträckning utelämnats till förmån för specifika och detaljerade 
idéer med en tydlig koppling till någonting jag spelat fram på ett instrument eller som jag 
kunnat föreställa mig och haft klingande i huvudet när jag suttit och komponerat.  

 

1.2 Improvisationens förekomst i min komponerade musik 
Även om det hittills inte varit en uttalad metod så har improvisationen kommit till uttryck på 
flera sätt i min tidigare komponerade musik. Jag har valt att hämta notexempel ur mitt ett 
av mina senare komponerade stycken Variations on Variations (2020) för flöjt, harpa och 
kontrabas för att ge exempel på tre olika sätt genom vilka improvisation tydligt har kommit 
till uttryck i min tidigare komponerade musik. Dessa är: 

1. Improvisation inom en ram av i övrigt noterad musik. 
2. Ett improviserat och spontant förhållningssätt till att notera musikaliska idéer.  
3. Inspelning av en improvisation som ett grundmaterial för komposition. 

 

1.2.1 Improvisation inom en ram av i övrigt noterad musik 
I ett av styckets tidigare delar kretsar musiken kring skarpa, kollektiva accenter som följs av 
tystare partier. I dessa tystare partier delar harpan och flöjten på ett material som består av 
ett mönster av fortlöpande sextondelsnoter. Detta mönster löses ständigt upp och ”fryser 
fast” på olika sätt genom varierande speltekniker som ger både harpan och flöjten en mer 
perkussiv och/eller luftartad karaktär. Jag lade mycket tid på att utforma flöjten och harpans 
stämmor vilket resulterade i en detaljerad och relativt komplex notbild. Kontrabasens 
stämma förblev dock en förhållandevis stillastående stämma. En del av orsaken till detta var 
att jag ville skapa en kontrast till flöjten och harpans rörliga stämmor. (Se exempel på nästa 
sida) 



 

Notexempel 1: ur stycket ”Variations on Variations” (2020)1 

 

Ytterligare en anledning, och kanske en mer avgörande sådan, var att jag hade svårt att 
komponera för mig själv på samma utstuderade och tekniska sätt som jag hade för flöjten 
och harpan. På grund av att jag utarbetat harpan och flöjtens stämmor i detalj under så lång 
tid - hade jag svårt att höra vilken roll jag själv skulle vilja/kunna ha i musiken och valde med 
anledning av detta en mer avskalad stämma. Även här märks den ”spelade” mentaliteten 
tydligt, då jag tänker i termer om vad jag skulle vilja spela - i stället för att tänka på 
kompositionen som en formell struktur. 

När vi repeterade musiken upplevde jag att det jag hade komponerat för mig själv i 
kontrabasstämman inte var det jag ville spela. Jag kunde konstatera att det inte spelade 
någon roll vad jag hade skrivit - utan att det jag hörde och upplevde att jag ville uttrycka i 
stunden var viktigare. Det slutade med att jag i stor utsträckning struntade i det material jag 
komponerat för mig själv i början av stycket och improviserade min stämma i stället. Det här 
var en avgörande upplevelse där jag insåg vilken betydelse det improviserade och intuitiva 
faktiskt har i mitt musikskapande. 

Lika mycket som jag tyckte om att improvisera min egen stämma uppskattade jag det 
faktum att de andra spelade någonting som var mer genomkomponerat. Det uppstod en 
intressant balans där det improviserade nyanserade och levandegjorde den noterade 
musiken och det komponerade och exakta gav en skärpa och tydlighet till det 
improviserade. Min upplevelse är att detta är ett exempel på hur det gör musiken mer 
levande, intressant och närvarande att inkludera improvisatoriska element. 

 

1.2.2 Impulsiv notation 
Ett improviserande förhållningssätt kan även komma till uttryck mer direkt genom mitt sätt 
att tänka och uttrycka musik genom noter. När jag arbetar med notbilden på ett mer 
utstuderat, tekniskt och detaljerat sätt (som beskrivits ovan) genomsyras musiken ofta av en 
sorts medveten kontroll. I många fall göra det att jag upplever musiken som konstlad och 
mindre intressant och livfull. I kontrast till detta kan musikaliska idéer som noterats på ett 

 
1 https://youtu.be/2Cr7msBc9x4, Variations on variations, framförd live, November 2020. Exempel vid: 04:02 



