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1. Inledning 
 

Som både kompositör och improvisationsmusiker har jag alltid varit intresserad av både 

improvisation och komposition. 1 Båda intressena växte och utvecklades ungefär samtidigt och i 

samma takt, ibland tog det ena över och förträngde arbetet lite med det andra, för att sedan byta 

roll igen. Under lång tid spelade och komponerade jag helt enkelt så mycket jag kunde, men utan 

att reflektera särskilt mycket över det jag gjorde. Men med ett fördjupat intresse för fri 

improvisation och ett allt friare förhållningssätt till det noterade, och ett samtidigt intensifierat 

intresse av lämplig och exakt notation, började jag fundera mer och mer över såväl relationen 

mellan komposition och improvisation som min roll i skeendet som kompositör.  

När jag improviserar känns det bäst att inte veta något alls och bara försöka att inte vara 

i vägen för min egen och gruppens gemensamma intuition och flöde. När jag komponerar ställs 

jag då inför utmaningen att å ena sidan ha kontroll över det musikaliska skeendet som inkluderar 

eller blir utgångspunkten för improvisationen, och å andra sidan öppna upp improvisatoriska rum 

och möjligheter för musikerna som samtidigt låter dem känna sig fria och tjäna kompositionen. 

När jag började tänka och förbereda mig inför den kompositoriska delen av mitt 

examensprojekt, där jag ämnade tonsätta psaltarpsalmtexter för kör och oktett, märkte jag att jag 

ville utforska just detta område. Kan jag ens komponera för en större sättning och ha 

improvisation inkluderat utan att ge upp alla ideal och anspråk på improvisationen som jag själv 

har som musiker, frågade jag mig. Kan en komposition innehålla ett improvisatoriskt skeende där 

musikerna spelar så intuitivt som möjligt, liksom är närvarande i nuet, och ändå musicera i 

kompositionens anda? Kan jag komponera på ett sätt där man inte känner en gräns mellan det 

som uppstår spontant och det som är skrivet? Hur påverkar det skrivna och det improviserade 

varandra? Och som sammanfattande fråga: kan man helt generellt som musiker närma sig en 

komposition med den här ”improvisatoriska” inställningen och upptäcka den på nytt varje gång 

den spelas – men så att det ändå förblir själva kompositionen? För, när jag tittade på vad jag för 

stunden höll på med i min musikaliska praktik, som till exempel min kvartett från Berlin2, kändes 

det faktiskt att improvisationen var en särskild attityd som krävdes för att närma sig vissa av 

kompositionerna, och som då genomsyrade dem helt och hållet. 

När jag började ställa dessa frågor märkte jag också att jag faktiskt saknade förmågan att 

uttrycka mig såsom jag ville – jag kunde inte uttrycka mig annorlunda än i en dualism. En ny idé 

kom plötsligt genom deltagandet i labs för konstnärer om improvisation och Echtzeitkomposition 

som Kristin Guttenberg, rörelsekonstnär och professor vid HfM ”Hanns Eisler” Berlin, ledde 

 
1 För vidare information om min konstnärliga praktik och verksamhet i båda områden och om min utbildning se 
www.birgittaflick.com (Hämtad 2020-05-22) 
2 Birgitta Flick Quartett. www.birgittaflickquartett.de (Hämtad 2020-05-22) 
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tillsammans med andra pedagoger, som dansarna Ingo Reulecke (Berlin) och Emmanuelle Pépin 

(Nice) i 2019. 

Efter att ha deltagit i ett lab, vilket hette "Being in Real Time"3, under sommaren 2019 

var jag i början av december 2019 på ett uppföljande lab med Emmanuelle Pépin och Kristin 

Guttenberg4. Både Pépin och Guttenberg relaterade mycket till ordet permeability på engelska 

eller Durchlässigkeit på tyska när de pratade om förhållningssättet till lyssnandet, kroppen, till 

varandra och rummet. Jag märkte att det här begreppet, genomsläpplighet på svenska, kunde 

hjälpa mig att hitta en ny språklig ingång till mina frågor och därmed också ett annat tänkande.5 

 

Därför ämnar jag med denna text först undersöka vad genomsläpplighet kan innebära och hur jag 

med dess hjälp kan tänka kring kompositionens tillkomst och kring improvisation. Därefter vill 

jag undersöka vad det innebär för en färdig kompositions relation till improvisation, också i 

samband med mina frågor. Mitt examensstycke LYSSNA – en tonsättning i sju delar av verser ur 

psaltarpsalmerna 39 och 40 för blandad kör och oktett6 – bestående av sång, violin, viola, 

tenorsaxofon, trombon, kontrabas, trumset och piano – blir föremålet för undersökningen. Vid 

sidan av improvisationsaspekten vill jag också undersöka om betraktandet i ljuset av 

genomsläpplighet kan tillföra en ny förståelse även för andra aspekter av kompositionen. 

 

 
3 Being in Realtime: Summer Intensive. Kristin Guttenberg & Ingo Reulecke. The Moving Academy. Gutshof 
Reichenow (nära Berlin, Tyskland), 17-21 juli 2019. 
4 À l'écoute: The Relation of Movement & Sound. Emmanuelle Pépin & Kristin Guttenberg. The Moving Academy. 
Kunstquartier Bethanien, Berlin, 1 december 2019. 
5 Begreppet permeability eller Permeabilität på tyska förekommer också i andra konstnärliga sammanhang, till exempel 
i arbeten av György Ligeti (Ligeti, György. ”Wandlungen der musikalischen Form”. I Gesammelte Schriften. Monika 
Lichtenfeld (red.). Mainz: Schott Music GmbH & Co.KG, 2007, s. 84-105.) och Klas Nevrin (Nevrin, Klas. Music in 
Disorder: Counterplay, Complexity and Collective Improvisation. Unpublished manuscript – report from an artistic 
research project established at the Royal College of Music in Stockholm during 2016-2019, 2020.) I vissa sammanhang 
kommer jag att relatera till Nevrins begreppskontext, men med valet av svenska begreppet genomsläpplighet vill jag 
avgränsa min egen begreppsliga utgångspunkt med siktet på en annan förståelse än Ligetis och Nevrins, och som 
kommer att utforskas här. 
6 Uruppförande den 1 februari 2020 på Adolf Fredriks kyrkan under Jubilate, Stockholms stifts årliga 
kyrkomusikfestival. Medverkande: Vokalensemblen i Sundbyberg, Sofia Lärkfors (röst), Eva Lindal (violin), Ragnhild 
Kvist (viola), Simon Skogh (trombon), Birgitta Flick (tenorsaxofon), Martin Edin (piano), Mauritz Agnas (kontrabas), 
Sebastian Voegler (trummor), Rikard Lindberg Karlsson (dirigent). Uruppförandet och projektet initierades i och med 
min medverkan i det så kallade ESAIM-projektet på KMH genom ett samarbete med Stockholms stift (stiftsmusiker 
Anna Pihl Lindén), Adolf Fredriks församling och Vokalensemblen i Sundbyberg under ledning av Rikard Lindberg 
Karlsson. ESAIM är ett projekt där KMH och KTH samarbetar för utveckling av exjobb för utbildningar med musik- 
och ljudintriktning, med finansiering från Vinnova. Se Appendix C för vidare information. 
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2. Genomsläpplighet  
 

Ordet genomsläpplighet är en substantivering av adjektivet genomsläpplig genom att tillfoga 

ändelsen -het. Adjektiv, eller andra particip, sammansätts med -het som motsvarar tyska -heit7, 

till substantiv som uttrycker ett tillstånd, en beskaffenhet eller en egenskap.8 Men vad beskriver 

då egenskapen genomsläpplig? När jag bara tittar på ordet så säger det att något kan släppas 

genom och in i något annat. Mina tankar går till ordet genomtränglig – som vid första ögonkastet 

verkar ha samma betydelse – och jag försöker förstå vad som är skillnaden. Det blir grammatiken 

som visar den för mig: när något tränger genom något istället för att det släpps igenom, då ser jag 

på verbets form att det förstnämnda är något som sker aktivt och det sistnämnda något som sker 

passivt. 

När det härskar genomsläpplighet får alltså något röra sig in och ut genom något annat.9 

Detta betyder också att det behövs något slags gräns eller yta som skiljer ämnet eller rummet och 

det som ska släppas in, som till exempel en cellvägg. Annars skulle det förefalla meningslöst att 

ens tänka på den här processen. 

Jag försöker mig på en sammanfattning av vad som behövs för att något kan vara 

genomsläppligt eller att det sker en genomsläpplig process: 

1) Det finns något som ska släppas in i något annat, alltså åtminstone två ämnen som är 

delaktiga i processen; A släpps in i B, B släpps in i A. Såklart är det också möjligt med fler ämnen, 

till exempel A och B släpps in i C, A släpps in i B och C. 

2) Det finns något slags gräns eller yta mellan ämnen som tillåter ett utbyte, själva 

genomsläppet. 

Frågor som uppstår för mig i samband med varje enskild genomsläppsprocess och som 

kan leda mig i mina undersökningar är: Hur påverkar dessa olika ämnen varandra? Om vi tar 

exemplet där vi har ett B som släpper in ett A genom något slags gräns, förändrar sig då A, 

förändrar sig B? Om A släpps ut igen, släpps då A ut som samma A före kontakten med B? Vad 

utlöser genomsläppet? Och blir det då inte bara en blandning efter att genomsläppet har skett?  

Och till sist, vad innebär genomsläpplighet i samband med en komposition och dess 

tillkomst och skeende?  

 

Jag vill först titta närmare på vilken förståelse vi kan få från själva ordet för att förstå vad en 

komposition egentligen är. Komposition kommer från det latinska ordet compositio, vilket 

 
7 Hellqvist, Elof. Svensk Etymologisk Ordbok. Lund: C.W.K. Gleerups förlag, 1922, s. 234. 
 http://runeberg.org/svetym/0323.html (Hämtad 2020-03-25) 
8 Bibliographisches Institut GmbH, DUDEN, -heit [website]. https://www.duden.de/rechtschreibung/_heit (Hämtad 
2020-02-10) 
9 Det finns också enkelriktade genomsläpplighet, till exempel under osmosprocessen i levande celler som har 
enkelriktat genomsläppliga (semipermeabla) cellväggar. (DIE ZEIT. Das Lexikon. Hamburg: Zeitverlag Gerd Bucerius 
GmbH & Co.KG, 2005, s. 30.) 
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betyder bland annat sammansätta.10 Det måste alltså finnas saker som sammansättas till en 

komposition. Dessutom behövs det någon eller något som förorsakar själva sammansättningen 

och bestämmer hur den ska ske. I musikaliska kompositioner är det alltså mest en människa, en 

kompositör, som är ansvarig för sammansättningen.11  

Då återstår frågan om vad som är sammansatt och också hur det går till. Frågan om vad 

exakt som sammansättas måste besvaras på nytt varje gång det ”föds” en komposition, och varje 

enskild kompositör skulle besvara den på nytt för varje komposition.  Men, eftersom vi pratar om 

en musikalisk komposition så vet vi att det åtminstone delvis är musikaliska beståndsdelar som 

fogas samman, samt även möjligtvis med andra, icke-musikaliska, beståndsdelar.12 

 

När en kompositör nu ska sätta samman musik, varifrån får hen delarna och idén att göra just en 

viss sammansättning? För mig är det här inspirationen kommer in i bilden. Inspiration kommer 

från latinska inspiro, som bland annat betyder hineinblasen eller etwas einhauchen på tyska (som 

är mitt modersmål), på svenska alltså blåsa in i eller inandas.13 Spiritus, som är besläktad med 

spiro, är bland annat ande på svenska eller Hauch, Luftzug och även Lebenshauch eller Seele och 

Geist på tyska.14 Andningen är en förutsättning för många levande varelsers liv, som biologin har 

lärt oss, men det finns också många andra religiösa eller litterära referenser. I Första moseboken 

i Bibeln och Toran är det just andningen som ger liv till sammansättningen, som är människan: 

”då formade Herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv genom hennes 

näsborrar, så att hon blev en levande varelse.”15  

Relaterande till dessa uråldriga bilder använder vi oss än idag av samma uttryck när vi 

vill beskriva att någonting har fått liv. ”(seinen) Geist einhauchen” säger man på tyska, ”blåsa liv 

i” på svenska. Och det är så vi kan tänka oss inspiration: något av det oändliga antalet möjligheter 

av sammansättningar som hela tiden är kring oss blir levande, vi vet vad vi måste sammansätta 

och hur det ska gå till. Inspirationen förvandlar oss i stunden och gör att vi förstår en logik eller 

ett sammanhang, även en potential i en viss sammansättning – sammansättningen blir levande.  

