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Projektbeskrivning
I detta projektarbete har jag med utgångspunkt i duon Invader Ace utforskat hur vi kan använda oss av 
improvisation inom ramarna för elektronisk dansmusik.  Istället för att producera elektronisk dansmusik med 1

hjälp av dator, har vi med våra instrument och olika typer av tekniska ljudresurser undersökt vad som händer 
när vi skapar musiken i stunden genom improvisation som huvudverktyg.   

Vårt förhållningssätt till dansmusik handlar inte i första hand om att skapa musik man ska dansa till, utan 
mer om att låta oss inspireras av elektroniskt producerad musik. Den elektroniska dansmusiken har vuxit sig 
stark under de senaste decennierna och liksom i de flesta genrer rymmer den en stor variation. Exempelvis 
finns många oberoende musikskapare vars musik är långt ifrån den typ av kommersiell elektronisk 
dansmusik som idag ofta hörs i radio och tv. I Invader Ace ser vi elektronisk dansmusik som en relativt bred 
genremässig utgångspunkt och inramning för vårt musikskapande. Vi låter trummaskinen vara kvar som en 
viktig beståndsdel men använder våra egna instrument för att spela det som inom dansmusik-genren annars 
brukar skapas med samplingar och synthar. Vi utgår från technons grundfundament, elektroniska trumbeats 
där bastrummans roll är central, och där repetitiva fraser och loopar utgör en stor del av musikens innehåll. 
Vi undersöker hur vi kan använda våra instrument och våra tekniska verktyg för att tolka den typ av ljud och 
spelsätt som ofta används inom den elektroniska dansmusiken. I detta projektarbete har fokuset varit att 
undersöka hur vi kan använda improvisation som verktyg för att skapa vår musik.   

Vad händer när vi tar inspiration från techno och DJ-kulturen, men använder tillvägagångssätt och 
musikaliska uttryck hämtade från improvisationsmusik och experimentell DIY-kultur?  Hur kan vi 2

improvisera inom ramen för modern dansmusik, och vilka musikaliska fördelar för improvisationen med sig? 
Jag hoppas kunna visa att vi uppnått intressanta musikaliska resultat genom att utforska och kombinera dessa 
världar. Genom att improvisera denna typ av musik, hoppas jag också att vi har kunnat tillföra en dimension 
som är svår att uppnå genom att programmera musiken med en dator - ett organiskt sound,  med samspel och 3

interaktion som viktiga beståndsdelar.   

En utmaning och målsättning i den konstnärliga processen har varit att hitta tillvägagångssätt och 
arbetsmetoder för att kunna utvecklas som grupp och improvisatörer. Vi har skapat övningar för att 
tydliggöra och utveckla de musikaliska tillgångar vi har i gruppen. Vi har skapat olika ramverk för att både 
kunna bredda men också begränsa vår musikaliska palett av möjligheter. Det har handlat om rytmiska, 
harmoniska, soundmässiga och även mentala ingångar vi kan ha till musiken. Både med perspektiv på 
detaljerna men också med fokus på hur vi kan påverka och kontrollera storformen i en längre improvisation 
eller konsert. 

I denna skriftliga reflektion kommer jag beskriva den process vi gått igenom och reflektera kring de 
konstnärliga hinder, val och visioner vi haft under arbetets gång.  

Vi har spelat in mycket material under processen, och i texten har jag valt ut exempel som jag hoppas kan ge 
en inblick i vad detta projekt inneburit och resulterat i. Dessa finns dokumenterade på tillhörande skiva, eller 
via länkar i den digitala versionen av denna reflektion.   4

 Elektronisk dansmusik använder jag i denna reflektion som en bred beteckning på den typ av dansmusik-genre som 1

vuxit fram i klubbmiljöer under de senaste decennierna. Som supplement använder jag även termen ”Techno”. 

 Musik som skapas med hjälp av okonventionella medel och tillvägagångssätt, ofta med hemmabyggda eller omgjorda 2

instrument. Genremässigt varierad musik men med en gemensam estetisk och ljudmässig inramning. 

 Ordet sound använder jag i denna reflektion som ett övergripande begrepp för en ljudmässig helhet, som åstadkoms 3

från kombinationer av enskilda ljud, instrumentrelaterade tekniker och effekter. 

 Alla musikexempel går att lyssna på via denna länk: https://soundcloud.com/invaderace/sets/musikexempel-till-att-4

improvisera-elektronisk-dansmusik-anton-toorell-invader-ace/s-OO3Qr
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Tidsöverblick över projektperioden 

September & Oktober - Europaturné, 11 konserter 
December - Repperiod, Italien. (Utveckling av improvisationsövningar)  
Januari - Repperiod, Stockholm (Fokus på storform)  
Februari - Konserter, Trondheim, Moskva, Murmansk  
Mars - Repperiod, Stockholm (fokus på Resursövning), Examenskonsert i Stockholm, konsert med 
gästmusiker, Oslo. 

Medverkande musiker
Peder Simonsen är den andra halvan av duon Invader Ace. Han spelar tuba och vi har tillsammans sedan vi 
startade gruppen 2010 utforskat hur vi kan skapa modern dansmusik utan dator, men med instrument och 
elektronik som verktyg. Vi delar många musikaliska och konstnärliga visioner, och startade gruppen mycket 
tack vare vårt då nyfödda intresse för dansmusik. Vi har sedan dess lärt oss mycket av varandra då vi 
gemensamt och individuellt arbetat med många beståndsdelar och aspekter av musikskapande. Det har 
handlat om allt från komposition till att utveckla musikteknologiska lösningar, men också arbete med 
inspelning, musikproduktion och turnébokning.  

Vi ser Invader Ace som ett långsiktigt projekt, där processen och vår utveckling står i centrum. Gruppen är 
ett forum och en plattform där vi som musiker och som grupp får fördjupa oss och forska i nya sätt att skapa 
musik. Vårt fokus har genom åren legat på olika områden och mål. Vi har hela tiden förändrat vår process 
genom att testa nya sätt att komponera, spela in och undersökt vad olika teknologiska lösningar gett för 
resultat. Ibland har målet med processen varit att göra en skiva, ibland har fokus legat på konserterna och de 
visuella delar vi velat förmedla för att förstärka konsertupplevelsen. Men hela tiden försöker vi lära oss av 
processen i sig och vad den inneburit - och i detta examensarbete har målet framförallt varit att utveckla 
metoder och idéer för hur vi kan ta oss framåt som grupp med improvisation som huvudverktyg.   

Vi har arbetat med gruppen i närmare sju år och det känns fortfarande intressant, spännande och givande. En 
viktigt anledning till det tror jag handlar om att vi hela tiden haft en så mångfacetterad ingång i arbetet. Vi 
har hela tiden haft fokus på att utforska nya möjligheter i flera fält, och försöker ständigt fördjupa oss i det 
arbete vi ägnar oss åt. Att spela med Peder blir för mig därför alltid intressant och utvecklande. Den typen av 
musikalisk relation där vi hela tiden kan dela nya inspirationskällor, diskutera visioner och målsättningar och 
där vi får utvecklas tillsammans är för mig enormt värdefullt.   

Förutom att jobba med gruppen Invader Ace, utforskar Peder bland annat mikrotonalitet i gruppen Microtub, 
är med i årets upplaga av Trondheim Jazz Orchestra som leds av Skrap och är aktiv som producent i olika 
sammanhang. Han har studerat musik vid en rad olika europeiska jazzinstutitioner. 

Under detta projekt har vi även bjudit in gästmusiker vid olika tillfällen.  

Phillip Schlotter träffade vi under en tidigare turné och slogs av att han liksom vi var inspirerad av modern 
dansmusik, samtidigt som han också hade bakgrund inom improvisationsmusik. Han använder bl.a. samplers 
och preparerat Kawai EP-705, ett elpiano som låter tack vare strängar som är uppmickade med pickup-
mikrofoner, och alltså inte har något akustiskt ljud. Vi bjöd in honom att vara med på en konsert i Bern, och 
under tre inspelningsdagar i Italien.  

Anja Lauvdal - Klaviatur och synthar  
Eivind Helgerød - Perkussion  

Anja och Eivind var med på en konsert vi gjorde i slutet av projektet i en St Edmunds Church i Oslo. Anja 
spelar vanligtvis med de experimentella grupperna Broen, Skrap och med artisten Jenny Vhal. Eivind är 
trummis som använder en blandning av elektroniska samplingar och akustiska trummor i sitt spel. Han är 
även verksam som producent. 
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Min musikaliska bakgrund
Redan under högstadietiden i Karlstad började jag intressera mig för jazz, och hade turen att få djupdyka ner 
i genren tillsammans med musiker som också sedan dess kommit att fortsätta med musik professionellt. 
Bland annat hade jag gitarristen och violinisten Jan Johansson som lärare, en musiker som fortsätter att 
inspirera mig än idag. Efter gymnasiet fortsatte jag på Fridhems Jazzlinje under två år där mitt intresse 
väcktes för att experimentera med genreöverskridande musik. För mig handlade det om att plocka in element 
från experimentell rock & popmusik i jazzens format. Bland annat startades under denna tid gruppen Prylf 
där vi arrangerade om jazzstandards och där melodin och texten sattes in i en mix av elektroniska ljud 
blandat med punkiga gitarrer. Vi åkte bl.a på pulsslagsturné och kom på andra plats i Orkester Journalens 
Gyllene Skiva-omröstning. 