 

mer spontant och direkt sätt kännas väldigt fräscha och livfulla under repetitionen och 
framförandet av musiken. Denna upplevelse av mer impulsivt formgivna idéer påminner om 
improvisationsmusikens ögonblicksbaserade upptäckande av musiken. Detta spontana 
arbetssätt har åstadkommits primärt genom två olika metoder: 

 

1.2.2.1 Metod #1 
Den ena metoden är en spontan och improviserad notationsstil där idén skulpteras utefter 
en stark inre, musikalisk förebild. Detta får som följd att idéen kan skrivas ner på ett sätt 
som känns spontant och naturligt. Ett exempel på detta är en textur mot slutet av stycket. 
Jag ville skapa en textur som skulle upplevas som ”intensivt glittrande” och ”hängandes i 
luften” innan musiken skulle falla nedåt i register i en ”kollektiv krasch-rörelse”. Jag hörde 
inom mig på ett ungefär vad jag ville att flöjten och harpan skulle göra och formgav därefter 
musiken genom ett antal snabba notationstekniska beslut. 

 
Notexempel 2:  Den ”glittrande och hängande” texturen2 

Detta musikaliska ögonblick är fortfarande ett av mina favoritdelar i stycket. På grund av att 
idéen skrevs ner mer direkt har intentionen bevarats i stället för att gå förlorad i en lång 
notationsteknisk process. Detta mer impulsiva sätt att skriva noter speglar för mig 
upplevelsen av att improvisera musik genom att den på ett mer direkt sätt översätter en inre 
impuls till ett yttre musikaliskt uttryck. Detta är en bidragande orsak till att jag upplever 
fragmentet som ett av de mest autentiska och musikaliskt intressanta delarna i stycket. 

 

1.2.2.2 Metod #2 
Den andra metoden är på sätt och vis en antites till den ovan nämnda - men med ett 
liknande slutresultat. Genom att musiken skapas på ett generativt sätt - antingen med hjälp 
av en dator eller något slags teoretiskt system - uppstår en musik som ligger strax bortom 
min exakta kontroll. Ett exempel är en del i mitten av stycket där kontrabasen spelar ett 
rytmiskt stråksolo till ett flödande sextondelsackompanjemang av flöjten och harpan. 
Bakom den notation som är synlig finns en kompositionsteknisk nivå med ett flöde av 
sextondelsnoter ur vilka materialet har ”plockats fram”: 

 
2 https://youtu.be/2Cr7msBc9x4, Variations on variations. 10:55 



 

Notexempel 3: Den strukturellt genererade delen, kontrabassolo med sextondelsackompanjemang.3 

På grund av att musiken konstruerats relativt snabbt genom en delvis automatiserad 
process innehöll notbilden ett moment av överraskning som innebar att jag som musiker 
fick lov att ”upptäcka musiken” trots att jag själv hade komponerat den. I mötet med den 
här typen av notbild får jag använda mig av ett sätt att närma mig musiken som återigen 
påminner om när jag improviserar: musiken har en tydlig intention men de faktiska 
detaljerna får jag som musiker lov att upptäcka i stunden. Även efter en tids repeterande 
när materialet började bli mer välkänt levde känslan av upptäckandet kvar. Minnet och 
upplevelsen av upptäckandet bevarades i musiken tack vare den spontana och 
improviserade processen som lett fram till slutresultatet.  

 

1.2.3 Inspelad improvisation som kompositionsmaterial 
Den tredje metoden är transkription av ett inspelat, improviserat material. En stor del av 
materialet jag använde mig av i Variations on Variations hämtades ur en kontrabasetyd med 
elektronisk bakgrundsstämma som jag skrev ungefär ett halvår tidigare. Den elektroniska 
stämman skapades genom flera lager av olika syntar som jag improviserade fram till en 
inspelning av den akustiska kontrabasetyden. Processen var improvisatorisk och bejakande 
och bakgrunden komponerades vid ett och samma tillfälle.  

Bakgrunden användes som förebild när jag komponerade den tredje och sista delen av 
Variations on Variations. Inspelningen hjälpte mig att bibehålla fokuset på en musikalisk 
helhet. Jag kunde också upprätthålla en musikalisk lekfullhet och organisk enkelhet i 
musiken tack vare att källmaterialet var inspelat med en spontan och improviserad attityd. 
Vidare gav uppgiften att transkribera den elektroniska musiken till akustiska instrument 
ytterligare en kreativ och intressant dimension: musiken behöver ”översättas” på något vis 
då ingen av de akustiska instrumenten kan kopiera den elektroniska musiken exakt. Att 
fånga så mycket av den ursprungliga musiken som möjligt och samtidigt dra nytta av de 
akustiska instrumentens styrkor innebar en mycket kreativ process som genomsyrades av 
ursprungsmaterialets improviserade karaktär.4 