Inspirationen kan slå till som en blixt eller långsamt växa fram. Ibland blir plötsligt allt tydligt för 

oss, ibland kan vi förstå först mycket senare vad det var som inspirerade oss. 

 
10 Hau, Rita et. al.. PONS Wörterbuch für Schule und Studium Latein-Deutsch. 3. uppl. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen 
GmbH, 2006, s. 165. Verbet är själv en sammansättning av prefixet -com som betyder med, gemensam, tillsammans 
(ibid., s. 157) och verbet pono som är bland annat. lägga, placera, sätta (Glosbe, Latin-svenska ordbok [website]. 
https://sv.glosbe.com/la/sv/pono (Hämtad 2020-04-05)) 
11 Visst finns det också kompositionstekniker där man försöker överföra inflytande på komponerandet till maskiner 
(som exempelvis UPIC av Iannis Xenakis) eller använda sig av tillfälligheter – men det förefaller mig att det ändå 
behövs en person som på något sätt styr detta sammansättande eller som ger förutsättningar att det som en maskin gör 
eller tillfälligheten ens kan användas, till exempel genom att utveckla datorn eller redigera datorns eller tillfällighetens 
musik. 
12 I LYSSNA har jag sammansatt textliga och musikaliska delar. 
13 Hau, Rita et. al.. PONS Wörterbuch für Schule und Studium Latein-Deutsch, s. 459. Inspiro är även en kombination 
av prefixet -in – på, i, vid, inne (bl.a.) och verbet spiro – andas. (Glosbe. Latin-svenska ordbok [website]. 
https://sv.glosbe.com/la/sv/spiro och https://sv.glosbe.com/la/sv/in (Hämtad 2020-04-05)) 
14 Hau, Rita et. al., PONS Wörterbuch für Schule und Studium Latein-Deutsch, s. 865. 
15 Bibeln: Bibelkommissionens översättning Bibel 2000. Örebro: Libris, 2007, 1 Mos 2:7. 
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För att varsebli inspirationen måste vi vara mottagliga. Och kanske är det redan här under 

kompositionsprocessen som genomsläppligheten kan ge oss en förståelse av den. Något som 

inspirerar oss släpps in i oss genom att vi varseblir det, och då förvandlas våra tankar, idéer och 

möjligheter till något som släpps igenom övergången ut till verkligheten. Hur ser då den här 

gränsen eller ytan för övergången ut, som vi tidigare nämnde som förutsättning för 

genomsläppliga processer? Vad gör att vi blir genomsläppliga, och vad släpps in så att vi plötsligt 

kan göra sammansättningen? Varifrån kommer inspirationen, vem är det som inspirerar? Det 

ligger utanför ramen för den här texten att belysa frågorna mera omfattande, men genom 

funderingarna som hittills har gjorts kan vi åtminstone komma fram till vissa tankar som kan 

hjälpa oss. 

 

Om vi tar den kristna eller judiska referensen som omnämndes tidigare och drar en analog slutsats 

kan vi förstå inspiration som något som Gud ger. Om vi inte tror på Gud vet vi ändå genom 

grammatiken (in-spiro!) att det är något som släpps in utifrån och förvandlar vårt sätt att uppfatta 

det som är i och omkring oss.16  

När jag tänker på vad som kan släppas in så kommer jag ihåg en händelse i september 

2019. I mitt eget komponerande får jag den här speciella känslan som gör att något plötsligt sticker 

ut, känns som om det äger en potential. Inspirationen till den harmoniska ”urcellen” i LYSSNA 

fann jag när jag en dag gick fram till ett piano och utan att tänka efter eller förbereda mig spelade 

en treklang: ciss'-a'-d''. Det var säkert inte första gången i mitt liv jag hörde detta ackord men 

något i klangen kändes i det ögonblicket plötsligt levande och gjorde att jag blev lyhörd, lyssnade 

till klangen, önskade mig plötsligt att kunna jobba med den. Klangen hade alltså funnits innan jag 

”hittade” den och kunde släppa in den, men det var inspirationen som i det här ögonblicket visade 

upp potentialen för mig. Och så förknippades ackordet plötsligt med en tanke som jag sedan 

ganska länge hade haft visshet om: att stycket behövde börja utveckla sig ur enstämmigheten. 

Tonen a' blev då centrumet för en glissandorörelse innan det därifrån utvecklas en liten melodisk 

rörelse som skrider framåt genom en harmonisk utveckling som jag kallar för urcellsackorden.17  

Här var det alltså en klanglig upplevelse som blev källan för inspirationen och som 

förvandlade mig. Något resonerade i mig. Men vad gör att vi kan släppa in inspirationen, bli 

förvandlade? Kan vi göra våra sinnen och vårt medvetande redo för inspirationen? Kan vi göra 

det med hjälp av lyssnandet? 

 

Ordet lyssna kan uppfattas på många olika sätt. För det första kan det vara intressant att sätta det 

i relation till innehållsmässigt och etymologiskt besläktade ord. När jag tittar på tyska språket så 

 
16 Så vitt jag vet finns det inga aktiva sätt att uttrycka att vi blir inspirerade. Även om vi tar svenska eller tyska ord som 
ingivelse eller Eingebung så är det alltid ett uttryck som visar att vi mottar något utifrån. 
17 Flick, Birgitta. LYSSNA: Del 1 (2019), s. 1-3.  
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skiljer man mellan att lyssna och att höra bara genom en stavelse, genom det lilla ordet zu blir 

hören till zuhören, att höra till att lyssna. Stavelsen zu betyder in Richtung von etwas, alltså mot 

något, och är också den som används när man uttrycker att man rör sig mot någon eller något. Jag 

gillar att det är just en rörelse eller en relation som blir skillnaden mellan att lyssna och att höra. 

Om jag tänker vidare på det som lyssnandet gör med en människa så handlar det ju om rörelse 

och relationer, och det som öronen tar emot under lyssnandet, ljudvågorna, är just en rörelse.  

Lyssnandet skapar för mig en relation till andra, till omgivningen, men även till en själv 

och till varandet. Filosofen Jean-Luc Nancy beskriver hur just förnimmandet av sig själv är 

subjektets egenskap och definition. Det betyder att ”il s’entend, se voit, se touche, se goûte, etc., 

et qu’il se pense ou se répresente, s’approche et s’éloigne de soi” och förnimmer sig som ett ”soi” 

som drar sig tillbaka såsom det genljuder även någon annanstans än hos sig, ”dans un monde et 

dans autrui”. ”Être a l’écoute” innebär därmed att vara inriktad mot en tillgång till sig själv.18 

Det finns fler språkliga dimensioner som lyssnandet eller hörandet innebär. När jag 

granskar tyskan igen finns även orden lauschen och horchen, som jag båda skulle översätta med 

lyssna på svenska. Vidare finns det besläktade ord som genom andra prefix och en språklig 

utveckling genom historien fått en helt annan betydelse. Jag tänker på Gehör, hörsel på svenska, 

och verbet gehören, som betyder att något ägs. Prefixet ge- uttrycker en samhörighet19, Gehör är 

då de två öronen som hör ihop. I verb kan ge- visa på ett momentant skeende som antingen är en 

början eller en avslutning av något.20 Och fast det är ett verb så uttrycker då gehören för mig ändå 

en samhörighet med någon, som grundas i hörandet och därmed uttrycker en hierarki. Gehorchen, 

ett annat sådant ord som motsvaras av lyda på svenska är då ursprungligen bara början av 

lyssnandets skeende. Men lyssnande då också i den mening att man lyssnar på någon och följer 

den personen, har en relation till den – det blir återigen en hierarki, man hörsammar eller åtlyder. 

Lyda kommer etymologiskt ur samma familj som lyssna, båda är besläktade med ljud.21 Det blir 

ännu mer spännande när man tänker på andra innebörder av verbet lyda; när man till exempel 

säger att något lyder, till exempel en text, menar man att den innehåller något, motsvarande ordet 

 
18 ”Un sujet se sent: c’est sa proprieté et sa définition. C’est à dire qu’il s’entend, se voit, se touche, se goûte, etc., et 
qu’il se pense ou se représente, s’approche et s’éloigne de soi, et toujours ainsi se sent sentir un ’soi’ qui s’échappe ou 
qui se retranche autant qu’il rententit ailleurs comme en soi, dans un monde et dans autrui. 
Être à l’écoute, ce sera donc toujours être tendu vers ou dans un accès du soi (on devrait dire, en mode pathologique, 
un accès de soi: le sens (sonore) ne serait-il pas d’abord et chaque fois une crise de soi?)” (Nancy, Jean-Luc. À l’écoute.  
Paris: Galilée, 2002, s. 25.) ”Ett subjekt förnimmer sig självt; det är dess egenskap och själva definition. Det vill säga 
att det hör, ser, vidrör sig självt och känner sin egen smak osv. Det tänker sig eller framställer sig, närmar sig och drar 
sig tillbaka från sig självt, alltmedan det förnimmer att det erfar ett ’jag’ som flyr sin väg eller gömmer sig, så att det, 
liksom i sig självt, också genljuder någon annanstans, i världen och i andra människor.  
Att lyssna skulle därför innebära att alltid sträva mot, eller i, en ingång till sig själv (i patologisk mening borde det heta 
jagets ingång: dess (ljudbringande) innebörd borde väl i första hand och alltid vara jagets kris? (Översättning till 
svenska: Cajsa Zerhouni.)  
19 Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache [website]. https://www.dwds.de/wb/ge- (Hämtad 2020-03-28). Det är 
även besläktad med latinska prefixet -cum. (Ibid.) 
20 Ibid. 
21 Hellquist, Elof. Svensk Etymologisk Ordbok, Lund: C. W. K. Gleerups förlag, 1922, s. 431. 
 http://runeberg.org/svetym/0519.html (Hämtad 2020-03-26) 
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lauten på tyska (och relationen till Laut – ljud).22 När jag lyder i åtlydandets betydelse är det alltså 

något som är riktat mot förorsakaren av vårt lydande. När till exempel en mening i ett brev lyder 

är det ett lydande som informationsförmedling, öppet utåtriktat, utan bestämd riktning. 

Jag går tillbaka till relationerna som lyssnandet skapar. När vi uppfattar något med 

hörseln rör vi oss med vår uppmärksamhet mot ljudkällan, kanske kan detta också vara en 

beskrivning av lyssnandet. Det finns alltid ett flertal ljud som ”konkurrerar” med varandra och då 

är det spännande varför just vissa ljud fångar vår uppmärksamhet. En enkel förklaring vore att vi 

blir uppmärksamma på det ljudet som har den högsta volymen, men ibland är det inte så. Det kan 

vara så att vi har vant oss vid ett flertal ljud (som en tickande klocka) och därmed tar in dem 

omedvetet och lyssnar mest på det som vi inte känner igen. Lyssnandet är därmed också något 

som är i högsta grad biografiskt och kopplat till individuella upplevelser, vetande, erfarenhet och 

känslor.23  

Intressant nog gör vi faktiskt aktivt något för att kunna lyssna, för att ”ta emot” eller 

släppa in något som vi egentligen bara kan ta in passivt.24 När jag frågar efter ytan där 

genomsläppet i lyssnandet sker så är det väl mitt medvetande. En fysisk yttre gräns för 

genomsläppet är då kanske trumhinnan eller även hela min kropps avgränsning mot omgivningen, 

som till exempel huden. För det är inte bara öronen som kan lyssna, hela kroppen förmår det. 