Efter Fridhems folkhögskola gick jag vidare till Kungliga Musikhögskolan och studerade där mellan 
2008-2010. Under denna tid jobbade jag vidare med att utveckla mitt eget uttrycksätt som gitarrist och 
musiker. Där startade jag och Christian Augustin gruppen Dammit I’m Mad, en duo där musiken skapas med 
hjälp av lo-fi synthar och programmerade beats i kombination med trummor och gitarr. Komplex rytm och 
harmoni presenteras med en visuell dimension, där vi musiker har färgglada masker och projektioner 
används för att skifta fokus och förstärka musikens uttryck. 

Efter två år på Musikhögskolan hoppade jag av utbildningen. Jag kände mig mätt på skolinramningen och 
ivrig att få göra musik i andra miljöer och sammanhang. Samtidigt funderade jag mycket under denna tid på 
vad som var ”bra” musik, och om teoretiska kunskaper och skickligt hantverk var nyttiga tillgångar eller 
faktiskt kunde vara hinder i musikskapandet. Jag inspirerades mycket av musik som var gjord av människor 
som i princip var helt musikaliskt oskolade.    

Jag upplevde att mycket av tiden på musikhögskolan gick ut på att förbereda sig för att skapa musik, men att 
det sällan resulterade i någon färdig musikalisk ”produkt”. Att det förhåller sig på det viset på en skola är  
egentligen ingenting konstigt i sig - men där jag befann mig i min musikaliska utveckling, hade jag en stark 
känsla av att jag ville få klart saker och skapa tydliga projekt.  

När jag nu är tillbaka som student på musikhögskolan är jag, till skillnad från när jag slutade, dock väldigt 
intresserad av att få utforska metoder och arbetssätt som förhoppningsvis kan leda till musikaliska resultat 
senare. Att få fördjupa mig i en process där målet är att utveckla mina musikaliska verktyg och möjligheter.  

Efter mitt avhopp från musikhögskolan ville jag i högre grad utforska alternativ rockmusik, även renodlat 
utan att släktskapet till jazz behövde vara integrerat. Bland annat började jag spela i gruppen Yamon Yamon, 
och fick under Europa- och Japanturnéer utveckla min spelstil inom denna genre. Jag kom med i gruppen 
The Ägg ledd av Joe Williamson, en ensemble där tre gitarrister, tre basister och fyra trumslagare spelar i 
olika tempi och tonalitet var för sig, men som sammantaget bildar en helhet och ett ljudlandskap där 
individens röst inte är i fokus. Mitt samarbete med Joe har lett vidare till gruppen Receptacles som bygger på 
samma grundtanke men som är i ett trioformat där texter binder ihop de annars improviserade låtarna. I dessa 
grupper har jag fått utveckla min förståelse och mitt gehör för det sväng som kan uppstå när man utgår från 
olika individuell puls, till skillnad från den allra mesta musik där alla följer samma grundpuls. Jag och Joe 
gjorde även musiken till Stockholm Stadsteaters uppsättning av Livläkarens Besök 2015. 

Jag har under mitt uppehåll från Musikhögskolan även varit verksam på den svenska popscenen. 
Bland annat har jag varit med i Linnea Henrikssons band sedan starten av hennes solokarriär 2012. 
Det har varit en givande resa där en utmaning har varit att utgå från till största del elektroniska 
produktioner och översätta dem till ett live-format utan backtracks. Jag har även bl.a. spelat med artister som 
Elliphant och Sofia Jannok. Under de senaste åren har jag dessutom intresserat mig mer för musikproduktion 
och inspelning, och varit verksam som producent för så väl egna projekt som åt artister och gjort både tv- 
och reklamjobb.  

Stor del av min verksamhet och mitt musikaliska fokus har legat på gruppen Invader Ace. Under duons 
snart sjuåriga levnadstid har jag och Peder Simonsen utforskat hur vi kan spela elektronisk dansmusik med 
riktiga instrument. Med gitarr, tuba och trummaskiner som utgångspunkt spelar vi genom en vägg av 
förstärkare och radioapparater och försöker närma oss elektronisk musik, men skapa den helt utan 
dator eller synthar. Gruppen har fungerat som ett forum för att forska i hur vi kan använda våran 
egen bakgrund inom improvisationsmusik och jazz i ett helt nytt sammanhang.  
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Gruppen har utvecklats på många plan under våra verksamma år, bland annat har den tekniska rigg som 
fungerar som bandets huvudverktyg varit under ständig förändring. Vi har till exempel integrerat en 
permanent ljusrigg som vi kan styra med vår trummaskin. Vi har senaste åren spelat på alltifrån konstmuseer  
till klubbar och festivaler runt om i Europa och var 2015 i Bogotá, Colombia och föreläste på deras 
musikhögskola om vårt sätt att skapa musik.  
  
Musik som nämns i detta avsnitt:  

Receptacles - Freedom From Error (2015) 
Prylf - Kind Of Green (2010) 
The Ägg - Machines (2016) & The Ägg (2013) 
Dammit I'm Mad - Flute Mayhem (Video) 
Invader Ace - DDIY EP (2015), Cecilia (2014), Heart Break Dance (2013), Dance, Love (2012) 
Invader Ace - How to play analog techno with tuba and guitar (video) 
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Process och genomförande
Projektperioden inleddes med en Europaturné med 11 spelningar i Norge, Holland, Österrike, Frankrike, 
Italien och Schweiz. Från att tidigare i princip bara ha spelat komponerat material kastade vi oss nu ut i att 
improvisera fritt hela konserterna. Idén hade fötts under rep, då vi ibland råkat hamna i jampartier där vi 
improviserade fram musiken i stunden, ett spelsätt som vi märkte hade potential att fungera bra i gruppen 
och inom den genremässiga inramning vi utgår ifrån. Vi ville därför nu pröva att utforska improvisationen 
vidare och passade på att under turnén uteslutande improvisera för att öva och utveckla oss på detta sätt att 
spela.   

Vi utgick från trumbeats vi komponerat och programmerat på förhand men av det vi själva spelade var inget 
förutbestämt. Det var ett medvetet val att till en början närma sig improvisation i elektronisk dansmusik utan 
för mycket förberedelser. Jag tror att vi genom att göra på detta sätt ganska effektivt lyckades ta oss förbi 
många hinder, och utvecklas snabbt i denna för oss nya situation. Jag tror vi minskade risken för att direkt 
börja analysera musiken för mycket genom att, ”i skarpt läge”  börja testa att improvisera inför publik. 
Analys är självklart en viktig del i musikskapandet, men jag tror att det även kan vara hämmande vid fel 
tidpunkt - något jag kommer komma in på mer längre fram i denna skriftliga reflektion.  

Redan tidigt under turnén upplevde jag en av styrkorna med improvisation. Den spänning som skapas när 
ingen i rummet vet var musiken ska ta vägen, och där både publik och musiker är närvarande i musikens 
utveckling. Jag upplevde att interaktionen som skedde på scenen, nådde fram till publiken som, liksom oss 
musiker, kunde ta in och reagera på små detaljer i musikens progression. Liknande upplevelser har jag 
visserligen även haft spelandes komponerat material - men kanske kunde improvisationen i sig vara en bra 
väg för att nå dit.  

Efter hand under turnéns gång började vi uppdaga vissa hinder och problem i musiken, och i att improvisera. 
Samspel och interaktion mellan musiker, och känslan av att väl lyckas kommunicera till publiken var långt 
ifrån alltid så välfungerande som jag beskrivit ovan. 

Vi började diskutera mellan konserterna vad som kändes mindre bra och funderade kring hur vi skulle gå till 
väga för att komma förbi vissa problem. Ofta kunde vi uppleva att musiken blev ”stillastående” och att vi 
saknade verktyg och metoder för att kunna ta oss vidare. Dels kunde det handla om vilka typer av övergångar 
vi skulle kunna använda oss av mellan olika improviserade delar, men även själva materialet som vi spelar. 
Vi upplevde att det ofta saknades en tydlighet i vårt spel. Istället för att jobba med en idé och utveckla den, 
bytte vi snabbt ut materialet till något annat. Samtidigt insåg vi att vi också lätt hamnade i samma typ av 
tidsmässiga mönster för hur länge de olika improviserade delarna pågick i storformen. Vi upptäckte också att 
vi lätt fastnade i en viss typ av musikalisk rollfördelning, dvs att Peder ofta var bassist, och jag höll mig inom 
högre frekvensområden. Dock var vi överens om att vi har många andra ljudkombinationer tillgängliga som 
kunde hjälpa till att skapa större variation i vår musik.  

