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1. Inledning

Något jag funderat över mycket när jag själv som musiker spelat friare improviserad 

musik är hur man kan skapa olika tillvägagångssätt för att ta sig an sådan musik, även 

som nybörjare inom området. Jag har även tidigare jobbat med ensembler där jag behövt 

lära ut enklare förhållningssätt till improviserad musik och det har ofta gett goda 

resultat. Detta är högst aktuellt då den ensemble jag nu skrivit för bestod av musiker 

med varierande improvisationsvana och tanken har varit att alla på något sätt ska ställas 

inför improvisatoriska tillfällen under styckets gång. 

Den musik jag skrivit och valt att presentera i denna uppsats innehåller helt noterat, 

helt improviserat och kompnoterat material (vagare notation). Det jag syftar på med 

kompnotation kan exempelvis vara enklare genrerelaterade instruktioner som indikerar 

stiltypiskt ackompanjemang, till exempel när trummorna får instruktionen “Ballad, 

brushes” syftar det på ett vanligt balladkomp med vispar men lämnar det även öppet för 

tolkning och till viss del improvisation. 

En faktor musikerna dock inte har kontroll över är styckets storform då jag valt att 

själv styra detta i kompositionsprocessen - ett beslut jag tagit då detta leder till 

intressantare resultat än öppnare/friare improviserade former och för att det blir lättare 

att förhålla sig till för de musiker som inte är vana vid att improvisera. 
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2. Riktat lyssnande 

Om riktat lyssnande 

Det jag menar med begreppet riktat lyssnande är om och hur en musiker förhåller sig till 

något annat ljudande och låter detta influera dennes improviserande eller ej. Detta 

ljudande kan exempelvis vara något improviserat eller noterat material som en specifik 

musiker i ensemblen framför. Jag är intresserad av den musikaliska kommunikation och 

interaktion som kan uppstå genom ett riktat lyssnande mellan en eller flera musiker i en 

ensemble samt det motsatta resultat som kan uppnås genom att musikerna aktivt avstår 

från att förhålla sig till varandra. 

Naturligtvis finns det olika grader av riktat lyssnande och jag menar även att det kan 

uppstå punkter i musik som inte innehåller denna kvalité, då musiken kan sägas befinna 

sig i olika världar och det finns en ljudande distans inom det musikaliska materialet. 

Detta kan till exempel ske när två musiker får instruktionen att aktivt inte förhålla sig 

till varandra, eller när två musiker interagerar tydligt med varandra medan en tredje 

fortlöper utan någon interaktion med de andra. 

Det jag inte syftar på med detta begrepp är det allmänna lyssnande som alltid till viss 

grad uppstår när musiker spelar i ensemblesammanhang, där det fungerar som ett sätt att 

skapa samspel mellan musikerna i ensemblen. Det jag vill undersöka i denna uppsats är 

om riktat lyssnande kan fungera som ett förhållningssätt och ett verktyg för musiker att 

ta sig an improvisation och friare improvisation. 

Något värt att poängtera är att den distinktion som Pauline Oliveros väljer att göra 

mellan lyssnande och hörande  även gäller här och därav begreppets namn. Hon menar 1

att hörande syftar på hur vi rent fysikaliskt uppfattar ljud och att lyssnande syftar på ett 

aktivt fokus på det man hör och att detta upplevs både akustiskt och psykologiskt. 

Denna distinktion är viktig i begreppets utformning, då ordvalet spelar en stor roll för 

vad jag faktiskt syftar på när jag talar om riktat lyssnande. Det hon använder 

definitionen till är för att förklara sitt begrepp Deep listening som även det har vissa 

 P Oliveros, Introduction, 2003, p. 1-2.1
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likheter med det begrepp jag försöker definiera. En koppling mellan båda begreppen är 

idén om att etablera något som sträcker sig bortom det enklare lyssnande som uppstår 

vid vanligt musicerande, det både jag och Oliveros letar efter är något mer uppmärksamt 

och mer djupgående lyssnande.  

Det som skiljer våra begrepp åt är hur djupgående det lyssnande vi vill rama in är. 