Jean-Luc Nancy påstår att det aldrig är bara ett sinne som tar in, släpper in, intryck, det finns alltid 

en koppling till alla sinnen.25 Och detta minner mig om det slagverkaren Evelyn Glennie berättade 

i ett Ted Talk – hur hon när hon började spela slagverk och timpani tränade på att bli 

genomsläpplig för vibrationerna och att lyssna på dem med hela kroppen. Hon beskriver hur 

fantastiskt det är när man öppnar kroppen och särskilt händerna för att känna vibrationerna, så att 

”in fact the tiny, tiny difference can be felt with the tiniest part of your finger there.”26 Vi kan 

alltså öva på att verkligen varsebli det vi lyssnar på, och även öva på att inordna det.27  

Och igen – när vi lyssnar går vi alltså i kontakt med något. En annan beskrivning kunde 

vara: Det vi lyssnar på resonerar i oss, får återklang. Och det är så förvandlingen sker, genom 

återklangen som det vi har lyssnat på får i oss – och då både när vi lyssnar till våra sinnesintryck 

 
22 Ibid. 
23 Eftersom vi dessutom har olika kroppar så kan man fastslå vissa fakta om det vi lyssnar på, men hur vi uppfattar det, 
reagerar på det och vad det gör med oss är helt individuellt. 
24 Pedagogen Heinrich Jacoby skilde faktiskt på tyska även mellan zu-hören och lauschen genom att påstå att zuhören 
är mer målinriktat och lauschen är ett lyssnande som är mer processartat, där man gör sig beredd för lyssnandet, för att 
släppa in något (s. 39, s. 195). I det här sammanhanget myntar han även begreppet ”antenniges Funktionieren”  
(”fungera på ett antennartat sätt”) (s. 37) och betonar vikten av att vara ”erfahrbereit” (”vara beredd att erfara”) (s. 39) 
och ”empfangsbereit” (vara beredd att ta emot”) (s. 195). Jacoby, Heinrich. Musik: Gespräche – Versuche 1953-1954. 
Gindler, Elsa, Weber, Rudolf (red.). Hamburg: Hans Christians Verlag, 2003. (Min egen översättning till svenska.) 
25 Nancy, Jean-Luc. À l’écoute, s. 22-23.  
26 ”And it’s amazing when you do open your body up and open your hand up to allow the vibration to come through, 
that in fact the tiny, tiny difference can be felt with just the tiniest part of your finger there. And so what we would do 
was that I would put my hands on the wall of the music room and together we would ’listen’ to the sounds of the 
instruments and really try to connect with those sounds, far far more broadly than simply depending on the ear […]” 
TED, ’Evelyn Glennie zeigt, wie man hinhört’ [online video]. 14 mai 2007. 
https://www.youtube.com/watch?v=IU3V6zNER4g, 09:07-09:43. (Hämtad 2020-04-04) 
27 Som till exempel när vi tränar på att urskilja intervaller/ackord och dylikt. 



8 

och våra tankar, våra känslor.  Nancy resonerar kring den grekiska roten av ordet timbre som 

kommer från tympanon, alltså från tamburin – och liknar den lyssnande mänskliga kroppen vid 

den. Han undrar om inte kroppens utrymme är ”une telle colonne creuse sur laquelle un peau est 

tendue, mais aussi de laquelle l’ouverture d’un bouche peut reprendre et relancer la résonance?” 

För honom är detta själva uppenbarelsen av ”le timbre rhythmé”, ”c’est mon corps battu par son 

sens de corps”, det är själen.28 Genom att ha lyssnat har vi blivit genomsläppliga för ljudet och 

det sker alltså en förändring i oss, vi blir förvandlade – inspirerade. Eller besjälade, med tanke på 

Nancy och latinska spiritus. Och så blåses det liv i våra tankar, vårt medvetande och vi hittar 

potentiella sammansättningar, kompositioner.  
 

Ibland försätter man sig medvetet i vissa tillstånd där man kan lyssna lättare eller för att bli mer 

mottaglig för inspiration, till exempel genom att meditera, använda hypnos29 eller även genom att 

”släppa in” substanser eller droger som påverkar hjärnan och medvetande, eller så kommer 

inspirationen bara av en slump utan att vi medvetet förbereder oss för den, som i en dröm. Det 

sista hände mig efter att ha funderat under några dagar om det inte var ass' i stället för a' som 

skulle bli början till min komposition LYSSNA. En natt hösten 2019 drömde jag om detta och på 

något sätt fick jag efter drömmen visshet om att det skulle förbli a, inte ass. Men vad var det då 

som gjorde mig så säker på att följa detta och min harmoniska urcell? När inspirationen gör att vi 

känner liv och ser potential i en sammansättning, vad är det som gör att vi vet hur vi tar hand om 

det vi har inspirerats till, och gör själva sammansättningen? 

 

Jag försöker att ta ordet intuition till hjälp. Det är igen ett sammansatt ord: prefixet -in som sätts 

framför tueor och förtydligar ordet. Intueor betyder betrakta30 eller skåda31, fysiskt eller med 

tanken. Ordet intuition har en lång filosofisk begreppshistoria, men om jag tittar på betydelsen 

hämtad från latin och sätter den i relation till de hittills gjorda funderingarna: Vi skådar vårt inre 

och sammansättningen, det blir mer konkret och gör att vi upplever något i vårt inre. Till skillnad 

 
28 ”L’espace du corp à l’écoute n’est-il pas, à son tour, une telle colonne creuse sur laquelle un peau est tendue, mais 
aussi de laquelle l’ouverture d’un bouche peut reprendre et relancer la résonance? […] Dès lors cette peau tendue sur 
sa propre caverne sonore, ce ventre qui s’écoute et qui s’égare en lui-même en écoutant le monde et en s’y égarant dans 
tout les sens, cela n’est pas une ’figure’ pour le timbre rhythmé, mais c’est son allure même, c’est mon corps battu par 
son sens de corps, ce qu’on nommait jadis son âme.” (Nancy, Jean-Luc. À l’écoute, 2020, s. 82.)  
”Är då inte den lyssnande kroppen i sin tur en sådan ihålig kolonn med en hud spänd utanpå, men som genom munnens 
öppning kan fånga upp och skicka klangen vidare? Huden som spänts över sin egen klangfulla hålighet, detta hålrum 
som lyssnar till sig självt och förirrar sig i jaget medan det lyssnar till världen och sprider sig vidare ut i den, är från 
och med detta ögonblick inte en ’symbol’ för den rytmiserade klangen utan själva dess uppenbarelse, det är min kropp 
som slagits av kroppens innebörd, det som tidigare kallades själen.” (Översättning till svenska: Cajsa Zerhouni.) 
29 Jag tänker på tyska poeten Monika Rincks översättning av Magnus William-Olssons diktsamling ”Homullus 
absconditus“ som hon gjorde under hypnos utan att först ha lärt sig svenska språket. William-Olsson, Magnus. 
Homullus abscondicus [Hypno-Homullus]: unter Hypnose aus dem Schwedischen übersetzt und herausgegeben von 
Monika Rinck. Tübingen, Berlin, Hombroich, Schupfart: roughbooks, 2016. Svenska originalet: Stockholm: Wahlström 
& Widstrand, 2013. 
30 Cavallin, Christian. Swensk-Latinsk Ordbok: Förre delen A-J. Stereotyperad upplaga. Lund: F. & G. Beijers förlag, 
1875, s. 180. http://runeberg.org/swelatin/1/0092.html (Hämtad 2020-04-05) 
31 Cavallin, Christian. Swensk-Latinsk Ordbok: Senare delen K-Ö. Stereotyperad upplaga. Lund: F. & G. Beijers förlag, 
1875-1876, s. 540. http://runeberg.org/swelatin/2/0272.html (Hämtad 2020-04-05) 
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mot ett seende som bara gäller visuellt. Liksom lyssnandet och inspirationen är det återigen något 

som egentligen sker passivt, men som vi kan förbereda aktivt. Och liksom lyssnandet och 

inspirationen kan vi träna på att följa intuitionen, att varsebli den och bli genomsläppliga för den. 

Pedagogen Heinrich Jacoby talade på en av sina kurser på 50-talet om hur musiken liksom 

följer en lag, att vi inte har full frihet att bestämma svaren på frågorna om hur vi ska gestalta, utan 

att det måste ljuda ”nach dem Gesetz, nach dem es angetreten ist.”.32 Jag blir påmind om en känsla 

som ofta inställer sig när jag komponerar. Han avser egentligen interpretationen av en färdig 

komposition men jag känner igen detta från min kompositionsprocess – för att kunna fortsätta en 

början måste jag liksom lyssna till det som redan finns och fråga mig vilka lagar som gäller, vad 

kompositionen vill och behöver, och sedan alltså åtlyda och hörsamma det jag har lyssnat fram.33 

 Och så skapas en möjlig förståelse av hur intuitionen leder oss i 

sammansättningsprocessen av kompositionen. Med tanke på det latinska ursprunget av ordet så 

betraktar jag och varseblir därmed lagarna som uppstår när jag börjar sammansättningen. Jacoby 

uttrycker vid ett annat kurstillfälle i vilken omfattning all konstnärlig och vetenskaplig prestation 

innebär åtlydandet och ”in ihren Impulsen etwas ist, das einfällt, einem aufgeht, einem zuwächst 

und nicht der Ausdruck von Gescheitheit und ’Wissen’ ist.”34 Det är inte bundenheten till en yttre 

lag utan till den som uppstår ur sammansättningen som ”gavs” oss genom inspirationen. Jacoby 

beskriver hur vi behöver en ”särskild inåtriktad beredskap att erfara” såväl som ”åtlydnad av det 

som dikteras en inifrån under den här lyssnande beredskapen att erfara!”.35 Jag tycker om att han 

betonar hur detta inte gör att vi följer något på måfå, utan betonar hur vi riktar in oss på musiken 

och att lyssnandet därmed medför en beredskap, vi har inget annat val än att lyda. Med Jacobys 

ord och också tanken på det latinska ursprunget vill vi alltså erfara något. Vi går medvetet in i 

skapandeprocessen med alla dessa olika moment som gör något med oss, återigen förvandlar oss.  