Dessa problemformuleringar blev utgångspunkten i vårt kommande arbete och målet blev att hitta metoder 
och ge oss verktyg för att utveckla vårt sätt att improvisera techno.  

Under knappt två veckor i Peders studio i Italien började vi utarbeta övningar och samtidigt spela in 
improvisationer. Vi spelade in större delen av det arbete vi gjorde. Utvalda delar av materialet kommer 
förhoppningsvis i framtiden resultera i ett skivsläpp, men fungerar också som en dokumentation av vår 
process. Jag har plockat ut delar av dessa inspelningar som musikexempel i denna skriftliga reflektion för att 
försöka ge en inblick i processen och resultaten.  
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Improvisationsövningar 

Grundidén med att arbeta med dessa övningar var att skapa bestämda begränsningar för hur vi fick spela, och 
på så vis öppna upp möjligheter för vilket material och vilka vägar musiken kan ta i live-sammanhang. 
Övningarna kan ses som ramverk där vi får öva ett visst sätt att spela som i förlängningen kan leda till en 
större palett som vi kan använda oss av i improvisationssammanhang.  

Vi skrev ner de olika övningarna och valde också ut olika utgångspunkter för vilka typ av sound vi skulle 
använda oss av. Detta för att motverka att slentrianmässigt hamna i våra invanda soundmönster. Vissa 
övningar ger kanske en viss soundmässig association som vi då instinktivt utgår ifrån. Genom att även styra 
vilka ljud och tekniker vi skulle använda tillförde vi ytterligare en aspekt som kändes intressant att utforska. 
Exempelvis kunde vi utgå från att en version av övningen skulle spelas med elektroniska ljud, och en annan 
version med akustiska ljud. Den typen av anvisning var fri för att tolka på flera sätt men elektroniska ljud 
kunde tex i praktiken innebära att jag skapar mina ljud med hjälp av rundgång i mixerbordet vilket kan ge en 
brusliknande ljudkaraktär, och Peder spelar tuba med effekter som skapar en synthliknande ton. Om vi 
spelade en ”akustisk” version kunde jag välja att spela perkussiva ljud med gitarren och Peder valde ett rent 
tubaljud.  
   
1. Berlin study  

I första övningen inspirerades vi av det som är utmärkande för Berlintechno-scenen. Här är idén att vi ska 
utgå från en minimalistisk fras, som upprepas samtidigt som man försöker skapa en långsam utveckling i 
musiken. Den kan vara baserad runt några få toner eller ljud och rytmiskt börja om efter en takt.  

Det blir en övning i det som är själva grundfundamentet i modern dansmusik och techno. Att loopa 
någonting under lång tid med en minimalistisk utvecklingskurva. Det är också en övning i att jobba med 
enkelt material, ett improvisatoriskt alternativ som jag - och säkerligen många musiker - sällan instinktivt 
väljer. 

Efter att ha prövat övningen några gånger märkte vi att man trots övningens karaktär ofta valde ett 
förhållandevis svårt musikaliskt motiv. Vi upptäckte också att vi hade svårt för att hålla oss kvar vid en idé, 
flera gånger avslutade vi en idé och påbörjade en ny ganska fort. Detta var något vi kände igen från live-
sammanhang generellt, och upplevde som ett problem. Efter att ha lyssnat på inspelningar och diskuterat 
detta, blev det under processen bättre ju mer vi gjorde övningen.  

En annan fördel med denna övning är att vi får öva oss på rytmisk precision. Detta är något vi velat utveckla 
under denna process. I och med att vi i Berlinövningen utgår från så enkla musikaliska motiv blir precisionen 
i rytmiken tydligare och kanske till och med viktigare än i andra sammanhang. 

Det blir också en naturlig övning i fokus och uthållighet. Att spela samma sak om och om igen med en subtil 
utvecklingskurva upplever jag som svårare än vad det låter som. I början när jag var ovan vid denna typ av 
spel, skedde ofta att jag av misstag ändrade frasen medan jag spelade, och då försökte justera tillbaka. Eller 
att jag ibland timingmässigt hamnade något snett. Genom att öva att både rent mekaniskt spela på detta sätt 
och att hålla koncentrationen uppe, upplevde jag var ett bra sätt för att koncist förbättra denna typ av spel.  

Musikexempel 1. 
Berlin study - Invader Ace & Philip Schlotter

2. Konserthus-techno 

I denna övning var tanken att ha en mer polyrytmisk ingång till improvisationen. Liksom i föregående 
övning utgår vi från repetitiva fraser som får pågå länge. Rytmiken är fortfarande i ”grid” dvs. att vi skapar 
rytmer utifrån underdelningen av exempelvis 16-delar, men fraserna kan loopas eller repeteras i ojämna 
perioder, och vara längre än i ”Berlin Study”. Fraserna kan gradvis förändras eller bytas ut mot nya under 
musikens gång.  
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Inspirationen till denna övning är hämtad från den amerikanska trion Dawn of Midi.  Sättningen i den 5

gruppen är av klassiskt jazzformat - piano, kontrabas och trummor. Musiken är en slags helt akustisk 
blandning av dansmusik och modern konstmusik i Steve Reich  anda, som kan kännetecknas vid komplexa, 6

precisa och repetitiva rytmiska motiv. Vi ville i denna övningen pröva att närma oss deras sätt att spela. 

När vi jobbade med denna övning testade vi dels att utgå från just akustiska sound inspirerade av Dawn of 
Midi, dels gjorde vi även versioner med mer elektronisk ingång. I de akustiska versionerna kunde vi bl.a 
använda oss av snabba perkussiva akustiska tubaljud och ett gitarrljud som främst kommer från en 
kontaktmikrofon som sitter fäst vid baksidan av elgitarrens huvud. En teknik som jag med hjälp från David 
Stackenäs  utvecklat och arbetat med under processens gång. När vi spelade med Philipp Schlotter passade 7

vi på att experimentera med liknande ljud från pianot och lyckades få fram ett spännande ljudlandskap 
genom att skapa ett slags gemensamt sound med våra instrument, där de individuella rösterna är svåra att 
särskilja.  

Musikexempel 2.  
Konserthustechno - Invader Ace 

Vi gjorde även versioner på övingen där vi utgick från exempelvis elektroniska eller distade ljud, 
ljudbegränsningar som går att tolka på många olika sätt. Anledningen var att vi ville pröva att gå i en annan 
soundmässig riktning än den typ av ljud och tekniker som vi instinktivt associerade med övningens karaktär. 

Denna övning - att utgå från polyrytmiska motiv som förändras, var ett sätt att spela som vi sällan hamnade i 
naturligt i live-sammanhang. Anledningen till det tror jag till stor del beror på att vi aldrig just specifikt övat 
på detta sätt att spela, och i live-sammanhang därför inte känt oss trygga i att bygga upp improvisationer 
kring denna typ av musikaliskt ramverk. Genom att öva på detta var tanken att öppna upp och tillgängliggöra 
detta sätt att spela i vårt improviserande. 

3. Cirkulär och fri rytmisk approach 

I denna övning ville vi utgå från rytmik som inte är knuten till en och samma grundpuls.  
Jag har i andra grupper som exempelvis The Ägg och Receptacles jobbat mycket med musik där de olika 
stämmorna är oberoende av varandra, och där alla musiker utgår från en egen puls. Helheten blir en slags 
abstrakt rytmik med speciell spänning och sväng. Jag ville i detta projekt se hur detta förhållningssätt kunde 
fungera i Invader Ace och i elektronisk dansmusik.  

Jag diskuterade denna typ av rytmik med min handledare Klas Nevrin och han introducerade mig för 
begreppet cirkulär rytmik. Istället för att se rytmiken linjärt kan det vara till hjälp att tänka den som cirklar i 
olika storlekar.  

Vi prövade detta bland annat genom att använda gruppens båda trummaskiner och programmera dem i olika 
tempi. Detta gav snabbt en intressant ingång till musiken. Vi gjorde experiment där vi fick välja att utgå från 
en av trummaskinerna eller skapa en tredje rytmisk cirkel i vårt eget spel.  

Musikexempel 3.  
Cirkulär rytmik - Invader Ace 

Vi arbetade här också med att skapa lager av helt fri rytmik som inte heller i sig själv går efter en given puls. 
Det var intressant att undersöka hur denna typ av spel kunde låta i en beatbaserad elektronisk musikgenre. Vi 
prövade att kombinera denna typ av fria rytmik med andra mer statiska rytmiska element. I mina öron skapas 
ett mångbottnat sväng i en annorlunda kontext, något som jag tycker känns spännande.  

Att kunna använda sig av fri eller cirkulär rytmik i vårt sammanhang utvidgar våra rytmiska resurser till en 
för oss ny nivå. Dansmusiken är ofta knuten till en puls och rytmik som baserar sig på en sequencers sexton 

 Musikexempel: Dawn Of Midi - Dysnomia Erased Tapes Records, 2015 5

https://open.spotify.com/album/6PjiBtHmHD7uwYpTzaZbmb

 Amerikansk kompositör https://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Reich6

 Svensk gitarrist och improvisatör som varit min gitarrlärare under utbildningen på KMH7
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steg - med andra ord sextondelsunderdelning. Men genom fri och cirkulär rytmik öppnar vi upp för en 
mängd nya intressanta variationsmöjligheter. 