Deep listening för in musikern i en ljudvärld/klangvärld som är mer svävande och 

omslutande, medan riktat lyssnande är mer preciserat och kan ses mer som ett verktyg 

än något konceptuellt och meditativt. Jag anser att begreppen ger olika ljudande resultat 

i kontexten fri improvisation; deep listening skapar en mer meditativ atmosfärisk helhet 

för musiken och riktat lyssnande är ett mer precist verktyg/tankesätt som kan användas 

för att styra musikens form ur ett kompositionstekniskt perspektiv, eller fungera som ett 

förhållningssätt för musikerna att ta sig an det improviserade.  

Deep listening, som är sprunget ur en meditativ kontext, kan också anses bära på en 

viss estetik - som skapar just det atmosfäriska soundet som ofta uppstår i Oliveros 

musik. Det begrepp jag skriver om försöker jag avleda från att kopplas till estetik och 

istället se det som en synvinkel att betrakta musiken ur och på så sätt möjliggöra att det 

även används som ett musikaliskt redskap. 

Detta har lett fram till följande frågeställningar:  

- Vad är ett riktat lyssnande? 

- Hur uppnår man ett riktat lyssnande? 

- Hur låter och uppfattas ett icke-riktat lyssnande? 

- Hur kan notationen skapa ett riktat lyssnande? 

- Hur kan man optimera förutsättningarna för att ett riktat lyssnande ska kunna uppstå? 
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Exempel 1 - OSK 

 

!  
              2

En låt och improvisationsövning, som jag skrivit tillsammans med Andreas Arvidsson 

och Ossian Ward heter OSK ("objekt, säljare, köpare", alternativt "object, seller, 

buyer"), innehåller tydliga exempel på riktat lyssnande. OSK är ett slags improviserat 

musikaliskt rollspel för tre musiker som har varsin roll: 

Objektet - Musikern föreställer sig ett objekt och tolkar detta objekt genom att 

spela en repeterande konstant, utan att förhålla sig till de andra. 

Säljaren - Musikern föreställer sig rollen som en säljare i en affär, där objektet 

finns till försäljning och målet är att sälja detta till köparen. 

Köparen - Musikern föreställer sig rollen som en kund som går in i säljarens 

affär, där hen bemöts av och interagerar med säljaren. 

Objektet är den enda av de tre som inte behöver relatera till de andra musikerna, utan 

kan välja att repetera sin konstant utan någon riktat lyssnande. Säljaren däremot behöver 

till en början relatera till objektet för att undersöka det denne ska sälja och bilda sig en 

uppfattning om vad detta kan vara. Därefter, när köparen kliver in i affären, så riktas 

 W. Lindvall, A. Arvidsson, O. Ward, OSK, 2014.2
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lyssnandet direkt mot köparen som säljaren inleder en konversation med. Köparens roll 

innefattar en direkt kommunikation med säljaren och därmed ett riktat lyssnande mot 

denne. Eftersom varje genomspelning blir olika, då konversationerna och de föreställda 

rollerna improviseras, är det möjligt att musikerna kan behöva skifta riktning i sitt 

lyssnande utefter det som sker i stunden. Det finns även utrymme för vidare tolkning av 

scenariot.  

För att ge ett exempel: objektet föreställer sig att denne är en lågprisflygbiljett till 

Milano, men plötsligt chockhöjs alla biljettpriser till denna destination - då innebär det 

att objektets konstant förändras och det i sin tur innebär att de andra måste reagera på 

detta, dvs rikta sin lyssning mot objektet. Det ljudande resultatet kan i detta fall bli att 

objektets repeterande konstant drastiskt byter tonmaterial, dynamik och/eller 

rytmisering, vilket i sin tur innebär att säljaren och köparen måste regera på denna 

förändring och låta det påverka deras konversation. Möjligtvis kan det resultera i att 

köparen regerar negativt på denna förändring och väljer att inte genomföra köpet, eller 

det motsatta beroende på hur denne tolkar det förändrade objektet. 