Detta innebär också att det är hela mitt jag som upplever detta, kompositionen förankrar 

sig därmed också i min kropp. Även intuitionen som leder till sammansättningen är då något som 

inkluderar hela kroppen och alla sinnen. Det motsvarar detta som jag under det gångna året och i 

mitt deltagande i de tidigare omnämnde kurserna mer och mer har erfarit. Och det var faktiskt 

 
32 Det måste ljuda ”enligt lagen som det tillkom efter”. (Jacoby, Heinrich. Musik: Gespräche-Versuche 1953-1954, s. 
46. Min egen översättning till svenska i samrad med Cajsa Zerhouni.) 
33 Och detta är inget som fastläggs en gång för alltid, jag måste alltid fråga på nytt på vilket sätt det krävs att lyda 
lagarna just i skrivande stunden. 
34 ”Wie oft habe ich versucht, aufmerksam darauf zu machen, in welchem Ausmaß alle künstlerische und produktive 
wissenschaftliche Leistung Ausdruck von Gehorsam ist und in ihren Impulsen etwas ist, das einfällt, einem aufgeht, 
einem zuwächst und nicht der Ausdruck von Gescheitheit und ’Wissen’ ist! Die Gescheitheit wirkt immer nur als zweite 
Instanz!” (Jacoby, Heinrich. Musik: Gespräche-Versuche 1953-1954, s. 255.)  
”Hur ofta har jag inte försökt uppmärksamma andra på i vilken omfattning all konstnärlig och produktiv vetenskaplig 
prestation är ett uttryck för åtlydnad, och i sina impulser är den något som faller en in, går upp för en, växer fram till 
en och inte ett uttryck för klokhet eller ”kunskap”. Kunskapen verkar alltid bara som en andra instans.” (Översättning 
till svenska: min egen översättning i samrad med Cajsa Zerhouni.) 
35 ”Unsere Alternative ist aber nicht blindlings, sondern setzt ungewöhnliche Erfahrbereitschaft nach innen zu voraus 
und Gehorsam gegenüber dem, was einem bei dieser lauschenden Erfahrbereitschaft von innen her diktiert wird!” 
(Ibid., s. 255-256.) Detta alternativ görs inte i blindo utan förutsätter såväl en särskild inåtriktad beredskap att erfara 
som åtlydnad av det som dikteras en inifrån under den här lysssnande beredskapen att erfara! (Översättning: ibid.) 
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så LYSSNA tog sin början: i ett varseblivande av den kreativa processen som en holistisk 

erfarenhet. 

 

Jag vill dessutom betona att kompositionsprocessen därmed inte är en process där vi utan att 

utarbeta saker och utan kunskap bara behöver vänta in att sammansättningen ska ske. Men när vi 

riktar in oss, gör oss genomsläppliga för den kreativa processen, med hjälp av lyssnandet och 

lydandet, genom inspiration och intuition, har vi tillgång till hela vårt varande med all 

kunskapsrikedom som bakgrund för att göra sammansättningen – alltså komponera. Denna 

process är alltså ingen gåva som med vår födelse gavs till oss som ett färdigt paket, utan något vi 

faktiskt kan öva och träna. 

 Det var bland annat på grund av denna insikt jag valde verser ur psaltarpsalm 39 och 40 

som textlig ram för min komposition LYSSNA. ”Du har lärt mig att lyssna” avslutas vers 7 i 

psaltarpsalm 40.36 Detta blev den textliga utgångspunkten för min förståelse, och för kopplingen 

mellan psaltarpsalm 39 och 40 som jag valde ut som kombination, och därmed blev det också 

grunden för min komposition och dess improvisatoriskt skeende.  

 

Vi har nu tittat utförligt på en kompositions tillkomst och förutsättningar, men hur förhåller det 

sig med improvisationen? Det går utöver ramen för den här uppsatsen att göra en fullständig 

analys av den improvisatoriska processen hos en individ och en grupp, men med de föregående 

utläggningarna som bakgrund och med samma tillvägagångssätt vill jag försöka härleda en 

förståelse av improvisation som kan tjäna som grund för de följande funderingarna och 

musikaliska betraktelserna rörande min komposition. 

 

Ordet improvisation har sina rötter i det latinska adjektivet improvisus – oförutsedd, oförmodad.37 

Jag kan härleda det även som negation av verbet provideo som betyder bland annat att jag ser 

något framför mig, i fjärran eller i framtiden eller även att jag vidtar åtgärder.38 Är då en 

improvisation ett skeende där något händer som inte är förutsebart, där vi inte vidtar åtgärder?  

Pianisten och improvisatören Keith Jarrett skriver i ”Inside Out: Thoughts on free 

playing” 39 om sin förståelse av improvisation, och med utgångspunkt från vissa av hans 

beskrivningar vill jag förtydliga vad jag anser vara grunden för min egen förståelse av det 

improvisatoriska skeendet. Jarrett nämner att improvisatören behöver en förbindelse till något han 

 
36 Bibeln: Bibelkommissionens översättning Bibel 2000. Örebro: Libris, 2007, Ps 40:7. (Min egen kursivering i citatet.) 
Jag är medveten om att det inte är en ordagrann översättning från det hebreiska originalet, men det blev ändå min 
textmässiga utgångspunkt. 
37 Hau, Rita et. al.. PONS Wörterbuch für Schule und Studium Latein-Deutsch, s. 427. Jag tycker det är intressant att 
de latinska orden för både intuition och improvisation har något med ”skådandet” att göra.   
38 Ibid., s. 740. 
39 Jarrett, Keith. ”Inside out: Thoughts on free playing”. I Scattered Words. ECM Recors/Verlag (red.), s. 7-13. 
Gräfelfing: ECM Records/Verlag, 2003. 
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kallar för ”the zone”.40 I samband med Jarretts vidare beskrivning av improvisationsprocessen, 

särskilt om svårigheten att han måste ”allow the music to take place, despite oneself.”41, förstår 

jag det som att vi behöver en förbindelse, behöver vara mottagliga för ett inre skeende som leder 

oss, och framförallt lita på att bli ledda även om vi aldrig kan veta vart vi ska. Om jag kopplar 

ihop detta med mina egna erfarenheter och funderingarna som jag hittills gjort så vill jag relatera 

hans ”zone” till detta särskilda skeende som utspelas i oss när vi blir inspirerade, lyssnar och 

lyder, alltså det jag beskrev som förutsättningar för skapandet och en kompositions tillkomst. 

Kanske det är därför jag känner att improvisation och komposition kommer ur samma källa. Och 

därmed kunde jag förstå det som att vi även i improvisationen gör sammansättningar som har 

blivit levande – men vi sammansätter dem i nuet och skådar inte vidare än det. Den huvudsakliga 

skillnaden mot kompositionen kommer då genom dessa olika förhållningssätt till tiden och allt 

vad det innebär. Som kompositör kan jag dela upp processen i olika avsnitt, göra pauser och 

redigera. Jag kan jag även inhämta kunskap inför eller under komponerandet. Som improvisatör 

kan jag inte påverka skapandet i efterhand och kan bara använda kunskapen jag har i situationen 

och som redan har blivit förkroppsligad. 

Jarrett beskriver så tydligt hur improvisatörerna är lika nyfikna på fortsättningen av 

musiken som lyssnarna, hur de har lika förutsättningar till det som uppstår, enda skillnaden är att 

musikerna ”physically jump towards the unknown”, alltså behöver faktiskt röra sig mot det 

obekanta med kroppen.42 Därmed nämner han en sak som blir ytterligare en viktig skillnad: visst 

är komponerandet en holistisk process, men under improvisationen omvandlas musiken som vi 

sammansätter direkt till hörbar musik, släpps liksom ut, genom den egna kroppen eller eventuella 

yttre ”hjälpmedel” som instrument. Då måste detta inre skeende sammankopplas i stunden med 

vår egen praktiska musikaliska kunskap för att musiken ska uppstå. Som kompositörer sätter vi 

ihop en komposition för en senare tidpunkt, och den måste inte nödvändigtvis framföras av oss 

själva.43 Om man bara utgår ifrån själva ordet kunde kompositionen även förbli komposition utan 

att den framförs alls, alltså inte förvandlas till något hörbart, men en improvisation utan ett 

utförande i nuet kan inte existera. Om jag slutför tanken skulle den kanske även kunna bli en 

komposition om man lyckades spara den genom notation eller inspelning (som ju därmed skulle 

förutsätta ett utförande). Jag börjar undra hur man ens kan skilja mellan komposition och 

improvisation om man inget vet om tillkomstprocessen – vilket för övrigt medför en rad praktiska 

frågor för improvisatörer och upphovsrättsorganisationer.  

 
40 Ibid., 8,10. 
41 Ibid., 10. 
42 Ibid., 12. 
43 Michele Biasutti från Paduva University granskade den kognitiva forskningen inom improvisation för att kunna 
utveckla en metod för att undervisa improvisation som en process. I samband med det funderar han även kring gränsen 
mellan improvisation och komposition och mycket av det jag har arbetat fram här hittar jag också i hans mycket 
omfattande jämförande översikt.  
Biasutti, Michele. ”Pedagogical applications of cognitive research on musical improvisation”. Frontiers in Psychology. 
Theoretical and Philosophical Psychology, 2015. 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2015.00614/full (Hämtad 2020-04-07) 
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Och även om improvisationens och kompositionens skillnader i utförandet och 

förhållandet till tiden är så tydliga, är de ibland svåra att skilja helt och hållet även under 

processen. En kompositör kan använda sig av improvisatoriska metoder och musicerande under 

kompositionsprocessen – med andra ord, släpper in improvisationen genom att till exempel spela 

på ett instrument eller nynna på något. Rösten utgör ju den mest direkta kopplingen mellan vårt 

inre och yttre. En improvisation kan basera sig på eller släppa in redan komponerat material, som 

en melodi eller en ackordprogression.44 Begrepp som det engelska instant composing eller tyska 

Echtzeitkomposition vittnar även om en förståelse av ett sammansättande i nuet som komposition 

i nuet, oberoende om det sparas eller inte.45 Men fast jag tycker att begreppen ger ett viktigt bidrag 

till förståelsen av improvisationen, och särskilt för förståelsen av den som något holistiskt, ska 

jag ändå inte använda mig av dem här då jag i den här undersökningen är inriktad på att betrakta 

improvisationen som den musikaliska process som utspelar sig i nuet och kommer i kontakt med 

min komposition. 

Jarrett liknar improvisationsskeendet med en samverkan mellan tre olika ”aktörer” i en 

och samma person. Dessa tre har olika ansvar, men jobbar simultant och helt spontant: 

improvisatören som är i ”the zone” (eller som jag vill säga, det genomsläppliga 

skapandetillståndet) och vill från ett A till ett (mest okänt) B, kompositören som skickar ner 

material och tänker ut B, samt musikern som tar ansvar för kroppen och det praktiska utförandet 

av musiken och som han kallar för ”the listener at the keyboard”.46 Lyssnaren vid pianot åtlyder 

de andra två som sporrar varandra, och bara så kan musiken skapas. Dessa olika aktörer i Jarretts 

 
44 Jeff Pressing myntade för detta begreppet referent-based improvisation, och refererade då till improvisationen som 
”underlying formal scheme or guiding image specific to a given piece, used by the improviser to facilitate the 
generation and editing of improvised behavior on an intermediate time scale”. (Cannone, Clément och Garnier, Nicolas. 
”A Model for Collective Free Improvisation”. I International Conference on Mathematics and Computation in Music. 
MCM 2011: Mathematics and Computation in Music, 29-41. Citerad i Nevrin, Klas. Music in Disorder: Counterplay, 
Complexity and Collective Improvisation. Unpublished manuscript – report from an artistic research project established 
at the Royal College of Music in Stockholm during 2016-2019, 2020, s. 26.) 
45 Båda begreppen har en lång begreppshistoria, för lång och komplex för att redogöras för i sin helhet i den här 
kontexten. Relevant för mig här är hur beskrivningen av instant composing präglades genom mötet av rörelsekonst, 
musik och klangkonst i ett gemensammt improviserat performance, och därmed blev ett begrepp för ett transdisciplinärt 
skapande av ett stycke i nuet. (Guttenberg, Kristin; rörelsekonstnär och professor vid Hfm ”Hanns Eisler”, Berlin. 
Intervju 2020-04-09 och 2020-04-14. Min egen översättning till svenska.) För Guttenberg verkar innebörden av 
begreppet Echtzeitkomposition variera beroende på utifrån vilken konstnärlig bakgrund den beskrivs. I hennes 
konstnärliga kontext i Berlin är det ett begrepp som ”som i en gemensam performatorisk praktik av 
improvisationskonstnärer ur dans och musik öppnas mer och mer åt aktörer från andra performativa konstformer i 
improvisationen eller möts och berikas i det gemensamma utforskandet av fältet, till exempel med rörelsekonst i vid 
mening, klang-, ord- och bildkonst. Dessa processer pågår organiskt utan att hittills ha velat eller behövt definiera sig 
som ’Echtzeitkomposition’. Det förblir intressant att iaktta hur och utifrån vilken intention eller motivation definitioner 
och förskjutningar av begreppet sker. Som instant composition innebär begreppet framför allt, och likställd med 
processen, själva skapandet av stycket, där även recipienten är delaktig och med-utverkar.” (Ibid.) Echtzeitkomposition 
står således också i den speciella kontexten i Berlin för ett skeende som precis har börjat och där 
improvisationskonstnärer ur dansscenen och andra genrer möter den såkallade Echtzeitmusikscenen och vice versa. 
(Ibid.) Echtzeitmusikbegreppet tillkom på 90-talet i den speciella situationen efter murens fall i Berlin och ”was first 
introduced in the mid-1990s in order to distinguish the musical practices of a younger Berlin scene from music referred 
to as ’Improvised Music’, ’Free Jazz’, ’New Music’, ’Experimental Music’ and so on.” (echtzeitmusik [website]. 
www.echtzeitmusik.de (Hämtad 2020-04-08))  
46 Jarrett, Keith. ”Inside out: Thoughts on free playing”. I Scattered Words, 9/10. 
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liknelse gör att det finns olika aspekter i improvisationsprocessen som sker samtidigt, 

improvisationsprocessen är därmed något som inte är linjärt.47  

 