Resultatet av övningen blev för oss därför mycket användbart och vi lyckades också plocka in denna typ av 
spel i våra längre improvisationer och i live-sammanhang. Min uppfattning är att denna typ av spel även 
fungerar i dansmusik-sammanhang. Trots flera rytmiska lager, går det antingen att lyssna efter en slags 
grundpuls, eller svänget som uppstår i helheten. Denna typ av spel kändes också som ett välkommet 
variationsmoment i våra live-set.  

Musikexempel 4.  
Cirkulär/fri rytmik - Invader Ace (Live Inversia festival, Murmansk) 

4. Drone study 

Här prövade vi att utgå från drone som ram för materialet i improvisationen. Det innebär att man spelar en 
mer eller mindre konstant ton, ackord eller atonalt ljud.  

På många sätt är denna typ av spel besläktat med med techno-genren och den elektroniska dansmusiken. 
Man låter små subtila förändringar som sker över lång tid utgöra progressionen i musiken. För oss kändes det 
intressant att ha denna utgångspunkt i vår musik. Dels för att undersöka hur pass väl drone fungerar i ett 
beatbaserat sammanhang och dels för att öppna dörrar till att tillgängliggöra detta spelsätt i vår 
improvisationspalett. 

Att utgå från denna typ av spel fungerade också som en bra väg in i att låta små förändringar ta plats, och 
spela roll. Vi upplevde att om vi inledde en längre improvisation med detta sätt att spela kunde det även ge 
en bra ingång rent mentalt till att förflytta vårt fokus till detaljerna i musiken.  

Musikexempel 5.  
Drone Study - Invader Ace 

5. Mono grid study 

Ett av de absolut vanligaste verktygen inom den elektroniska dansmusiken är trummaskinen. Under våra rep 
och inspelningsdagar med Philip Schlotter som gästmusiker prövade vi att inspireras av hur vissa 
sequencerbaserade trummaskiner fungerar. De har i vanliga fall 16 steg som kan fyllas upp med olika ljud. 
Genom att olika steg tilldelas olika ljud, bildas en kedja som tillsammans skapar ett beat och en helhet.  

Vi utgick från att försöka använda oss av ett eller två ljud var och spela i lediga luckor inom en 16 slag lång 
period. Vi gjorde korta insatser och försökte att inte spela samtidigt som någon annan.  

Detta spelsätt var inget som vi under resten av projektperioden arbetade vidare med i någon större 
utsträckning. Men när jag lyssnar på övningen i efterhand inser jag att denna typ av ingång i musiken kan 
skapa en väldigt spännande och intensiv helhet.   

Musikexempel 6.  
Mono Grid Study - Invader Ace 

Dessa fem övningar blev grunden för vår väg in i improviserad techno. Övningarna fokuserar främst på 
rytmiska idéer och utgångspunkter som vi kan använda oss av när vi spelar. I en fri improvisation behöver vi 
förstås inte följa dessa anvisningar slaviskt, utan tanken vi haft är att de ska kunna vara till hjälp med att 
öppna upp nya sätt att spela i improvisationssammanhang. Dessa olika spelsätt behöver i slutändan inte alls 
användas var för sig, utan alla övningar kan kombineras med varandra. Olika kombinationer av dessa sätt att 
spela uppstod också ofta i våra längre improvisationer. Dock inser jag genom arbetet vi gjorde i replokalen,  
att koncepten också står sig bra var för sig, vilket är en nyttig insikt att ta med sig in i improvisationen.  

Genom att arbeta med övningarna var för sig upplever jag att vi lyckats tydliggöra olika approacher och 
ingångar vi kan använda oss av. Exempelvis att i ett live-sammanhang ta steget att lägga på ett lager i 
musiken som följer en helt egen puls är något man väldigt sällan gör om man inte har övat och utforskat 
detta sätt att spela. Det kräver att man öppnat upp sitt gehör för den typen av rytmik och även utvecklat ett 
slags hantverk för att hålla i idéen och fullfölja den.  
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För att lyckas finta sin motståndare i en fotbollsmatch, krävs att man har tränat just det momentet på förhand. 
På samma sätt tror jag det fungerar för oss som improvisatörer. För att effektivt kunna tillgängliggöra ett för 
oss nytt spelsätt i vårt intuitiva musikaliska vokabulär, behöver vi ha övat det sättet att spela separat på 
förhand. Genom denna process har jag hunnit se att dessa övningar har gett resultat, och dessa sätt att spela 
har letat sig in i vår palett av snabbt tillgängliga alternativ vi har som improvisatörer.  

Tidsbegränsning

Innan vi spelade övningarna programmerade vi trumbeats som utformades för att passa övningarnas olika 
musikaliska landskap. Att programmera ett beat innebär för oss att ta ställning till allt från vilka typer av 
trumsamplingar som ska användas och övergripande soundkaraktäristik beatet ska ha, till att komponera och 
bestämma vilka rytmer som ska användas i de olika trumstämmorna. Ibland tog detta lång tid att göra. Vi 
kunde hänga upp oss på detaljer och emellanåt fastna i att exempelvis testa olika ljud eller 
rytmkombinationer. Detta blev lite av en svår balansgång. En grundtanke var att programmera beats som vi 
skulle kunna fortsätta att använda även i live-sammanhang. Samtidigt är också trumbeatsen en viktig del av 
vår musikaliska helhet, och ett effektivt verktyg för att i spelsituationen kunna utveckla en improvisation 
med nya rytmiska lager och nyanser. I och med att vi också skulle spela in arbetet med övningarna och i 
bästa fall till och med släppa en del av materialet på skiva så småningom, var därför beatprogrammeringen 
viktig och något som kändes väsentligt att göra noggrant. 

Efter några dagar in i processen testade vi att, i kontrast till den något tidsödande beatkompositions-
processen, sätta en klocka på 10 minuter och programmera beat och genomföra övningen fram till att 
klockan ringde. Det var ett intressant experiment. Då fanns helt plötsligt inte tiden till att gräva ner sig i 
kritiskt tänkande kring hur beatet lät. Programmeringen av beatet skedde mer intuitivt, och ingen kunde 
riktigt veta när det var färdigprogrammerat, och vår improvisation fick börja under tiden som grundbeatet 
skapades. När vi efteråt lyssnade på resultatet var det svårt att påstå att själva trumbeatsen skulle vara mindre 
intressanta eller låta sämre.  

Idéen för detta sätt att jobba kom från tidningen FACT Magazines videokoncept ”Against The Clock”. Olika 
elektroniska musikproducenter får skapa en låt på 10 minuter. De flesta sitter stressade vid sina datorer och 
synthar och programmerar fram en låt vars färdiga resultat man först får höra i efterhand. Men när den 
italienska technomusikern Novoline är med, startar hans låt så fort han börjar programmera sina analoga 
trummaskiner och synthar. Improvisation helt enkelt. Förutom att resultatet i mina öron är fantastiskt, visar 
han att improvisation kan vara ett kraftfullt verktyg även i elektronisk dansmusik.  8

I början av processen då vi jobbade med dessa övningar, märkte vi att vi ofta spelade övningarna länge. Vi 
lät ofta improvisationen pågå i mellan 20-30 minuter. När vi hittade in i något som vi upplevde som bra 
stannade vi kvar under flera minuter. Kanske var det faktum att vi spelade in en bidragande orsak, då vi ville 
vara säkra på att få med det som lät bra. Efter hand bestämde vi oss för att tidsbegränsa övningarna innan vi 
spelade. Vi satte helt enkelt en klocka på mellan 5-15 minuter. Vi upplevde detta som positivt, eftersom att 
övningarna blev mer koncisa och arbetsprocessen effektivare.  

Harmonik

Ovanstående övningar handlar framförallt om det rytmiska materialet vi använder oss av. Hur ska vi då 
förhålla oss till harmoniken? Detta ämne är något som vi också hade kunnat arbeta med genom olika 
övningar men tidsbegränsningen i detta projektet gjorde att vi inte valde att fokusera fullt lika mycket på 
denna delen. Dock har harmonik funnits med som ett diskussionsämne under hela processen på olika sätt.  

I vår musik och inom den genre vi befinner oss i används ofta en gemensam harmonik. Ofta kan moduset 
vara relativt stillastående. Oavsett om det handlar om ett riff eller några olika ackord, loopas eller repeteras 
materialet allt som oftast.  