Exempel 2 - Wind Horse 

Detta stycke av Pauline Oliveros från 1990 är ett stycke för kör där deltagarna förhåller 

sig till en slags karta i form av en mandala, där musikern fritt får röra sig bland olika 

punkter på denna karta. Dessa punkter har olika musikaliska funktioner och 

instruktioner hur musikern ska lyssna och förhålla sig till det den hör. Oliveros förklarar 

det såhär: ”From the center circle marked Listen each individual performer chooses her 

own optional pathways, returning to the center circle at any time. The length of time 

spent on any circle could be as little as a comfortable breath or many breaths.”   3

I detta stycke finns det många inslag av riktat lyssnande men vissa instruktioner har 

dock en tydligare Deep listening-karaktär. Punkten som kallas Match i mandalakartan 

får instruktionen att välja ut ett ljud eller en tonhöjd och därefter unisont försöka matcha 

detta utvalda material. Denna specificering är ett tydligt exempel på ett komponerat 

 P. Oliveros, Wind Horse, 1990, p. 3.3

�5



riktat lyssnande där notationen lämnar frihet åt musikern men ger samtidigt musikern 

och musiken en riktning via instruktionen - vissa parametrar lämnas fria för musikern 

att tolka ur ett improvisatoriskt perspektiv med instruktionen som en riktningsskapande 

katalysator.   

!  

I mitten av kartan hittar vi Listen som förklaras på detta sätt: ”Listen - Include all that 

is possible to hear. Be aware of the sources. Decide whether to match what is heard or 

differ from it.”  Instruktionen ”Include all that is possible to hear” är inte direkt 4

konsonant med riktat lyssnande då den blir bredare och mer opreciserad. Denna 

instruktion platsar dock bra in under Deep listening eftersom den har just en meditativ 

karaktär - att stanna upp och ta in sin omgivning som helhet. Inte heller skapas ett totalt 

icke-riktat lyssnande här eftersom det inte finns en instruktion att direkt avstå från att 

förhålla sig till något.  

 P. Oliveros, Wind Horse, 1990, p. 3.4
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Exempel 3 - Cobra 

Cobra är ett komplext improviserat game piece för ensemble och prompter (en slags 

dirigentroll), där ensemblens storlek är olika vid varje framförande. Grunden i stycket är 

utformat så att promptern håller upp cuekort som refererar till instruktioner som 

musikerna måste förhålla och anpassa sig till. Även musikerna kan föreslå cue-kort till 

promptern via diverse tecken, detta innebär att även musikerna till viss del kan styra 

styckets form. Stycket är slut när ett av tre olika avslutskort visats av promptern.  5

Kortet som kallas Trades beskrivs på detta sätt av kompositören John Zorn: ”chains 

of traded solos by pointing (or obvious eye contact); anyone can start another up.” Detta  

skapar en möjlighet för riktat lyssnande att uppstå men det är dock inget måste. En 

parameter som skapar mer riktning skulle behövas för att ge denna instruktion större 

chans att i praktiken skapa ett riktat lyssnande, till exempel en instruktion om hur de 

ska/kan förhålla sig till varandra. Något som dock skulle kunna uppstå i detta stycke är 

att den föregående musiken kan agera som denna riktningsskapande faktor, förutsatt att 

något spelats innan detta kort visas. 

!  

- Fyra cuekort ur Cobras partitur  6

Ett problem med att analysera detta stycke är att instruktionerna från början var 

muntligt förklarade av Zorn och partituret fungerade mer som en lathund för cuekorten. 

 D. Slusser, Cobra Notes, viewed on 12 April 2019, http://arvidtp.net/bnm/cobra-score/cobra%20notes,5

%20Slusser.pdf.

 J. Zorn, Cobra, 1984, p. 1.6
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Det finns alltså inte någon djupgående förklaring av varje cue från kompositören själv, 

dock finns det utförliga sammanfattningar av det Zorn valt att berätta. Detta innebär att 

det möjligtvis finns mer information om varje cue som förklarats muntligt och som 

eventuellt skulle peka mot ett tydligare riktat lyssnande.  7

3. Stycket Constant Curve 

Constant Curve är ett stycke för trumset och nio blåsinstrument (blandat bleck- och 

träblås), som innehåller helt noterade partier, väldigt fria partier och semi-fria partier. 

Vid uruppförandet bestod ensemblen av tio musiker med varierande improvisationsvana 

och olika bakgrund inom improviserad musik. 