När man improviserar i grupp (som också är en skillnad mot komponerandet då det i det 

traditionella komponerandet händer ytterst sällan) så tillkommer en ytterligare dimension som 

skiljer det från komponerandet: de andra som vi lyssnar på lyssnar också, ger en resonans och går 

i musikalisk kontakt med oss. Klas Nevrin och hans samarbetspartners i forskningprojektet Music 

in Disorder beskriver detta och myntar också begreppet intensive listening som förutsättning för 

improvisationen.48 Utgångspunkten för deras projekt var att kollektivt skapande behöver mer än 

att bara inte ha bestämt tillvägagångssättet för att göra något och mer än att involvera kroppen i 

en icke-linjär process.49 Improvisatören måste lyssna och svara, ”in a way that sustains 

heterogeneity, invites chance and allows for self-organization.” Det behövs ”skills for what we 

called ’intensive listening’ (embracing ambiguity, multi-directionality and uncertainty), a 

continuously self-transforming response repertoire, and an intuition for achieving a permeability 

that allows for reciprocal interaction as mutual empowerment rather than domination.”50  

För mig är även själva improviserandet i grupp en genomsläpplig process i sig själv, med 

så att säga genomsläppliga individer som förutsättning, som samtidigt lyssnar och lyder till det 

egna inre och gruppens kreativa sammansättningsskeende.51 För Nevrin uppstår därmed också ett 

genomsläppligt musikaliskt skeende, för honom ger konceptet ”permeability” (genomsläpplighet) 

möjligheter för alla i gruppen att både påverka och påverkas och därmed möjliggöra ”mutual 

reinforcement”.52  

 

Genomsläppligheten verkar alltså vara ett perspektiv utifrån vilket man kan betrakta både 

kompositions-och improvisationsprocessen, och även skapandeprocessen i allmänhet. Men vad 

händer nu när jag tar med mig begreppet och tittar närmare på en färdig komposition och det 

improvisatoriska skeendet däri? 

 
47 Detta kunde även relateras till Jeff Pressings beskrivning av en ”heterarchical event production“ i sin analys av sitt 
schema om det kognitiva skeendet i improvisationen. Det indelar processen i en rad av ”event cluster“ med olika 
aspekter som han har urskiljt. Han framhäver ”redundancy“ som en karakteristisk egenskap och menar då redundansen 
mellan dem olika aspekterna (motoriska, akustiska, musikaliska) av ett sådant event cluster, men även redundansen i 
”object, feature and process representations“ som han skiljer i varje aspekt. (Pressing, Jeff. ”Improvisation: Methods 
and Models” i Sloboda, John A. (red.). Generative Processes in Music: The Psychology of Performance, Improvisation, 
and Composition. Oxford: Clarendon Press, 1988, s. 158.) Han skriver sedan: ”Such extensive redundancy I take here 
to mean that control of event is heterarchical, and may potentially shift rapidly from one cognitive control area to 
another. Indeed this must be considered the most effective strategy for improvisation. Experimentally it very probably 
corresponds to ‘letting go’, or ‘going with the flow’ as described earlier, whereaby central hierarchical control, 
identified here with conscious monitroing of decision-making, yields to heterarchical control (and corresponding 
unconscious allocation of attention).“ (Ibid., s. 161.) 
48 Nevrin, Klas. Music in Disorder: Counterplay, Complexity and Collective Improvisation, 2020, s. 17. 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
51 Jag vill relatera detta om lyssnandet-lydandet som gör att vi varseblir inspirationen och följer intuitionen även till 
något som Nevrin skriver vidare om intenisve listening: enligt honom gör det att vi känner potentialen som ligger i 
improvisationsskeendet, hur detta utvecklar sig ”is indeterminate at the same time as it has direction.“ (Ibid., s. 70.)  
52 Ibid., s. 54-55.  
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3. Genomsläpplighet i LYSSNA 
 

För det första hittar jag olika slags improvisatoriska skeenden i min komposition. I stort kan de 

indelas i två huvudområden där improvisationen möter kompositionen: gestaltning och form. Jag 

vill börja med skeenden som relaterar mest till gestaltning och undersöka dem utifrån 

genomsläpplighetsperspektivet. 

 

Det första skeendet jag vill titta på är själva början av LYSSNA53. Del I (se Appendix A1) börjar 

senza misura, alt 1 vilar på tonen a' och sopran 1 sjunger ett glissando runt den. Efter 15-30 

sekunder börjar nästa sektion då sopran 2 och alt 2 kommer in genom att sjunga olika tvåstämmiga 

klanger som är noterade i boxar, och börjar med att komplettera a' till tidigare nämnda 

urcellsackordet ciss'-a'-d''. Vissa boxar ska sjungas ett exakt antal gånger (exempelvis box IV), 

andra kan sjungas 1-3 gånger (exempelvis box I-III). Sopran 1 fortsätter med att kretsa kring 

altens ton med glissando, men redan tillsammans med andra boxen börjar de båda stämmorna 

så småningom glida vidare till andra tonhöjder, sopran 1 med, alt 1 utan glissando (fast alla når 

nästa tonhöjd samtidiga och genom ett glissando dit). 

Jag har valt boxnotationssättet för det här avsnittet och genom det medvetet överlåtit hela 

den tidsliga dimensionen åt dirigentens eller musikernas tolkning. Det finns ingen 

”ursprungsversion” och därmed inte något man skulle kunna ta som referens för andra 

framföranden, utan stycket ska upptäckas och gestaltas på nytt varje gång det spelas.54 Det 

improvisatoriska här är alltså hur man väljer att gestalta det som skrevs, såväl på ett tidsligt plan, 

som genom att bilda fraser och gestalter. Och redan ett glissando är faktiskt en liten improvisation 

som sker kring varje not genom att man själv bestämmer såväl tempot som omfånget inom den 

föreskrivna ramen, men också när man vilar på tonen.55  

Med den här första delen av LYSSNA och särskilt dess inledning ville jag introducera hela 

kompositionens klangvärld och därmed ge musikerna en möjlighet att ”lyssna in sig” på 

kompositionens språk, lagar, samt även på varandra och rummet. Det är därför satsen till största 

delen bara använder stavelser och ljud i sångstämmorna. Bara i takt 8 improviserar solorösten 

med delar av ordet ”lyssna”. 

Hur kommer genomsläppligheten in i bilden? Vad släpps genom? På vilket sätt? Vad gör 

det? Vad är gränsen eller ytan genom den genomsläppligheten sker? 

 
53 Alla följande hänvisningar till skeenden i LYSSNA relaterar till partituren som finns bifogade i appendixet (A1-A12).   
54 Det var det jag syftade på när jag skrev ”beginner’s mind” som instruktion. 
55 Detta kan leda vidare till frågan om hur man avgränsar ett improvisatoriskt skeende från ett som bara är 
interpretatoriskt. På grund av frågans vida innebörd och omfattningen av forskningen på området väljer jag att inte följa 
detta spår, för att istället bygga mina resonemang på förståelsen av improvisationsbegreppet så som jag tidigare la fram 
det.    
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På det första planet blir boxarna och de melodiska glissandolinjerna genomsläppliga för 

varandra genom musikernas och dirigentens lyssnande. Boxarna kan inte fortskrida utan 

glissandolinjerna och vice versa, och bara i samklang med glissandolinjerna blir den harmoniska 

strukturen tydlig.  Det finns inget annat alternativ än att lyssna på varandra och vara beredd att 

reagera och (med Jacobys ord) att erfara för att kunna sjunga den delen. Även om 

boxnotationssättet är så visuellt tydligt framkallar det alltså just detta mycket intensivare 

lyssnande som behövs för att organisera musiken än om jag skulle ha noterat på ett traditionellt 

metriskt sätt.56 Det är alltså notationen och det därmed framkallade lyssnandet mellan musikerna, 

och mellan musikerna och dirigenten, som är ytan där genomsläppet sker. Musikernas och 

dirigentens tolkning av notationen släpps in i kompositionen och kompositionen är beroende av 

detta för att kunna utveckla sig. På så vis blir kompositionen varje gång den spelas förvandlad 

ånyo, blir alltså en process i nuet fast den redan är skriven. Det kopplar också mig som kompositör 

med min skapandeprocess till nuet. 

 

När jag tittar vidare på den här första satsen så ser jag att notationen så småningom förändras och 

övergår till metrisk notation. Den börjar i takt 10 när instrumenten kommer in med en harmonisk 

härledning av urcellsackorden, och jag bestämde mig för att där skriva streckade taktstreck för att 

visa att det fortfarande inte finns en jämn puls då avsnittet ska spelas rubato. Här sker alltså något 

liknande som i början men med tydligare hänvisning till tidsliga relationer. Pulsen, och därmed 

genomgående taktstreck, börjar med del C (takt 28, ”steady tempo”) där en melodi utvecklas som 

jag kallar för kärnmotiv57, vilken även den är en härledning från urcellsackorden. Alla instrument 

är med (förutom solorösten som kommer in i takt 33 i andra omgången av den) och alla förutom 

trummorna har helt utskrivna stämmor. Jag skrev trumstämman för en jazztrumslagare och i den 

traditionen är det gängse praktik att överlåta mycket i gestaltningen av stämman åt exekutören. 

Jag skrev alltså bara anvisningen ”time, but very softly and ’transparent’”, endast för att antyda 

karaktären och i övrigt lita på trumslagarens egen musikaliska erfarenhet. Trumstämman skiljer 

sig därmed tydligt från de andra, helt utskrivna stämmorna som liksom släpper in den 

improviserade trumstämman i kompositionen – och därmed också trumslagarens musikaliska 

värld och bakgrund.  