 

 
3 https://youtu.be/2Cr7msBc9x4, Variations on variations. 07:34 
4 https://youtu.be/2Cr7msBc9x4, Variations on variations. 10:12 



 

1.3 Konflikten mellan vision och notation 
 

1.3.1 Organiska verkbeskrivningar 
Min bakgrund som improvisatör har också format hur jag ser på, tänker och formulerar mig 
kring musikaliska idéer och förlopp. Många av de verkbeskrivningar och konceptuella idéer 
som ligger till grund för mina komponerade kammarmusikaliska verk är märkbart präglade 
av upplevelsen av musik som en process av att förändra och fysiskt frammana en klingande 
värld genom en improviserad process. Nedan följer några exempel på verkbeskrivningar från 
tre olika kompositioner: 

 

”… hur en tung och orolig sinnesstämning kan omvändas till ett lika meditativt som intensivt 
euforiskt tillstånd på ett ögonblick genom att man frivilligt och målmedvetet stiger ner och låter 
sig omslutas av det iskalla vattnet.” 

”Winters Sea/Naked Skin” (2016) 

 

“The piece is inspired by a long winter-walk I had with a friend in the Swedish countryside. As we 
walked silently through the deserted scenery in the dark winter night - icing, cold winds rumbled 
over us and tore our skin. In between the waves of roaring wind there was a compact silence 
that was accompanied by the suddenly audible rhythm of our footsteps. The temporary relief 
from the icing wind in combination with the immense silence and the steady pulse of our 
walking created like a void in which we were let to rest for a short while only to once again be 
drowned in yet another flood of tearing wind. And so the cycle continued and each time the 
silences became increasingly intense, yet at the same time more peaceful - they became a 
resting Void.” 

“The resting Void” (2017) 

 

A1 

Solen kastar explosionsartat sitt ljus över frusen mark 

En spricka 

en glipa 

en skör tråd. Ett skott Vävs ut och in i andra trådar/fibrer. 

Tillsammans väver de nya trådar som bildar ett nät, en mark en grund att stå på. 

 

A2 

Perspektiven vänds- det tunna nätet täcker marken. 

Blir en yta att stå på för en individ. 

Reflekterar vår tid, i ord - upprepande, cykliskt. 

Olika skott, trådar, ljusstrålar och annat sträcker ut sig mot solen - väver in rösten, 

människan och tankarna om tiden - i marken och stabiliteten. 

”Variations on Variations” (2020) 



 

Utmärkande för samtliga verkbeskrivningar är deras fokus på processer av tillblivelse av och 
förändring mellan olika tillstånd. Gemensamt är också att de använder sig av ett bildspråk 
hämtat ur naturfenomen, psykologiska processer och mina egna upplevelser i mötet mellan 
dessa två. Detta bildspråk stämmer väl överens med mitt förhållningssätt till improviserad 
musik. 

 

1.3.2 Men varför så vertikal musik? 
Samtidigt har jag uppmärksammat en märkbar kontrast mellan mina verkbeskrivningar och 
den komponerade musiken i sig. I kontrast till de organiska och målande 
verkbeskrivningarna har den komponerade musiken snarare definierats av sitt fokus vid det 
vertikala, samtidiga och välorganiserade. Musiken har också tenderat att röra sig snabbt 
mellan olika idéer och att inte ge så mycket tid åt det vilande, väntande och organiskt 
framväxande. Hur kommer det sig att min komponerade musik i stor utsträckning präglats 
av denna ”vertikalitet” trots att det organiska och föränderliga präglat mitt sätt att 
improvisera, tänka, känna och formulera mig kring musik? Som svar på detta har jag funnit 
tre huvudsakliga orsaker: 

1. Notskriften gör det möjligt att synkronisera musikaliska händelser. 
2. Min tidiga musikaliska estetik 
3. Notskriftens linjära konstruktion/de digitala notprogrammens förutbestämda 

parametrar och gränssnitt 

 

1.3.3 För att det är möjligt 
Den första - och kanske främsta - orsaken till att min komponerade musik präglas av 
samtidighet är helt enkelt för att notskriften gör det möjligt. Hela poängen med 
improviserad musik är att den till stor del bygger på en kommunikativ process och ett 
ständigt sökande efter och skapande av musiken i varje ögonblick. Ett visst mått av risk och 
osäkerhet är på något vis hela charmen med musiken. Men denna sökande karaktär får 
också som följd att musikaliska samtidigheter och specifika och mindre sannolika 
kombinationer av ljud är mer eller mindre osannolika.5 