Något jag upptäckte under kompositionsprocessen var att stycket krävde många fler 

noterade partier än vad jag föreställt mig från början. Det jag insåg var att musiken 

behövde fler partier som skapade en tydlig riktning och i detta stycke behövdes fler helt 

noterade delar för att skapa denna riktning. Detta på grund av att de friare 

improvisationsidéer jag tänkt ut från början hade svårt att stå på egna ben och skapa 

något intressant, de behövde något kontrasterande noterat material som de kunde stå i 

relief till. Resultatet blev färre friare delar där riktat lyssnande fick komma till 

användning, många fler noterade partier och fler delar med endast subtilare inslag av 

detta. 

Reflektioner kring stycket 

I Constant Curve använder jag både riktat lyssnande samt frånvaron av detta för att 

skapa olika riktningar och stämningar vid specifika punkter i stycket. Mellan dessa 

punkter förekommer det helt noterade partier som ofta har som funktion att ge 

ytterligare riktning till de friare improviserade partierna eller mer öppna delarna. Syftet 

med denna analys är att belysa och visa på ett antal delar där detta begrepp direkt 

tillämpas respektive inte tillämpas. 

 J. Brackett, Some notes on John Zorn’s Cobra, 2010, p. 47-48.7
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Stycket har två tydliga solodelar där ett specifikt instrument står i fokus i respektive 

del. I detta fall trumpet respektive altsaxofon. Del A2 består av ett fritt improviserat 

trumpetsolo med en ackordsbakgrund som improviseras utifrån givna toner, samt 

ackompanjemang från trummorna. Saxofonsolot i del A5 är i jämförelse med A2 mycket 

friare och mer öppet, där endast altsaxofon och trummor spelar utifrån lösare 

instruktioner och en tidsangivelse. 

Det intressanta ligger i jämförelsen mellan dessa två delar som formmässigt har en 

liknande funktion, men i utförandet får helt olika resultat. I A5 skapas det ett tydligt 

riktat lyssnande och en interaktion mellan de båda musikerna då de endast har varandra 

att förhålla sig till. Hur interaktionen gestaltas är helt upp till de två musikerna, men ofta 

realiseras det genom ett reaktivt spel där de reagerar på vad den andre spelar - ofta i 

form av ett imiterande av fraser, dynamik, klang eller rytmisering. En annan interaktion 

som ofta uppstår är den visuella, både när de intensivt iakttar varandras rörelser och när 

deras lyssnande speglas i hur de rör sig till sitt spel och sitt lyssnande. 

Något som också delvis ger riktning in till och i solot är de noterade partierna innan 

som ger ett musikaliskt material för solisten att förhålla sig till genom att antingen 

vidareutveckla musiken utifrån detta eller ta det till någon helt annan plats. 

!  
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Kopplingen mellan det noterade och det fritt improviserade förstärks även då solot 

egentligen börjar fyra takter innan A5. Men oavsett hur det tidigare materialet påverkar 

eller inte påverkar solot så måste musikerna följa instruktionerna och förhålla sig till 

varandra och den föregående musiken, dvs. aktivt rikta sitt lyssnande. Inte minst skapar 

det accelerando som företar del A5 energi och riktning, då det på fyra takter ökar från 

♩≈ 67 till ♩≈ 77. Även notbilden driver musikerna mot detta riktade lyssnande, då jag 

medvetet lägger allt ansvar på musikerna att föra musiken vidare genom att tydligt visa 

att det enda som sker under denna formdel är det dessa två väljer att skapa tillsammans. 

!  
- Del A5 ur Constant Curve  8

Detta kan vid första anblick uppfattas som något väldigt basalt och konventionellt 

bland musiker vid ensemblespel, men det jag syftar på är ett djupare fokus än det basala 

lyssnandet, ett mer riktat och koncentrerat lyssnande som bildar en bekväm platå för 

musikerna att interagera med varann. Specifikt i detta exempel tas det i uttryck som ett 

djupt kommunikativt samspel mellan trummor och saxofon, där varje ljud står i 

förhållande till vad den andre spelar. De byter av varandra i omgångar, bryter in i den 

andres improvisationer, kommenterar varandras fraser och träder in och ut ur de 

ljudvärldar de tillsammans skapar. Den enda utomstående faktor de måste ta i beaktande 

är tidsangivelsen, detta tidsspann har dock en viss marginal och i praktiken händer det 

 W. Lindvall, Constant Curve, 2019, p. 6.8
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att denna angivelse antingen underskrids eller överskrids något vid vissa 

genomspelningar. 