 
56 Jag blir påmind om ett påstående som Jean-Luc Nancys citerar av François Nicolas: ”’dans l’ère de la musique 
contemporaine, il y a une dissociation essentielle de l’écriture och de la perception [… un] abîme qui désormais disjoint 
radicalement l’œil et l’oreille.’”. (Nicolas, François i Cascalho, Sofia. La liberté s’entend, DEA en musique, Université 
Paris VIII, 1999, 9. Citerad i Nancy. À l’écoute, s. 70.) Nancy drar slutsatsen: ”Cela veut dire aussi que l’âge 
contemporain de la musique, opérant la dissolution d’un ensemble codé et signifiant, nous rend ou nous remet à l’écoute 
[…].” (Ibid., s. 70.) ”I den samtida musikens tidsålder görs en väsentlig åtskillnad mellan skrivandet och 
sinnesintrycken [...en] avgrund som sedermera på ett radikalt sätt kommit att skilja ögat från örat.” […] 
”Det här betyder också att den samtida musikens era, som upplöser en kodad och betecknande enhet, återhämtar och 
överlämnar oss åt lyssnandet.” (Översättning till svenska: Cajsa Zerhouni.) 
57 När jag hänvisar till den i partituren av LYSSNA och på materialsidan (se Appendix A1-12) betecknas den som core 
melody.  
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En liknande situation uppstår i de olika skeenden i slutdelen av del I. I takt 55 i del E 

uppstår ett litet improvisatoriskt rum där två altsångare från kören, solorösten och violinen gör en 

kort improvisation med tre tonhöjder och olika stavelser som sedan övergår i ett glissando kring 

tonen a', där violan tillfogas. När del F ansluter sig kommer kören in med en noterad sats (som 

bygger på körsatsen från del E), men gruppen bestående av violinen, violan, och solorösten är fri 

att improvisera till den, och altarna förenar sig under tiden igen med deras stämma. Jag har även 

denna gång noterat en karaktär (”light, airy ’fills’”58), men inte givit mer information, så att 

gruppen får lita till lyssnandet för att förhålla sig till det övriga skeendet. I takt 62 övergår 

solorösten från improviserade ”fills” till en utskriven överstämma och hela satsen avslutas sedan 

i G i bara altarna och tenorerna med ett glissanderat ess' som står i kontakt med en fortfarande 

pågående ”airy” slutimprovisation i violin, viola, piano och kontrabas. Ytan där genomsläppet av 

de improvisatoriska stämmorna i dem skrivna sker, och också hur den improviserade delen i takt 

55 släpps in i körsatsen av del F, verkar igen vara lyssnandet.59 Den musikaliska helheten uppstår 

alltså genom en vävnad som knyts genom de enskilda musikernas lyssnande och förhållningssätt 

till det noterade som styr dem genom kompositionen.  
 

Härnäst vill jag betrakta de första två avsnitten av del IV (se Appendix A6) där det sker ett möte 

mellan de hittills beskrivna sätten att improvisera. Del IV är skriven för oktetten och börjar i 

inledningen med en melodi som är tänkt för unisonospel av instrumentalisterna, samt en textbox 

med vers 13 av psaltarpsalm 39 som enda referens för soloröstens improvisation.60 Delen är 

rubato, taktstreck som inte är genomgående och beskrivningen av karaktären ”very freely” ska 

indikera att det inte finns en jämn puls och hela delen får tolkas mycket fritt beträffande alla 

gestaltningsparametrar. I reprisen får varje instrumentalist stanna på valfri ton av melodilinjen. 

För att återigen blandas in i unisonoklangen hoppar de till det stället där resten av gruppen är.  

Genom att ha experimenterat med denna teknik redan under en tidigare 

psaltarpsalmtonsättning61 visste jag att detta är ett enkelt sätt att uppnå spontan flerstämmighet 

och dissonans, särskilt för melodier med stora språng och små sekundsteg. Också med en fri 

improvisation till en given text hade jag experimenterat tidigare, men nytt för mig var 

kombinationen av dessa två tekniker. På så vis utvecklas det ett tvåstämmigt kontrapunktiskt 

 
58 ”Fills“ skrev jag med citationstecken eftersom begreppet används mest i en mycket mer traditionell jazzkontext – 
men funktionen är här densamma. 
59 Att lyssnandet blir ytan för genomsläppet påminner mig om Nevrins koncept av ”modulators“ för improvisationen: 
”Simply put, a modulator is a structure of qualitative thresholds and transformations, but we cannot determine exactly 
where they are located, once and for all, because this structure is continuously stretched or compressed, and sometimes 
perhaps even reordered.“ (Nevrin, Klas. Music in Disorder: Counterplay, Complexity and Collective Improvisation, 
2020, s. 65.) Listening [lyssnandet] är en av dem och han urskiljer även olika ”modes“ av lyssnandet som på olika sätt 
påverkar det improvisatoriska skeendet. (Ibid., s. 100.) Lyssnandet alltså även här som yta där musikerna gör sig 
genomsläppliga för det som sker och därmed styr improvisationen, på samma sätt som kompositionen blir 
genomsläpplig för improvisationen och styrs genom musikernas lyssnande? Det ligger utanför det här arbetets 
omfattning att gå in på detta mer noggrant, men det kunde vara spännande att undersöka huruvida dessa skeenden 
motsvarar varandra, och även skiljer sig åt.  
60 Bibeln: Bibelkommissionens översättning Bibel 2000, Ps 39:13. 
61 Flick, Birgitta. Utrannsaka mig, Gud (Psalm 139), 2019. 
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skeende; instrumentalisterna har en gemensam stämma där det improvisatoriska utrymmet ligger 

i gestaltningen av redan grupperade tonhöjder, (till skillnad från början av del I finns det här redan 

fraser som uppstår genom pauserna) och solorösten som andrastämma improviserar med 

psalmversen som grund.  

 

I nästa avsnitt (A) fortsätter sångstämman fritt med nästa vers av psalmen62 och en del av 

instrumenten (bas, piano, trummor) fortsätter med jämn puls och en ny melodi som är skriven i 

samma anda, fast nu i lägre register och med delvis ännu större språng. I reprisen blir del A 

trestämmig, det tillkommer saxofon, violin, viola och trombon med homofona så kallade instant 

chords63 som liksom slår en bro mellan den helt noterade baslinjen (som jag nu vill kalla melodin) 

och den helt fria sångstämman. Skillnaden mot inledningen är alltså att det nu finns ett 

trestämmigt kontrapunktiskt skeende och där instrumentalisternas tvåstämmighet är metriskt 

organiserade, fast inte dess relation till rösten. 

Jag hade länge funderat på om inte hela del IV skulle ske som kollektiv fri improvisation64 

men jag ville förstärka det ”ropande” från psalmversen som delen börjar med genom att ge en 

tydlig musikalisk linje genom hela stycket. I samband med att psalmens subjekt i del A övergår 

från ropet om hjälp till en önskan om att få vara ensam, får textimprovisationen en motpart med 

jämn puls och därmed en annan energi. Texten genomsyrar här alltså kompositionens noterade 

material då det är sammansatt med texten som inspirationskälla och vägledning. 

Textimprovisationen släpps då alltså in i något som redan har släppt in texten under 

kompositionsprocessen. Och tvärtom påverkar det noterade också den improviserade 

sångstämman, genomsläppet sker, precis som i del I, genom sångerskans lyssnande.  

Det intressanta för mig är här också att samlandet av instrumenten i bara en eller två olika 

stämmor som motpart till improvisationen ändå tillåter så mycket kommunikation mellan 

sångstämman och instrumenten. Å ena sidan överlät jag medvetet texttolkningen och de 

innehållsmässiga accentueringarna till stor del åt solorösten så att den kunde ge varje enskilt 

avsnitt en egen textlig struktur, och därmed finns det här även en formell dimension av 

improvisationen. Å andra sidan märker jag att fördelningen av texten på de olika avsnitten i 

enlighet med vad jag hade bestämt förut ändå gav vissa redan inkomponerade textliga 

 
62 Bibeln: Bibelkommissionens översättning Bibel 2000, Ps 39:14. 
63 Tonhöjderna överläts åt musikerna men de spelar homofont, här i ett metriskt sammanhang med noterad rytmik, 
alternativt fungerar det också utan jämn puls, när till exempel en musiker leder de andra. Se LYSSNA Del VI,  del A 
(Appendix A9). 
64 Eftersom begreppet fri improvisation bär på en lång historia av olika förståelser och innebörden vill jag bygga min 
användning helt enkelt på en tanke kring kollektiv improvisation av Klas Nevrin som baserar sig på Pressings begrepp 
referent: ”However, in terms of longer time scales, collective improvisation could be approached as referent-free 
improvisation, because there is no founding act (like the common choice of a ’standard’ in jazz) ’that confers a given 
set of musical or extra-musical data the status of common knowledge in a group’.” (Cannone, Clément, Garnier, 
Nicolas. ”A Model for Collective Free Improvisation”. I International Conference on Mathematics and Computation 
in Music. Citerad i Nevrin, Klas. Music in Disorder: Counterplay, Complexity and Collective Improvisation, s. 25.) I 
motsats till tidigare omnämnde ”referent-based improvisation” finns det alltså ingenting som förutbestämd basis till 
improvisationen och den blir därmed ”fri”, även om såklart varje musiker tar med sina egna ”referenser” genom den 
egna erfarenheten, kunskap, tycke och dylikt. 
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accentueringar, framförallt genom de olika längderna av textdelarna i inledningen och del A. Del 

A, som förtätas medan den fortskrider genom den jämna pulsen, rytmiken och förstärkningen 

genom instant chords-stämman, förtätas nu ytterligare genom texten då det är så få ord som 

gestaltas i den delen. Genom att ha komponerat ett förlopp med liksom ”inbyggd” förtätning kan 

jag här alltså föra sångstämmans improvisation och därmed hela kompositionen åt ett bestämt 

håll. Genom beskaffenheten och notationen av det musikaliska materialet blir det möjligt för 

instrumentalisterna att lyssnande komma i kontakt med sångstämman och släppa in dess 

improvisation.   

 

Finns det improvisatoriska skeenden som ännu tydligare har en formell dimension och betydelse? 

För att veta mer betraktar jag del II av LYSSNA (se Appendix A3). Den är inspirerad av ett 

gregorianskt introitus65 och består av en antifon som omtages mellan och efter två olika 

mellandelar, och avslutas med en improviserad coda. Förutom andra mellandelen (del C) där 

instrumentalisterna har två olika små mellanspel och den helt instrumentala codan sjungs introitus 

unisont av kören.66 I antifonen (del A) är förutom första gången också församlingen med, och 

sista gången även instrumentalisterna från oktetten för att därifrån övergå till codan.  

Största delen av notationen i del II är inspirerad av Svenska Kyrkans system för 

gregoriansk musik67; det finns ingen taktindelning och jag använder åttondelsnoter grupperade 

med balkar och fraseringsbågar när det finns melismer. Fjärdedelsnoter används när tempot är lite 

långsammare. För recitationstonen i mellandelarna använde jag brevis, och som skiljetecken finns 

det även kvartstreck bredvid dubbelstreck. 

Liksom i början av del I sker det väldigt mycket improvisation redan i tolkningen och 

gestaltandet av notbilden, men jag vill här koncentrera mig på de instrumentala 

improvisationsdelarna av satsen. 

För det första vill jag närmare betrakta skeendet i codan. Det finns tre stämmor i boxar 

och i fastlagd ordning, de liksom smyger sig in i sista omtagningen av antifonen. Instruktionen 

för varje stämma är ”Choose one of the three phrases and improvise with it, each group together 

but in individual tempo, independent of the other groups.”. Det är fritt att bestämma när i 

antifonen Codan börjar och också vilken grupp man använder, samt när grupp II och III börjar 

spela. Det finns ingen anvisning varken för hur man ska improvisera med materialet eller för 

längden på improvisationen. Både de enstaka stämmornas gestaltning och hur flerstämmigheten 

utvecklas sker alltså improvisatoriskt, och därför kallar jag skeendet för improviserad 

kontrapunkt. Eftersom det inte finns en jämn puls är det även helt fritt hur stämmorna förhåller 

sig metriskt till varandra. Hur kan genomsläppligheten hjälpa mig att få en förståelse om delens 

 
65 Se s. 24-26 för vidare betraktelse av introitus. 
66 Antifonen sjungs av hela kören, mellandelarna tas delvis bara som damkör eller manskör. 
67 Den svenska kyrkohandboken-Musik: Körutgåva. Stockholm: Verbum Förlag AB, 1990, s. 211-213. 
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skeende och om förhållandet till resten av introitus? För det första hjälper den mig att förstå 

förhållandet mellan stämmorna, hur de bara kan utveckla sig och få liv genom improvisationen 

inom stämman och kontakten med varandra. Det skissartade notationssättet och boxnotationen 

fordrar improvisation och framkallar lyssnandet. Musikerna lyder lyssnande lagarna som uppstår 

och använder därmed intuitionen ”for achieving a permeability that allows for reciprocal 

interaction as mutual empowerment rather than domination”.68 Jag kan förstå kontrapunkten både 

som tydlig referens-baserad improvisation och som en kompositionsdel som endast kan utvecklas 

om man improviserande tar sig an den.  