I Invader Ace brukar vi prata om två grundsätt att förhålla oss harmoniskt. Det ena är att vi håller oss inom 
ett modus och låter den harmoniska utvecklingen ske gradvis genom att lägga till toner och sakta introducera 
nytt tonalt material. Det andra sättet utgår från att vi skiftar mellan två eller flera tonala centra. Inspirationen 
för det sättet att spela kommer från en viss typ av elektronisk dansmusik som ofta är baserad på olika längre 

 http://www.factmag.com/2016/10/13/novo-line-against-the-clock/8
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samplingar, som i sig innehåller både separat harmonik och sound-karaktär. Vi ser på detta sätt spela som 
olika block som vi kan skifta emellan. Ett tydligt exempel på detta är svenska techno-musikerns The Fields 
sätt att skapa musik.  9

Under denna process har vissa harmoniska problem dykt upp när vi improviserat, i studio och i live-
sammanhang. Exempelvis kan det vara svårt att hitta in i samma tonala centra, särskilt om en av oss inte har 
rört sitt instrument på en stund, utan kanske haft en annan roll i musiken. Ett sätt kan då vara att smyga sig in 
i musiken och justera litegrann efter hand. Men om jag vill gå in med en större tydlighet, får jag helt enkelt 
kasta mig ut på okänd harmonisk mark. Om jag då hamnar lite snett, är min naturliga reaktion att börja 
justera tills jag hamnar rätt, och under den justeringen uppstår ofta otydligheten.  

Vi har under processen försökt att hitta olika sätt för att undvika att detta ska hända. Anledningen är att vi 
upplever denna typ av förlopp som musikaliskt otydligt på ett negativt sätt. Vi har faktiskt testat att helt 
enkelt viska tips till varandra under livespelningar, ungefär ”jag är i Bm”. Detta var dock ofta mest 
förvirrande, då det kan vara svårt att höra vad den andra säger eller menar. Det som fungerat bäst är istället 
att helt enkelt gå för den harmonik som uppstår i första skedet. Att inte betrakta det oväntade tonala 
materialet som ett misstag utan istället försöka hålla i det, jobba med det och utveckla det.   

En annan nyckel har varit att försöka undvika att följa efter varandras harmoniska utveckling. Min 
upplevelse har varit att det fungerar mycket bättre att göra harmoniska förändringar när den andra musikern 
håller kvar sin harmoniska idé. Det blir enklare att att skapa en harmonisk spänning om vi vet vad vi har att 
förhålla oss till. I praktiken skulle det kunna handla om att en av oss spelar en figur som håller sig inom 
samma tonalitet och den andra musikern börjar förändra bastonerna och skapar på så sätt en utveckling i 
helheten och sätter grundfiguren i ett nytt sammanhang. Om den ene av oss istället då hade försökt följa efter 
baslinjen och anpassa figuren efter de nya tonerna hade det många gånger misslyckats och förmedlat just den 
musikaliska osäkerhet vi vill undvika. Att ha två lager av harmoniska förändringar som är relativt oberoende 
av varandra men sker samtidigt kan också fungera bra. 

Musikexempel 7.  
Harmonisk förändring - Invader Ace 

Men en synkroniserad gemensam harmonisk förflyttning kan också vara ett kraftfullt verktyg. Och 
nödvändigt ifall vi vill spela något som liknar den typen av dansmusik där man utgår från olika harmoniska 
block, som jag beskrev ovan. För att kunna använda denna typ av förändring skapade vi bland annat ett 
enkelt cue-system där olika antal fingrar får representera halva tonsteg som sedan kan cueas in uppåt och 
nedåt.  

För att gemensamt kunna byta mellan olika harmoniska block, prövade vi att ha det som utgångspunkt för en 
separat övning, under den sista rep-perioden i detta projekt. För att förstärka skiftet testade vi även att byta ut 
eller förändra soundet - samtidigt som det harmoniska bytet skedde. På detta sätt kunde vi efterlikna den 
typen av skiften som sker i ovan beskrivna The Fields musik. I hans låtar är det ofta en sampling som byts 
mot en annan, och de samplingarna innehåller både nytt tonalt och soundmässigt material. Vi prövade att 
skifta såväl trumbeat som sound och harmonik samtidigt. 

I vårt sammanhang är det dock ett relativt svårt musikaliskt koncept då det kräver så pass mycket 
synkronisering mellan oss som spelar. Men vi insåg att vi kunde få liknande effekter även när endast vissa 
element ändras synkroniserat, och andra lager i musiken får fortsätta loopas. En annan reflektion kring detta 
sätt att spela, är att vi upplevde det som mer intressant då vi lät bytena ske periodiskt oregelbundet. Då kunde 
denna typ av musikaliska förlopp ske under längre tid utan att kännas enformig.  

Detta spelsätt upplever jag som ett användbart och starkt koncept, som vi skulle kunna ha användning av på 
liknande vis som med de rytmiska övningar jag beskrivit. För att lätt kunna plocka fram denna typ av 
improvisationsramverk i ett live-sammanhang, krävs dock att vi lägger mer tid på det i övnings-samanhang. 
Kanske behöver vi även skapa någon konkret signal eller cue som kan visa den andra musikern när vi vill 
introducera denna typ av spel.   

 Exempel: The Field - Pink Sun, Kompakt 2007 https://open.spotify.com/track/4qtRFeSNmIeQ1jlLciS2qX 9
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Storform

Nästa repperiod kom att handla om storformen och att utveckla metoder för att skapa ett bra flyt och 
energiflöde i längre improvisationer och konserter. Vår utgångspunkt under denna projektperiod har varit att 
spela konserterna utan avbrott, alltså att låta improvisationen fortlöpa i ett svep under lång tid. Vi har valt att 
utgå från hur DJs ofta lägger upp sina set, där låtarna oftast mixas in i varandra i övergångarna. Vi har velat 
undersöka hur detta fungerar i vårt sätt att spela.  

Till att börja med handlade det om att analysera vilka formmässiga val vi brukar göra i live-sammanhang. Vi 
kom fram till att vi ofta spelade en typ av material i ca 6-8 minuter, för att sedan gå över i ett nytt musikaliskt 
motiv som fortsatte lika länge. Sällan hände det att vi spelade korta delar eller lät någonting utvecklas under 
en ännu längre tid. Mönstret upprepades i stort sätt genom hela konserten. Dessa olika delar av konserten 
startade nästan alltid med låg intensitet för att sedan successivt bli mer intensiva, och dynamiken följde 
samma riktning. Det var mycket sällsynt att en ny del exempelvis startade med hög intensitet och fortsatte på 
den intensitetsnivån.  

Övergångarna mellan de olika delarna skedde allt som oftast genom ”crossfade”. Bilden nedan visar en skiss 
över hur längderna, intensiteten och övergångarna på de olika delarna kunde se ut under en konsert.  

 

 

 

Vi började därför testa olika sätt att hitta andra varianter för att skapa en mer intressant, och mindre enformig 
storform. Första steget var att tydliggöra vilka alternativa övergångar vi kunde använda oss av. Vi kom fram 
till tre olika övergångar att utgå från.  

1. Crossfade: Vi låter det improviserade materialet försvinna samtidigt som nytt material introduceras. Vi 
kan här använda oss av olika effekter på hela gruppens gemensamma ljudbild så som filter och reverb 
etc. 

2. Metamorphosis: Här låter vi materialet förändras under tid, och successivt utvecklas till någonting nytt. 
Rytmik, sound och harmonik ändras gradvis tills materialet helt har bytts ut. Det kan också ske en 
stegvis förändring där delar av materialet plockas bort och sedan ersätts med något nytt. 

3. Tvär övergång: Allt musikaliskt material byts ut samtidigt. 

Vi konstruerade enkla övningar i syfte att träna på de olika övergångarna, och vänja oss att använda dessa 
olika alternativ i våra längre improvisationer. För att fokusera på övergångarna gjorde vi korta 
improvisationer där vi exempelvis begränsade oss till att spela i 10 minuter men att under dessa försöka få in 
fem övergångar.  

Att göra tvära övergångar var något som kändes väldigt relevant att öva på då detta aldrig skedde naturligt i 
våra improvisationer. Eftersom både trummaskin och musiker måste vara helt synkroniserade i en sån 
övergång valde vi att skapa en visuell cue för att kunna initiera en tvär övergång. Detta har vi märkt kan vara 
ett bra verktyg för att snabbt kunna ta sig vidare till något nytt under en improvisation, och övergången i sig 
kan fungera som en bra energiinjektion i musiken. Efter hand under processen och i övningarna av denna 
övergång blev vi mer vana vid denna ganska drastiska förändring i musiken. Övergången kunde då ibland 
även ske utan visuell cue.  
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I arbetet med storform ville vi också hitta sätt att skapa större variation i dynamik och intensitet. Det arbetet 
vi påbörjat tidigare, dvs att öva på olika improvisatoriska ramverk och ingångar var till stor hjälp även i 
denna del i processen. Eftersom vi tydliggjort olika alternativ och tillgängliggjort dem, kunde vi nu snabbare 
ta oss till olika typer av intensitet. Och genom att arbeta med övergångar hade vi nu lagt grunden för att 
kunna skapa en mer varierad storform.  