Förvisso kan oväntade kombinationer och ögonblick uppstå även i improvisation - men de 
uppstår för att sedan försvinna i väg lika snabbt igen. Det är upplevelsen av dessa ögonblick 
och önskan om att få hålla dem kvar, förfina och föreviga dem som är motivationen till att 
komponera musik för mig. Om improvisationen definieras av sin flytande, organiska och 
processuella karaktär så är det möjligheten till samtidigheter och unika kombinationer som 
karaktäriserar kompositionen. Det är alltså just på grund av min bakgrund inom den 
organiska och flytande musiken som jag i viss utsträckning söker mig till musikalisk 
samtidighet och vertikalitet i mina kompositioner; ”för att det är möjligt”.  

 
5 Golinski, “Invented Languages.” s. 11 



 

1.3.4 Personlig smak 
En annan orsak till den ”vertikala” karaktären i min komponerade musik är min personliga 
smak med rötter i tidiga musikaliska upplevelser. Sedan tonåren har jag lyssnat mycket på 
olika typer av rockmusik som karaktäriserats av en experimentell estetik, komplex rytmik 
och höga energinivåer. Trots att jag främst sysslat med olika typer av akustisk musik har 
denna influens nästan alltid funnits med som en underliggande tendens och influens i mitt 
musikerskap. När jag spelade mycket jazz tog sig denna influens framför allt uttryck i en 
energisk, explosiv och ofta kaotisk estetik. I takt med min musikaliska utveckling har de 
tidigare mer våldsamma delarna av mitt uttryck avtagit till förmån för en mer nyanserad 
musikalisk uttryckspalett. Men mina tendenser till högintensiv estetik dröjer sig ändå kvar i 
mycket av min musik. I många fall resulterar detta i just en vertikal struktur, olika typer av 
samtidighet och intensiva och kraftigt skiftande musikaliska förlopp.  

 

1.3.5 Den noterade musikens struktur 
Jag har ofta upplevt att det inte känns helt naturligt att översätta mina musikaliska idéer till 
traditionell, linjär notation. Jag har tänkt att detta har sin förklaring i en viss oerfarenhet. På 
senare tid har jag också förstått att det kan ha att göra med hela notationsspråkets logik och 
utformning. Traditionell, linjär notation startar i början av ett musikaliskt förlopp och slutar i 
slutet. På vägen finns olika musikaliska händelser som på olika sätt är organiserade i relation 
till varandra längs en tidsaxel. Notationens fixering vid exakt när saker sker, hur länge, på 
vilket sätt och i vilken ordning gör att musikaliska idéer måste uttryckas i detalj och placeras 
in i ett kronologiskt förlopp. Detta gör i sin tur att idéerna tvingas gå från att vara abstrakta, 
organiska företeelser med flytande karaktäristik till att bli exakt definierade och 
systematiskt organiserade funktioner. Detta tas till sin spets i den digitaliserade notskriften 
där olika förprogrammerade parametrar i programmen ytterligare stryper möjligheten till 
musikalisk spontanitet och tvingar in musiken i fördefinierade mallar. 

 

1.3.6 Notation - en linjär konstruktion som styr musiken 
Konventionell notation är skapad för att så precist och exakt som möjligt återge ett 
musikaliskt förlopp. Detta är idealiskt för att memorera och fastlägga ett verk. Men för att 
uttrycka mer generella och öppna musikaliska förlopp och processer kan notationens exakta 
och detaljerade struktur snarare utgöra ett hinder. Kompositören tvingas oundvikligen att 
på något sätt förhålla sig till och ta mängder av beslut utifrån dessa parametrar vilket i sin 
tur påverkar hur den musikaliska idén kommer att ta sig uttryck. Att definiera en musikalisk 
idé i konkret notation kan självfallet klargöra idéens tekniska och musikaliska karaktär. Detta 
kan bidra till en ökad förståelse för idéen vilket i sin tur kan bidra till att 
kompositionsprocessen går framåt. Men risken är att olika detaljer såsom proportioner, 
relationer mellan musikaliska idéer och idéernas detaljnivå tvingas fastläggas i ett alltför 
tidigt stadie. Att idéerna tvingas in i ett linjärt förlopp, med exakta placeringar och 
beskrivningar sker på bekostnad av musikens ursprungliga organiska, processuella och 
flytande karaktär. Att komponera innebär såklart att någon form av komposition förr eller 



 

senare ska definieras. Men om fastläggandet görs i ett alltför tidigt skede, när idéerna ännu 
är formbara och föränderliga till sin natur, kan delar av idéernas potential gå förlorad i 
notationens åtstramande värld.  