Genomsläppligheten hjälper mig vidare att förstå såväl vägen in i den improviserade 

kontrapunkten som den formella dimensionen av Codan som släpps liksom in i antifonen och tar 

den och hela introitus som grund för den improvisatoriska gestaltningen och utvecklingen. Likaså 

känns det som om hela introitus får ett nytt perspektiv genom improvisationen. Vad händer då i 

de andra instrumentala insläppen som sker i andra mellandelen (del C) och vad gör detta med 

introitus? 

 Andra mellandelen (C-delen) börjar med textraden ”Slaktoffer och matoffer önskar du 

inte, du har lärt mig att lyssna”69, som sjungs på ton f'. Vid ”lyssna” kommer 

instrumentalensemblen in med en återklang av början av del I som jag använde för att förstärka 

relationen till det musikaliska lyssningsrummet jag öppnade där, även genom notationen med 

vågformad pil och utan notskaft. 

Instrumentationen är flexibel. I uruppförandet var det trombonen som förlängde körens 

ton f' på ”lyssna” med ett glissando, violinen och violan, och senare tenorsaxofonen, spelade 

ackorden som kommer ur urcellsackorden, men fortsätter annorlunda för att leda över till den nya 

tonhöjden i kören. Kören fortsätter på tonen b' med nästa vers, men varierar också med a' och ass': 

”Brännoffer och syndoffer begär du inte, därför säger jag: Jag är här.”70 Detta blir startpunkten 

för en kollektiv improvisation i ensemblen med instruktionen ”short improv instrumentalists”, 

och som slutar när kören fortsätter med ”I bokrullen står vad jag skall göra” 71. Jag ser båda 

improvisationerna som små insläppta kommentar till det föregående och det kommande. Både 

”Du har lärt mig att lyssna” och ”Jag är här” är för mig nyckelord för förståelsen av hela texten 

jag använde mig för LYSSNA. Liksom lyssnandet i musiken kräver närvaro och innebär åtlydande 

inför det musikaliska skeendets lagar, berättar psalmbedjaren hur hen lyssnar och genom närvaron 

åtlyder Guds lagar. Att ”Jag är här” blev utgångspunkten för en sjustämmig fri improvisation 

symboliserar att det som detta lyssnande-lydande betyder är helt individuellt och därmed 

flerstämmigt – och avgörs i stunden. De två instrumentala inslagen i del C ger dessutom 

körmelodin en kontrapunkt och öppnar upp tonaliteten. Så underlättar de för doxologin i del D att 

 
68 Nevrin, Klas. Music in Disorder: Counterplay, Complexity and Collective Improvisation, s. 17. (Se även s. 13 av det 
här arbetet.) Detta visar sig för mig här även om Nevrins påstående gällde en fri kollektiv improvisation.  
69 Bibeln: Bibelkommissionens översättning Bibel 2000, Ps. 40:7. 
70 Ibid., Ps 40:7-8. 
71 Ibid., Ps 40:8. 
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bli mer fritonal och ha mer rörelse i melodin – i ordet ”evighet” hittar den faktiskt även tillbaka 

till slutet av kärnmotivet.  

Dessutom förstärker alla tre instrumentala improvisatoriska insläppen 

genomsläppligheten mellan texten och musiken. Textens tolkning och hela introitus kopplas 

genom improvisationen till nuet och får individuellt utrymme. Utbytet mellan den gamla 

introitusformen och improvisationerna gör att introitus får växa fram och förstås ånyo varje gång 

det spelas. 

 

Redan här har, parallellt med gestaltningsparametern i codan, den formella betydelsen blivit 

synligare. Detta blir ännu mer avgörande i ett improvisatoriskt skeende i C-delen, takt 37 och 38 

av del III (se Appendix A4). Man kan tänka sig den här improvisationsdelen som ett 

mångfunktionellt omtydningsskeende. Först är delen målet av den långa introduktionen med 

sökande karaktär som sker i olika grupperingar av ensemblen och kören. Det är först mot 

introduktionens slut som ensemblen och kören spelar tutti, och efter ett crescendo i tutti från takt 

32 till 36 som avslutas med orden ”jag kunde inte tiga“72 landar musiken väldigt kraftfullt i C-

delen, där bara pianot och saxofonen fortsätter med en fri improvisation. Därmed överlämnas här 

all gestaltning och allt ansvar för fortsättningen till dessa två instrumentalister.  

Det är återigen senza misura, annars finns det medvetet ingen anvisning för energinivå 

eller liknande. Enda anvisningen jag gav är en ungefärlig längd för delarna (20-35 sekunder för 

takt 37 och 25-45 sekunder för andra delen, takt 38). Medan saxofonen och pianot fortsätter 

improvisera återinträder i takt 38 den improviserade kontrapunkten från del II, denna gång i ass 

melodisk moll istället för b melodisk moll, och med fasta grupper uppdelade efter register; 

trombon och kontrabas blev grupp I, violinen har andra stämman solistiskt och violan med altarna 

av kören blev grupp III. Solorösten kan bli del av någon grupp efter eget tycke.73  

Instruktionen till musikerna som spelar kontrapunkten lyder ”enter when you feel it in the 

written order of the counterpoint (2), repeat boxes as often as you feel, do not coordinate besides 

within your group, no even pulse.”74 Huruvida detta organiserar sig praktiskt och när exakt 

melodierna kommer in har jag medvetet inte antecknat. Instruktionen till saxofon och piano för 

takt 38 lyder ”improvise, continue when counterpoint melodies (2, materialsidan) come in, 

communicate with them, join one of the groups at some point.”75 

Den fria improvisationen fortsätter alltså, men efter ett tag blandas saxofonens och 

trombonens improvisation mer och mer med kontrapunkten så att den blir starkare. Signalen för 

 
72 Ibid., Ps 39:4. 
73 Trummorna har egentligen paus men under repetitionerna inför uruppförandet den 1 februari 2020 blev det tydligt 
att det var fint om trumslagaren också kom in efter ett tag och deltog i improvisationen. 
74 Siffran (2) hänvisar till materialsidan (Appendix A12) där jag noterat allt återkommande material av LYSSNA, se s. 
29 för vidare information. 
75 Saxofonisten och pianisten kan gå in i en av kontrapunktstämmorna på gehör eller alternativt använda noterna på 
materialsidan. 
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att avsluta delen kommer genom att kören genom sopranerna i takt 39 påbörjar en noterad 

fyrstämmig kontrapunkt som har melodin från grupp III som tema. Där sker samtidigt en 

modulation till en ny tonart, ess-moll.76 

När jag betraktar delens förlopp känner jag att den förvandlar sig från det fria 

”improvisationsfönstret” som hade öppnat sig och varit målet för den stora stegringen innan, till 

ett slags gränsland när kontrapunkten släpps in. Man varseblir introducerandet av tre ganska 

tonala stämmor som tydligt relaterar till varandra och som blir starkare och starkare tills de drar 

hela det improvisatoriska skeendet till sig. Och då blir det plötsligt genom körens noterade 

kontrapunkt tydligt att hela delen var inriktad för att förbereda den. Eftersom dragningen mot 

kontrapunkten sker mycket långsamt uppfattar man att en skiftning och funktionsomtydning har 

skett först när den är ganska långt framskriden.77 C-delen ter sig som en ”riktad” improvisation 

som bär en tydlig funktion i kompositionens formförlopp – jämförbart, fast mer komplext här, 

med det fria improvisationsinpasset i andra mellandelen av del II, men i motsats till codan i del II 

där improvisationen avslutar satsen.  

Genom funktionsskiftet och insläppet av den improviserade kontrapunkten känner jag att 

det även finns en flerdimensionell tidsupplevelse. När D-delen börjar definieras det föregående 

skeendet i C-delen på nytt. Melodi III ur kontrapunkten som kommer in sist upplevs först som en 

av många kontrapunktiska stämmor men blir plötsligt huvudmotivet i del D. Och även de andra 

kontrapunktiska stämmorna förflyttas från att vara små kommentarer till en fri improvisation till 

en lång, även harmonisk, förberedelse till D-delen. Med andra ord är det som om tiden har blivit 

genomsläpplig. Och det är enligt Nancy även något grundläggande i lyssnandet. Han beskriver 

hur filosofen Edmund Husserl förklarar vårt tidsuppfattande genom ett exempel på lyssnandet av 

en melodi78, där det momentana av vår uppfattning blir formad av överlappningar av det 

momentana och det tidigare intrycket som öppnar upp för kommande intryck.79  

Gränslandet som har uppstått här gör också att kompositionens form gör sig 

genomsläpplig. Den gradvisa övergången till det helt skrivna gör att jag faktiskt kan påverka det 

improvisatoriska skeendet som kompositör utan att behöva styra själva improvisationen mer än 

genom att fastlägga att improvisatörerna ska söka kontakt med kontrapunkten och ansluta sig till 

 
76 Insatserna kommer i denna ordningsföljd: sopran ass-moll, tenor ass-moll, alt ess-moll. Innan alten avslutar motivet 
börjar basen den i ess-moll och augmenterad – och med första tonen en oktav högre då detta bygger bron till psalm 538 
som bildar avslutningen av den här satsen. Se s. 27 för vidare information om relationen mellan tredje melodin ur 
kontrapunkten och början av psalm 538. Modulationen sker genom altens/basens insatser som lägger nya grundtonen 
ess och som gör att sopranens och tenorens ass-moll-stämmor under avsaknaden av en sext eller septim förvandlas till 
doriska melodier och så småningom också ankommer i ess-moll i takt 47 när soloröstens överstämma börjar. 
77 Jag antar att det även gör en skillnad om man har hört andra delen av LYSSNA före den här satsen eller om man skulle 
bara lyssna på del III. 
78 (och jag instämmer att i hans tillägg att man faktiskt kunde uppehålla sig vid att exemplet bara handlar om en melodi, 
inte om andra klangliga eller musikaliska parameter) 
79 ”Il [Husserl] analyse comment le présent de cette perception est un présent formé par le recouvrement, en lui ou sur 
lui, de l’impression présente et de la rétention de l’impression passée, ouvrant un avant sur l’impression à venir.” 
(Nancy, À l’écoute, s. 40.) ”Han [Husserl] analyserar huruvida nuet i denna sinnesförnimmelse är ett nu som formats 
av en överlappning av det innevarande intrycket, i eller över, och ett bibehållet tidigare intryck, vilket öppnar för 
kommande intryck.”  (Översättning till svenska: Cajsa Zerhouni.) 
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en av stämmorna när det känns rätt. Kontrapunkten är liksom omtydningspunkten i hela skeendet 

och blir själv till den yta där genomsläppet sker, möjliggjort genom musikernas lyssnande. 