Vi prövade att rita upp olika dynamiska förlopp för en lång improvisation och testade att spela efter dessa. 
Nedan är ett exempel på en storform som vi prövade att följa. Vi laborerade även med att göra olika 
detaljerade former att följa, med olika många givna parametrar. Exempelvis prövade vi att skriva in olika 
spelsätt eller vilken typ av övergång det skulle va. 

Vi märkte snabbt att det kändes väldigt annorlunda att spela efter denna typ av dynamiska kurva. Stor del av 
vårt fokus hamnade på att följa våra anvisningar, och det kändes svårt att vara närvarande i musiken och 
improvisationen. Jag upplevde det som att musiken och materialet vi spelade ofta blev lidande av att behöva 
följa en förutbestämd dynamik. Att istället få styra över dessa förlopp i nuet medan vi spelade kändes 
iallafall mer naturligt i detta sammanhang. 

Självklart handlar det också om att vänja sig vid att spela en på förhand bestämd storformsdynamik, och om 
vi hade lagt mer tid på det hade det troligen gått enklare efter hand. Jag är också övertygad om att det finns 
mycket kvar för oss att laborera med inom detta område. Exempelvis behöver vi i större grad utforska vilka 
olika förhållningssätt vi kan ha till en på förhand bestämd storform. Kanske kan vi hitta ett mer fritt sätt att 
använda oss av en förkomponerad storformsdynamik. Utmaningen blir att hitta den typ av parametrar och 
begränsningar som skapar bra förutsättningar både för vårt kreativa flöde och för storformens utveckling.    

Bara det att rita upp denna typ av storform var dock givande för oss som grupp. Vi fick fundera över vilken 
typ av utveckling vi faktiskt ville ha. Genom att tydliggöra detta för oss själva tror jag att vi tog oss närmare 
en större variation i storformen. Och genom att öva övergångar och olika typer av material har vi nu bättre 
verktyg för att kunna kontrollera variationen och dynamiken i storformen. 

Komposition

Vi började efter hand i detta projektarbete experimentera med att plocka in komponerat material i de längre 
seten. Vi laborerade dels med att på förhand bestämma när det komponerade materialet skulle sättas in i den 
längre formen, och vi testade även att ha med kompositionerna som en tillgång som kunde påbörjas spontant.  

Problemet med att bestämma på förhand när vi skulle sätta in skrivet material upplevde jag liknade det som 
uppstod när vi skulle följa en given storform. Ofta blev fokuset förflyttat från att vara improvisation i nuet 
till att börja förbereda sig till att spela en förutbestämd komposition. Mentalt flyttades mitt fokus ofta från att 
vara i detaljerna i musiken och samspelet, till att försöka spela kompositionen på det sätt som jag föreställde 
mig att den skulle låta. Kompositionerna vi la in var ofta sådant som vi tidigare spelat in och gett ut, där med 
fanns det ett slags original att utgå ifrån. Ett problem som uppstod var då att jag instinktivt försökte 
efterlikna originalet, oftast med relativt misslyckat resultat.  

En lösning på detta var att försöka närma oss kompositionerna med ett mer öppet förhållningssätt. Att 
försöka spela dem med större acceptans för att materialet lät annorlunda under rådande omständigheter. Vi 
ville hitta ett sätt att närma oss kompositionerna från en improvisatorisk utgångspunkt.  
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En naturlig fråga blev hur mycket av det skrivna materialet som skulle användas. Kunde vi plocka bort vissa 
element i kompositionen, för att göra oss mindre låsta till materialet? Kunde det hjälpa för att behålla vårt 
improvisatoriska fokus?  

Vi prövade att, istället för att följa en kompositions harmonik, rytmik och sound, enbart använda låtens 
harmonik samtidigt som vi lät resten vara öppet för tolkning i stunden. Detta fungerade förhållandevis bra 
för att slippa skifta fokus helt bort från att improvisera. Men samtidigt väcktes frågan om det fanns någon 
vits att använda sig av kompositionen överhuvudtaget, var det tonala materialet mer intressant än något vi 
skulle kunna skapa i stunden? De gånger vi prövade detta upplevde jag att det givna tonala materialet inte 
tillförde särskilt mycket i sig, men kanske berodde det på att det skrivna materialet var så pass enkelt och 
repetitivt, att något liknande lika gärna kunde ha skett genom improvisation. Men en harmonik som 
innehåller mer förändring blir givetvis svårare att improvisera, särskilt om materialet ska spelas av oss båda. 

Vi prövade också att behålla andra element från kompositioner, exempelvis text och rytmisk approach. Att 
plocka in text som är skriven på förhand i improvisation upplevde jag som ett intressant verktyg att kunna 
använda sig av. Texten ger en slags signal om att musiken är i ett sammanhang och ramverk som är skrivet 
eller förutbestämt. Jag tror att texten kan göra att man som lyssnare har lättare att ta till sig musiken. Texten 
ger ett sammanhang som vi är vana att förknippa med låtar.  

Under senare delen av projektet har jag börjat experimentera med att plocka in små segment av komponerat 
material i form av texter sjungna genom vocoder. Istället för att improvisera inom ramarna för en 
komposition läggs här det komponerade materialet på själva improvisationen. Genom använda komposition 
på det sättet upplever jag den mer som en tillgång än en begränsning. Ungefär på samma sätt som ett visst 
sound eller ett rytmiskt koncept kan vara en del av mina musikaliska valmöjligheter och tillgångar.  

Musikexempel 8.  
Användning av förkomponerat material - Invader Ace (Live examenskonsert Melodybox, Stockholm) 

Även fast vi i Invader Ace i detta projektarbete i princip enbart improviserat finns inget självändamål att 
musiken måste uppfattas som improviserad. Det tror jag heller inte alltid att den gör, exempelvis skrev 
Gaffa.no efter vår helt improviserade konsert i Trondheim ”utforskende og eksperimenterende bruk av 
instrumenter, et særdeles interessant lydbilde og gode låter.”  10

Att hitta en balans mellan komponerat och improviserat material är något vi kommer att arbeta vidare med 
efter detta projektarbetes slut. Både improvisation och komposition har sina fördelar. Improvisation kan vara 
ett kraftfullt verktyg som kan leda till musik som vore mycket svår att komponera. I improvisation har vi 
möjligheten att utveckla och anpassa musiken i realtid, samtidigt som vi kan reagera på intryck. När det 
fungerar som bäst tycker jag att improvisation lyckas förmedla en spänning i musiken som når fram till såväl 
lyssnare som musiker.  

Men det går också att skapa musik genom komposition som aldrig hade gått att fritt improvisera fram. När vi 
komponerar tvingas vi göra val. Att få idéer tror jag inte är någonting svårt i sig, men att slutföra en 
komposition och bestämma sig för vad som är bra är definitivt en stor utmaning med att komponera. Den 
processen leder i bästa fall till ett konstnärligt positivt resultat. Att ha tagit alla de besluten på förhand är en 
styrka, som också borde kunna ge en trygghet när vi för in materialet i längre improvisationer.  

 http://gaffa.no/nyhet/114550/dette-var-hoydepunktene-pa-trondheim-calling10
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Handledning

Under detta arbetet har jag fått handledning från pianisten och improvisationsforskaren Klas Nevrin. Vi har 
träffats vid olika tillfällen under processen och diskuterat olika aspekter av improvisation. Både kring 
problem som vi kan stöta på musikaliskt och mentalt, och konkreta metoder vi kan använda oss av för att ta 
oss förbi dem.  

Det har varit väldigt givande och inspirerande att få ta del av hans syn på att arbeta med improvisation på 
olika sätt. Bland annat fick jag en inblick i upplägg och reflektioner kring hur han själv arbetat med 
repetitionsprocesser, något som definitivt hjälpte oss att förändra och effektivisera vår egen process.  

Vid ett tillfälle besökte Klas vår repetition i Stockholm. Han introducerade oss där för några av hans sätt att 
dela upp och kategorisera olika sätt att spela och se på det material man kan använda sig av när man 
improviserar. Dessa olika indelningar (seeds, bundles, blocks och resources) blev underlag för diskussioner 
kring hur vi kunde betrakta olika spelsätt och verktyg i vår musik. Vi hann inte gå på djupet med allt men vår 
nästa rep-period kom att handla till stor del om hur vi kan använda våra olika resurser.  

Resurser

För oss handlar resurser om vilka olika ljud och tekniker vi kan använda i vårt spel. Vilka tillgångar av 
sounds vi har och vilka roller vi kan välja att gå in i. Vi insåg att det kunde vara viktigt att tydliggöra vilka 
dessa olika resurser är.  

Ofta har jag upplevt i live-sammanhang att jag snabbt ”använt upp” mina olika sound-möjligheter. Detta 
skedde bl.a på grund av att jag hade en tendens att ofta blanda olika ljudresurser. Det ledde i sin tur till att jag 
ibland fylldes av känslan att jag förbrukat upp mina resurser och inte hade något nytt att komma med. 
Emellanåt kunde det dock kännas tvärt om - som att jag hade så många olika alternativ att att det blev svårt 
att välja. 