I mitt eget fall misstänker jag att de samtidigheter och ibland framskyndade förlopp som 
karaktäriserat min kammarmusik helt enkelt kan ha sin förklaring i hur notskriften är 
konstruerad. Trots att kompositionsprocessen ofta börjar med konkreta, musikaliska idéer 
handlar därefter en mycket stor del av kompositionsprocessen om ett slags abstrakt 
konceptualiserande av musik. Det kan ofta handla om just bilder, rörelser, metaforer 
hämtade ur allt ifrån det konkret fysiska till det abstrakt existentiella.6 För den som vill ge 
uttryck för dessa tidiga idéer på deras egna, mer abstrakta och flytande villkor, kan 
konventionell notation utgöra ett hinder snarare än en hjälp. 

 

1.3.7 Att uppleva musik som en sfär - musikalisk tidlöshet 
Inte heller är upplevelsen av musiken främst ett linjärt förlopp i min mening. Snarare kan 
den beskrivas som en processuell företeelse där nya musikaliska ögonblick, snarare än att 
efterfölja det föregående, bygger vidare på ett samlat helhetsögonblick. Jag föreställer mig 
att musiken snarare är som en processuell och existentiell företeelse där varje musikalisk 
händelse presenterar ny information som förändrar formen på den inre upplevelsen av 
musiken - som en psykologisk, tredimensionell sfär som ändrar färg, form, mättnad, storlek 
etcetera i takt med att musiken fortgår. Musik är således - i kontrast till den konventionella 
notbildens linjära konstruktion - en process som naturligt bygger på förändring mellan olika 
tillstånd och en inre, abstrakt, morfologisk upplevelse. I sitt verk Sound and Symbol 
beskriver musikvetaren Victor Zuckerkandl denna tidlöshet i en mycket träffsäker reflektion: 

”The hearing of a melody is a hearing with the melody. . . . It is even a condition of hearing 
melody that the tone present at the moment should fill consciousness entirely, that nothing 
should be remembered, nothing except it or beside it be present in consciousness. . . . Hearing a 
melody is hearing,  having heard, and being about to hear, all at once. Every melody declares to 
us that the past can be there without being remembered, the future without being foreknown.”7 

Någonstans i denna samtidiga tidsbundenhet och tidlöshet bor musiken. 

 

 
6 I sin studie The modes of music information in a compositional process: a case study granskar Ulla Pohjannoro 
och Antti Mikael Rousi en kompositörs process genom att analysera dennes uttalanden under 
kompositionsprocessen. Dessa uttalanden delades sedan in i olika informationskategorier. Det visade sig att 
nästan hälften av kompositörens uttalanden och reflektioner under kompositionsprocessen var av en 
metakognitiv karaktär, där musikens uttryck och karaktär formades genom metaforer, musikaliska mål och ett 
abstrakt bildspråk. 
Pohjannoro, Ulla, and Antti Mikael Rousi. "The Modes of Music Information in a Compositional Process: A Case 
Study." Journal of Documentation 74.5 (2018): 987-1007. Web. s.18, ”conclusion.” 

7 Zuckerkandl, Victor. 1956. Sound and Symbol: Music and the External World. Princeton, NJ: Princeton 
University Press. 



 

1.3.8 En ny notation 
Den grafiska utformningen av traditionell notation avspeglar kompositionens intellektuella 
och systematiskt linjära process , men inte den faktiska upplevelsen av att framföra musik, 
än mindre att improvisera den. För mig som komponerande improvisatör ser jag därmed ett 
behov av en ny typ av notation där själva utformandet av och förhållningssättet till 
notationen avspeglar min upplevelse av att faktiskt framföra och att improvisera musik. Jag 
låter kompositören Arnold Schönberg avsluta detta avsnitt med några visionära rader: 
 

“The need for a new notation, or a radical improvement of the old, is greater than it seems, and 
the number of ingenious minds that have tackled the problem is greater than one might think.” 
— Arnold Schönberg 8 

 
8 “Improving upon traditional music notation,” hämad 24 april, 2021. http://musicnotation.org/#ftn1 