Trumpetsolot i A2 innehar inte ett lika utpräglat riktat lyssnande, då ingen av 

musikerna får någon direkt instruktion om eller hur de ska förhålla sig till varandra. 

Dock har ingen musiker fått instruktionen om det motsatta - att ej förhålla sig till de 

andra, eller för den delen det musikaliska materialet innan A2. Vid genomspelningar av 

stycket så har det dock uppstått ett riktat lyssnande från solisten ändå, där denne tydligt 

förhåller sig till ackompanjemanget, den klangvärld som omger solot, samt den noterade 

musiken i del A1. Alltså finns det ingen komponistisk intention från mig att få fram 

denna kvalité genom notationen, men trots detta så uppkommer det ändå.  

A10 innehåller dels noterat material och även instruktioner såsom: ”not in synch w. 

rest” och ”react to drum impulses.” Dessa två instruktioner drar åt varsitt håll ur ett 

lyssnandeperspektiv, där instruktionen att inte vara synkroniserad med de andra skapar 

icke-riktat lyssnande och uppmaningen att reagera på det trummorna spelar innebär ett 

riktat lyssnande. Resultatet blir en ljudbild där de som fått instruktionen ”not in synch 

w. rest” befinner sig i en egen ljudande värld där de inte förhåller sig till resten av 

ensemblens timing eller harmonik och de med instruktionen ”react to drum impulses” 

skapar en tydlig interaktion med trummorna. 

4. Sammanfattande reflektion 

Något jag under skrivandets gång upptäckt är att jag i denna uppsats vid flertalet gånger 

använder orden djupt och djupgående. Det tycks vara svårt att undvika att använda 

dessa ord när jag förklarar riktat lyssnande, då de krävs för att beskriva begreppet. Dock 

för just dessa två ord tankarna till Oliveros begrepp Deep listening och därmed skapas 

en konflikt när jag försöker hävda att våra begrepp är olika samtidigt som jag använder 

just dessa ord. Därför har jag medvetet försökt undvika att använda orden djupt och 

djupgående, men i många fall är de det enda som tillräckligt väl förklarar det jag menar. 

Trots detta misslyckande att använda ord som bidrar mer till tydliggörandet av 

begreppens olikheter så vill jag ändå hävda att de är olika. Som jag tidigare poängterat i 
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denna uppsats så skiljer de sig tydligt åt i sina utgångspunkter och 

användningsområden. Deep listening är ett begrepp som musikern och kompositören 

måste ha djupare förförståelse för - ett koncept personen måste träda in i och låta sig 

omslutas av. Riktat lyssnande går däremot att ha ett mer distanserat förhållningssätt till 

samtidigt som det används som ett redskap, ett tankesätt eller en metod, beroende på 

vilka musikaliska omständigheter som råder. 

Ur ett komponistperspektiv så kan även ensemblestorlek vara en viktig faktor att ta i 

beaktande om riktat lyssnande kompositionstekniskt ska implementeras i musiken. 

Eftersom en större ensemble kräver mer utmejslade instruktioner för att fungera i 

praktiken, medan en mindre ensemble har lättare att skapa något även med vagare 

instruktioner. Alltså måste tonsättaren anpassa hur mycket utrymme som lämnas till 

musikern efter ensemblestorleken, men ändå hålla en viss balans mellan det noterade 

och det improviserande för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för att ett riktat 

lyssnande ska kunna uppstå. 

En annan fråga jag ställt mig är om det faktiskt går att skapa en tydlig distinktion 

mellan riktat lyssnande och det samspel som vanligtvis uppstår i konventionellt 

musicerande. Enligt mig är det en tydlig skillnad då detta begrepp har en ytterligare 

funktion vidare ifrån detta vanliga lyssnande och samspel, där musikern via detta 

synsätt kan vidareutveckla sitt lyssnande och sin musikaliska interaktion. Det kan alltså 

även vara något som används för att i övnings- och utbildningssyfte höja nivån av 

musikalisk interaktion vid konventionellt ensemblesamspel. 

Min förhoppning är att riktat lyssnande som begrepp framöver kommer att utforskas 

och förtydligas, samt utvecklas som verktyg och förhållningssätt - både av mig och av 

andra som väljer att använda sig av detta. 
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