Under vår sista rep-period innan examenskonserten försökte vi gå igenom vilka olika resurser vi hade att 
tillgå. Sedan utformade en övning som gick ut på att använda en resurs var per musiker och enbart använda 
den i improvisationen. Genom att ta bort alternativet att byta resurs för att skapa en framåtrörelse i musiken 
fick vi spela på det vi hade. En stor fördel som vi snabbt märkte av var att vi på detta sättet - genom att ta 
bort vissa valmöjligheter, enklare kunde ta oss in i musiken och improvisationen. Kanske blev det enklare att 
snabbt kunna fokusera på detaljerna när man bara har en typ av ljud att arbeta med. I varje fall kan det vara 
en bra väg in i en livekonsert, eller längre improvisation.  

Med tanke på att vi har så pass många ljudresurser i gruppen - olika typer av elektronik, våra instrument samt 
många effektmöjligheter - blev en viktig insikt att så länge vi lyckas använda resurserna med viss 
behärskning och inte blanda allting på en gång, kunde vi ganska lätt skapa en varierad och intressant 
storform.   

Våra tekniska resurser och hur vi använder våra instrument har gradvis förändrats under våra verksamma år. 
På nästa sida kan man se vilka resurser vi har att tillgå i vår nuvarande form, och när detta projekt har 
genomförts. Självklart innehåller varje resurs ett stort omfång av valmöjligheter och soundvariationer i sig. 
Jag kunde således ha delat in dem mycket mer detaljerat. Men en del av poängen med att tydliggöra vilka 
resurser vi har är också att begränsa våra tillgångar för att göra det enklare för oss själva att överblicka dem i 
en spelsituation. Alla ljudresurser kan kombineras med varandra och med effekter. Effektresurserna är också 
väldigt starka och användbara resurser var för sig. Att exempelvis gå in i rollen att enbart ägna sig åt en typ 
av effekt på det den andra spelar, kan vara ett väldigt användbart medel för att skapa intressant framåtrörelse 
och ljudbild.  
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Musikexempel 9.  11

Ljudresurser - Invader Ace  

Ljudresurser Hur? Vem?
Normalt elgitarrljud Ackord, melodispel etc. A

Tappingteknik Kan användas tonalt, men passar också för mer distinkt 
perkussivt spel.

A

Kontaktmic på elgitarrens huvud Högfrekvent, öppnar upp för microtonalitet och distinkta 
perkussionsliknande ljud.

A

Preparerad elgitarr Preparing med häftmassa som fästs på strängarna. För fram olika 
övertoner som påminner om klockliknande ljud. 

A

Roland SVP-355 (Gitarrsynth) Gör om gitarren till analogt synthljud. Monofonisk. A

1. Lågfrekvent synthbas A

2. Högfrekvent synthljud A

No input Mixingboard Rundgång i mixern som kontrolleras med hjälp av EQ. Konstant 
monofonisk ton.  

1. Högfrekvent brus A (P)

2. Synthliknande sinuston A (P)

Vocoderpedal Används för att förändra sångljudet till ett mer elektroniskt 
synthliknande ljud. Pitch kan styras med gitarren eller reglage på 
pedalen.

A

Tuba med effekter Ljud som påminner om synthljud, tack vare pitch och dist-effekter. P

Tuba (akustisk) Akustiskt brassljud, och de olika soundmöjligheter det innebär. P

Trummaskin (Octatrack) Vi arbetar med beats i realtid. Både att byta beats och kontrollera/
förändra pågående rytmer tex sätta in och ta bort olika 
trumkanaler. 

P (A)

Livespelad trummaskin (Akai MPC) Vi spelar samplingar med padsen på MPCn  P (A)

Effektresurser Vi jobbar med att lägga effekter på guppens gemensamma 
ljudbild eller enskilda ljud. 

1. Rytmiska delay-effekter (Beat 
repeat)

Med hjälp av delay hacka upp och livesampla material. Påminner 
om Beat repeat-effekt som ofta finns på DJ-mixers.

P, A 

2. Rytmisk gate-effekt Vi låter ljudet passera genom en programmerad gaterytm. Ljudet 
släpps igenom samtidigt som den rytmiska trig-signalen. Variation 
kan bl.a uppnås genom att ändra längd på releasen av ljudet som 
släpps igenom. Effekten påminner om hur samplingar ofta låter.

P, A 

3. Reverb Vi lägger på olika typer av klanger på hela gruppens material eller 
enskilda delar.

P, A 

4. Filter Ändrar hela gruppens ljud med hi pass eller lo pass filter. P, A 

5. Mix Vi väljer var olika ljud skickas ut. Skapar soundvariation genom 
att skicka olika kanaler till olika högtalare och förstärkare.

A, (P) 

 I detta exemplet används många av våra tillgängliga resurser. ”Kontaktmic på elgitarrens huvud”, ”Tappingteknik”, 11

”Roland SPV 355” (1.), ”No input Mixingboard” (2.), ”Vocoderpedal”, ”Tuba (akustisk)”, ”Trummaskin (Octatrack)”, 
Effektresurs 1, 2 & 5.  
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Förutsättningar för improvisation
Under denna process har vi spelat relativt många konserter parallellt med vårt arbete med improvisation. Det 
har varit intressant att få testa att spela det improviserade materialet live, och se om arbetet vi gjort i 
replokalen gett något resultat. Att spela ett långt improviserat set live och att fokusera på en specifik del av 
musiken i en repsituation är väldigt olika saker. När vi spelat live har vi försökt att komma in i musiken och 
improvisera utan att tänka för mycket på de olika metoder och övningar vi utarbetat. Förhoppningen har varit 
att resultaten från övningarna ska komma igenom i live-sammanhang ändå.  

På vissa konserter har musiken flutit på nästan av sig självt. Vi har, i alla fall under stora delar av konserter, 
lyckats vara i musiken och använt våra resurser och tekniker utan att tänka över så mycket vad vi gör. Vi har 
interagerat med varandra och även lyckats få med oss publiken in i musikens utveckling och detaljer. Men 
under många konserter har det känts långt ifrån lika bra.  

Under en konsert i början av processen, i Metz i Frankrike, startade vi med ett slags abstrakt polyrytmisk 
ljudlandskap som successivt växte in i ett mer kontrollerat beatbaserat förlopp. Energin var hög och 
inledningen av konserten kändes precis som man vill att det ska göra som improviserande technomusiker. 
Kvällen efter försökte vi återskapa introt för att komma in i den konserten på samma positiva sätt. Då 
fungerade det inte. Möjligen var materialet relativt likt, men energin fanns inte på samma sätt. Jag försökte 
anpassa ljuden för att få det att låta likadant som kvällen innan samtidigt som jag analyserade, värderade och 
jämförde musiken under tiden jag spelade.  

Att starta en konsert helt fritt, utan att utgå från någonting förutbestämt kan ibland också kännas svårt, då det 
ger så många olika valmöjligheter att ta ställning till samtidigt som jag ska försöka hitta in mentalt i 
improvisationen. Ett förslag från min handledare Klas Nevrin under ett av våra möten var att bestämma ett 
visst material att utgå från, men att byta ut det mellan konserterna för att slippa känslan av upprepa sig själv - 
men samtidigt ha något konkret att utgå från. Vi prövade detta under vissa konserter och upplevde att det var 
en bra väg att närma sig musiken med en balans av kontroll och oförutsägbarhet.   

Under processen har jag försökt förstå vad som gör att man ibland spelar på högsta nivån av sin kapacitet 
och andra gånger känner att man inte levererar i närheten av den nivån. När jag funderat över vad som skiljer 
sig mellan när det känns bra respektive dåligt är det just var det mentala fokuset finns, som är den stora 
skillnaden. När improvisationen och samspelet fungerar som bäst behöver jag inte tänka på vilka beslut jag 
ska ta. De sker i princip automatiskt. De gångerna det känns som att jag inte kommer in i musiken är ofta när 
jag tänker för mycket på vad jag ska göra, funderar på var musiken är på väg, eller värderar om en idé är 
tillräckligt bra. Egentligen är det inte så konstigt - om jag hela tiden tänker på olika beslut som ska fattas går 
det helt enkelt för långsamt för att kunna reagera, interagera och samspela på den nivån som jag vill.  

Oavsett vilken musik jag spelar, vill jag att mitt fokus ska vara på detaljnivån. Det spelar ingen roll om 
musiken är improviserad eller komponerad i det avseendet. Om jag kompar en poplåt vill jag inte att mitt 
fokus ska vara på vilket som är nästa ackord, utan istället på små nyanser i rytmik, harmonik, dynamik och 
samspel. Jag är övertygad om att det går att förbättra mina möjligheter att oftare ta mig till det mentala fokus 
jag vill vara i när jag spelar. Genom att försöka identifiera vad som händer när det känns bra, respektive 
dåligt är första steget taget. Sedan återstår att undersöka och testa olika ingångar, metoder och förberedelser 
inför konserter, något jag kommer fortsätta att arbeta med även efter detta projektarbete.    
  
Varje konsert har olika yttre förutsättningar som påverkar hur lätt och väl jag kan komma in i musiken. Det 
kan handla om rummets akustik, att vi inte hunnit testa ljudet tillräckligt eller att jag helt enkelt inte är 
tillräckligt mentalt förberedd. I Invader Ace är vi ständigt med om olika förutsättningar som försvårar att ta 
sig in i musiken, och ta musiken dit vi vill. Under projektperioden gjorde vi en liten turné i Ryssland. 
Kvällen innan vi skulle spela i Moskva hade vi konsert i Trondheim. Eftersom konserten i Trondheim var 
slut vid ett på natten och vårt plan mot Moskva (via Amsterdam) skulle gå klockan sex på morgonen fick vi 
inte mer än två timmars sömn. Vi hoppades hinna sova några timmar innan konserten i Moskva, men där 
fanns inget hotell bokat för att vi återigen var tvungna att åka till flygplatsen direkt efter konsert. Konserten i 
Moskva startade halv två på natten. Den typen av turnéplanering påverkar också givetvis ens möjligheter att 
leverera på sin toppnivå. 

En lösning för att undvika denna typ av yttre hinder, skulle kunna vara att helt enkelt avstå från spelställen 
och turnéer med svåra förutsättningar och istället bara spela på evenemang med perfekt ljud, med en tyst 
loge där man kan förbereda sig mentalt inför konserten som inte startar senare än klockan åtta på kvällen. 
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För mig är det dock viktigt att kunna spela i olika miljöer och sammanhang för att nå ut med experimentell 
musik till ny publik, och för mig som musiker upplever jag ofta att miljön i sig kan hjälpa musikens 
kommunikationskraft. Då kvarstår istället att försöka hitta sätt och metoder för att kunna prestera i svåra 
situationer.  

För att mentalt kunna hantera de ljudmässiga hinder som kan störa flödet i musiken, måste vi försöka spela 
och improvisera med hur det låter i rummet. Alltså försöka skapa utifrån det som låter, istället för att till varje 
pris justera oss fram till hur vi föreställer oss att det borde låta. Samtidigt måste vi i repsituationen arbeta 
med våra ljudresurser och hela tiden försöka bli bättre på att kontrollera våra ljud och tekniker.  

Att lära sig kontrollera och ta sig förbi de hinder som uppstår på grund av att vi analyserar och värderar för 
mycket under tiden vi spelar, tror jag också handlar om förberedelser. Att skapa rutiner innan en konsert där 
vi tar tid till att förbereda oss mentalt. För oss har det under detta projektarbete, handlat om att innan en 
konsert prata igenom vad vi ska göra, och försöka påminna varandra om var vi vill ha vårt fokus. Om att vi 
inte ska gå in med förväntningar på att det ska låta på ett visst sätt, utan istället försöka skapa med det ljud 
som låter. Samtidigt har vi pratat om att ge material tid att utvecklas, och inte känna stress över att 
åstadkomma viss typ av utveckling i konserten. Att spendera lite tid med sitt instrument och att värma upp 
hantverksmässigt och musikaliskt är också något som jag upplever som en positiv förberedelse.  

Jag tror också att vi i vårt fall vinner mycket på den typ av arbete gjort under detta projekt. Genom att 
tydliggöra vilka verktyg vi har som improvisatörer, skapar vi samtidigt en trygghet som kan vara till stor 
hjälp i det spontana skapandet.  

Improvisation i större ensemble

Till en konsert i Oslo i slutet av projektet bjöd vi in två gästmusiker. Anja Lauvdal på synthar, och Eivind 
Helgerød på perkussion. När vi arbetat med gäster har vi under rep försökt introducera dem till hur vi tänker 
kring improvisation i elektronisk dansmusik. Vi har arbetat med övningar på samma sätt som finns beskrivet 
i denna skriftliga reflektion. Vi har även försökt vara noga med att tidsbegränsa övningarna, då det alltid är 
lätt att denna typ av rep leder över i långa ”jammiga” sessioner.  

Att gå från duo till kvartett ändrar en del av förutsättningarna för improvisationen. Hur mycket plats varje 
person tar och vilka musikaliska roller vi väljer, blir annorlunda. Att spela som duo för med sig vissa 
svårigheter. I ett band som Invader Ace där vi har så pass många ljudresurser, kan det lätt bli tjockt om båda 
spelar samtidigt hela tiden. Men ändå kan det vara svårt att bli lämnad själv, eller att lämna den andra ensam. 
Jag upplever ofta en viss stress när det händer. När jag har lyssnat tillbaka på inspelningar inser jag dock att 
det ofta upplevs annorlunda att lyssna utifrån, utan att själv stå på scenen.  

När vi utökat till trio har jag märkt att det snabbt blir enklare att ta ett steg tillbaka. Stressen man kan känna 
för att skapa framåtrörelse och variation, blir mindre tack vare alla tillgängliga händer, fötter och 
ljudresurser. En intressant sak som hände när vi utökade till kvartett var att vi då ganska snabbt blev mer 
avvaktande och mindre initiativtagande. En del partier upplevde jag som lite otydliga och istället för att 
utveckla idéerna fullt ut blev de onödigt snabbt utbytta. Detta skedde inte på samma sätt när vi repade på 
mindre delar innan konserten - men när vi också skulle förhålla oss till en storform.  

Med det sagt upplevde jag samtidigt att många delar av konserten var väldigt intressanta och spännande.  

Musikexempel 10.   
Improvisation - Invader Ace & Anja Lauvdal, Eivind Helgerød (Live St Edmunds Church, Oslo) 
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Examenskonsert och slutsatser
Hur gick då själva examenskonserten? Lyckades vi improvisera på vår högsta möjliga nivå, och få med alla 
beståndsdelar som detta projektarbetet rört vid?  

Nej, men vi genomförde en konsert som vi inte hade kunnat göra innan denna process påbörjades. Vi spelade 
med en större tydlighet och riktning än tidigare, och med en helt annan trygghet till materialet och 
resurserna.  

Musikexempel 11.  
Improvisation - Invader Ace (Live Melodybox, Examenskonsert, Stockholm) 

Jag kan konstatera att vi utvecklats väldigt mycket under detta projekt på flera plan. Samtidigt är det svårt att 
redovisa allt på en konsert. Även fast vi arbetat med att lösa många improvisatoriska problem så uppstår 
fortfarande liknande situationer i live-sammanhang. Trots det känner jag mig nöjd med konserten. Resultaten 
av en sådan här process tror jag kommer gradvis. Mycket av det arbete vi gjorde i början av processen börjar 
komma fram nu, saker vi jobbat med senare i processen tror jag kommer att utkristallisera sig ännu mer i 
framtiden. Att vara igång med att arbeta med musik på detta sättet, och dessutom börja se resultat av arbetet - 
ger en optimistisk syn, och lust att fortsätta undersöka, experimentera och testa nya vägar.  

Att jobba med dansmusik som utgångspunkt i improvisation har varit intressant på många sätt. Likheterna i 
de problem vi kan stöta på, och i de metoder och tillvägagångssätt vi kan använda oss av för att utvecklas 
skiljer sig sällan från annan improviserad musik. Mycket av kunskapen, idéerna och reflektionerna som detta 
projekt fört med sig kommer jag därför ha stor nytta av även i många typer av musikaliska sammanhang 
framöver.  

Vi har hittat många viktiga nycklar som tog oss vidare i vårt arbete med improvisation. Att öva olika spelsätt 
och koncept har hjälpt oss att öppna upp för andra musikaliska vägar och alternativ som vi annars aldrig hade 
använt oss av.  

Vi har lyckats bygga vidare på vår palett av material och resurser som vi har som improvisatörer.  
Vi har skapat en tydlighet i vilka ljud och effektresurser vi har i gruppen, vilket tillfört nya idéer om hur vi 
kan använda dem och fått oss att inse att de kan fungera starkt även var för sig. Samtidigt kan de vara ett bra 
verktyg för att skapa en begränsning som kan hjälpa oss att hitta in mentalt i musiken och improvisationen.  

Vi har med hjälp av några enkla harmoniska förhållningssätt tagit oss förbi flera av de tonala problem vi 
upplevde i början av denna projektperiod. Det har också blivit tydligt vilken positiv effekt tidsbegränsing kan 
ha för en kreativ process. 

Detta projektarbete har även tydliggjort var jag vill ha mitt mentala fokus när jag spelar. Även fast jag ännu 
inte alltid har full kontroll över hur jag kan komma in i den typen av fokus, har arbetet öppnat upp för 
tankebanor som jag kommer att fortsätta arbeta vidare med för att bättre kunna styra min mentala ingång till 
musicerande och improvisation.  

Samtidigt har projektet lett till nya frågeställningar och idéer om hur vi kan fortsätta utvecklas som grupp. 
Att hitta fler metoder för att kunna påverka storformen och att hitta för oss nya sätt att använda oss av 
kompositioner är områden som vi definitivt kommer att gräva djupare in i framöver.  
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