 

Jag vill nu vända mig mot ett sista improvisatoriskt skeende som även det fick en formell 

avgörande funktion. Jag beskrev tidigare hur solorösten improviserande kommer i kontakt med 

resten av ensemblen i inledningen och A-delen av del IV (se Appendix A6). Efter förtätningen i 

del A landar ensemblen i del B, en improvisationsdel där en av instrumentalisterna (i detta fall 

trombonisten) övergår till ett improviserat solo med en harmoniform som jag extraherade ur 

kärnmotivet. Bas, piano och trummor fortsätter ackompanjera, trummorna är fria att relatera och 

gestalta kring den rytmiska strukturen av baslinjen som basen och pianon spelar unisont. Pianot, 

och i viss mån förstås även basen, tolkar dessutom ackordsymbolen och är fria i detta så länge de 

på något sätt relaterar till det harmoniska förloppet. Det är en typisk jazzsoloform som kan 

upprepas många gånger. On cue, alltså på ett tecken från en av musikerna, påbörjar de andra 

instrumentalisterna samt sångstämman en noterad homofon bakgrund till soloformen. På ett 

tecken av solisten landar hela gruppen på fermaten i C-delen som blir utgångspunkten för en fri 

improvisation i piano och sång som baserar sig på vers 13 (som i inledningen), ”Herre, hör min 

bön och lyssna till mitt rop, tig inte när jag gråter!”80, och som leder över till slutdelen av del IV.   

När jag analyserar B-delens struktur finns det här ett metriskt förhållande mellan alla 

stämmor, till skillnad från alla andra hittills betraktade skeenden. Det metriska förhållandet 

uppstår genom den jämna pulsen och taktarten, men även den harmoniska rörelsen som baserar 

sig på detta. Även om strukturen med pulsen, taktarten och ackorden inte behöver utformas av 

alla på samma sätt och hela tiden, är den dock en inre grund för alla musiker och hela skeendet, 

hur de än förhåller sig till det.  

När bakgrunden kommer in gör sig det improvisatoriska skeendet genomsläppligt för 

något noterat, liksom det vi betraktade i del III (se Appendix A4). Skillnaden mot del III är den 

metriska organisationen av både improvisationen och bakgrunden, och också att den här 

bakgrunden leder över till ett vidare improvisatoriskt skeende. Bakgrunden har ingen anvisning 

för gestaltandet och så kan även den genom musikernas lyssnande göra sig genomsläpplig för den 

redan pågående improvisationen, och på motsvarande sätt släpps den även in i improvisationen. 

Hur B-delen utvecklas och hur överledningen till nästa formdel gestaltas ligger därmed helt på 

musikernas ansvar. Visserligen används den gamla tekniken att ta bort en del av ensemblen i 

början av solon och låta den komma tillbaka med en bakgrund mest som en stegring, men här 

styrs skeendet ändå främst genom solistens gestaltning och allas kommunikation. Förutbestämt 

är endast att bakgrunden är ett insläpp som på något sätt bidrar till en formell förändring. Därmed 

har jag medvetet bara givit ett ”verktyg” för den formella överledningen till nästa del men inte 

gestaltat själva förloppet. Musikers improvisation och det komponerade blir genomsläppliga bara 

 
80 Bibeln: Bibelkommissionens översättning Bibel 2000, Ps. 39:13. 
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genom lyssnandet och lydandet till vad de gestaltar gemensamt. Detta möjliggörs genom en 

avskalad notbild som utelämnar information om gestaltning.  

 

Något annat som redan antyddes ovan vill jag dessutom framhäva; från inledningen till B-delen 

sker faktiskt ett skifte i hur ensemblen fungerar. Från inledningen där oktetten är indelad i septett 

plus solosång och rör sig i ett ganska kammarmusikaliskt sammanhang, har det under A-delen, 

där instrumentalgruppen delas upp i två delar, skett en övergång till en mera traditionell 

jazzsättning i del B – kompsektion plus soloinstrument plus bakgrundstämmor. Eftersom 

övergången sker långsamt och gradvis undrar jag om jag inte kan tolka det så att ”jazzkaraktären” 

har släppts in i kompositionen? Eller skulle jag hellre prata om stilblandning? Detta för mig till 

frågan om huruvida begreppet genomsläpplighet kan även vara till nytta för förståelsen av andra 

dimensioner eller egenskaper hos en komposition.  

 

Jag prövar att tänka det ovan beskrivna skeendet som ett stilistiskt insläpp. Vad innebär då detta? 

Givetvis är det jag som kompositör som genom mina egna erfarenheter och rötter släpper in olika 

inflytande i kompositionen som blir till genomsläpplighetsyta. De kan bli synliga och hörbara i 

alla möjliga olika sätt, och jag behöver inte nödvändigtvis vara medveten om det. I den 

ovannämnda delen är det detta som sker, jag har inte medvetet styrt det, men tydligen spelat och 

skrivit mycket musik som fungerar som del B. Sedan tillkommer något annat som blev uppenbart 

i de föregående betraktelserna. Så fort en komposition spelas av en människa blir den 

genomsläpplig för denna människas personlighet, erfarenhet, utbildning, tycke, lyhördhet och 

mycket mer. Genom improvisationen förstärks givetvis detta. Vidare kan en stil eller tradition 

bara upptäckas och därmed tolkas eller förstärkas av en musiker som är medveten om dess 

kännetecken. Olika musikaliska vanor och erfarenheter utlöser därmed andra musikaliska 

förhållningssätt till det noterade och förändrar så kompositionens framförande. Förutom att det är 

själva musiken som utlöser ett igenkännande av en stil eller tradition hos musikerna är det återigen 

notationen som spelar en stor roll. 

Hela del IV är noterad avskalat som en typisk ”leadsheet” i jazztraditionen, utan någon 

gestaltning alls. Redan där har jag alltså använt mig av en viss notationstradition, medveten om 

att jag skrev för musiker som var hemma i den. Ett skeende där jag i del IV särskilt kan känna 

relationen mellan notationen och stilinsläpp är del A av del IV som ska spelas i ”time”, alltså med 

en jämn puls.81 Jag utgick från att alla var vana vid att frasera och artikulera i den traditionen och 

att jag därför inte behövde notera sådant. När vi repeterade stycket med ensemblen inför 

uruppförandet den 1 februari 2020 bekräftades detta. Visst fick vi enas om ställen där olika 

möjligheter är vanliga, som till exempel takt 35 där vi behövde enas om exakta längden av den 

 
81 Redan med uttrycket ”time“ visar jag att jag kommer ur en viss tradition eller använder mig av dess uttryck, därmed 
är det också språket som spelar en roll i förmedlingen av musiken.  
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lilla pausen i baslinjen (”gap”) mellan slag ett och två. Men alla lyssnade på och åtlydde den 

stilistiska informationen som musiken och notbilden förmedlade, alla spelade till exempel alla off 

beats eller synkoper i takt 39-41 med en liten mjuk accent som liksom stötte linjen framåt. 

Musikernas erfarenhet förstärkte alltså det stilistiska insläppet. Och med en stil släpps hela 

traditionen och tidsåldern därifrån den kommer in, här alltså kanske hela den minst 120-åriga 

jazztraditionen som också gör att kompositionen försätts i en historisk kontext. Kontaktytan blev 

i del IV alltså en kombination av själva musiken (genom min, kompositörens, genomsläpplighet), 

dess notation och musikernas erfarenhet. Genomsläpplighet för stil verkar beskriva skeendet 

tydligare än begreppet stilblandning då jag på så sätt betonar det processartade i skeendet, samt 

inkludera fler dimensioner såsom musikernas roll i skeendet, vilka annars skulle undgå mig. 

 

Jag vill vidare undersöka den här genomsläppligheten för stilar, traditioner eller tidsålder för att 

se om jag kan upptäcka ännu fler dimensioner av den. Del II av LYSSNA (se Appendix A3) blir 

återigen mitt undersökningsföremål då den som jag tidigare beskrev redan genom introitusformen 

bär tidsliga och stilistiska referenser. Den grundar sig faktiskt i traditionen att sjunga introitus 

som kommer ur den gamla katolska mässformen som bildades efter 400-talet i västkyrkan och 

som används än idag i nästan oförändrad form.82 Ett introitus är en ingångssång i mässans början, 

i regel med text ur Psaltaren.83 Det hade framförallt funktionen att ackompanjera processionen 

med biskopen fram till kyrkkoren i början av mässan.84  

Introitus hjärta är antifonen. Ordet antifon kommer enligt Ekenberg från det grekiska 

ordet antíphóna som betyder ”motljud, växelsång(er)”. Med antifon menas en biblisk ramvers 

som sjungs som omramning till en psaltarpsalm eller liknande. Man skiljer faktiskt mellan 

responsórium och antiphóna men enligt Ekensberg har båda termerna i praktiken ungefär samma 

betydelse, nämligen växelsång, svar, omkväde.85 Det finns både enklare och rikare antifoner, men 

enligt Ekensberg är de allra rikaste antifonerna introitusantifonerna.86 Ekenberg beskriver dessa 

vidare: ”Introitusmelodierna är ofta mera originellt gestaltade än övriga antifontyper. Visserligen 

kan man även i dem skönja beroendet av traditionella melodiformler, men mycket ofta präglas de 

av ett mycket subtilt samspel mellan text och melodik: melodierna bidrar till att artikulera och ge 

uttryckskraft åt den latinska texten och till och med åt detaljer i den.”87 Antifonen i introitus sjöngs 

växelvis med olika psalmverser och som sista vers Gloria Patri eller den så kallade doxologin. I 

början skedde introitussången utan församlingen, bara med solist och kör. Men eftersom introitus 

också började sjungas i enklare gudstjänster med kortare omfång blev introitus enklare; det 

 
82 dtv-Atlas Musik:Band 1. 20. uppl. München: Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co.KG, 2001, s. 129.  
83 Ekenberg, Anders. Den gregorianska sången: teori, historia, praxis. Stockholm: Gehrmans musikförlag, 1998, s. 
224. 
84 Wikipedia. Introitus (Gesang) [website]. https://de.wikipedia.org/wiki/Introitus_(Gesang) (Hämtad 2020-04-05) 
85 Ekenberg, Anders. Den gregorianska sången: teori, historia, praxis, s. 158. 
86 Ibid., 164. 
87 Ibid., 165. 
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återstod antifonen, en enda psalmvers, eventuellt omtagningen av antifonen, doxologin och sedan 

en avslutande omtagning av antifonen.88  

 

Inspirationen till att inkludera ett sådant stycke och använda mig av dess form kom för mig genom 

att för första gången uppleva sjungandet av introitus ”Sänd ditt ljus och din sanning”89 i en 

högmässa som jag besökte i Adolf Fredriks kyrka 6 oktober 2019. Analogt med beskrivningen av 

den kortare formen består det av en antifon med verserna tre och fyra från psaltarpsalm 43 som 

sjungs växelvis med vers två från psaltarpsalm 42 som övergår i doxologin. Formen kan alltså 

beskrivas som ABCA. Allt sjöngs unisont av kören, och församlingen var med i antifonen 

(förutom att den första gången inte sjöng första frasen) och doxologin.  

 Introitusformen kändes spännande för mig då jag enkelt kunde inkludera församlingens 

sång och den dessutom gav mig möjligheten att ge texten egna betoningar. Innan jag började med 

mitt eget introitus lyssnade jag på musik från den gregorianska tiden, återupptog och samlade 

information om psalmtoner, deras olika moment och tonala struktur, samt analyserade dessutom 

hur texten hade använts och hur melodierna förhöll sig till texten i det introitus jag valde som 

formell förebild. Jag utnyttjade alltså att kompositionsprocessen kan dras ut i tiden. Till skillnad 

från del IV lät jag mig här medvetet påverkas av den gregorianska tidsåldern och dess musik. 

Genomsläppligheten finns därmed i kompositionsprocessen och jag ska nu undersöka huruvida 

den också finns i det färdiga stycket.  

 

Jag har medvetet använt introitusformen, men ibland varierat den lite, av både konstnärliga och 

praktiska skäl. Jag valde vers fyra ur psaltarpsalm 40 för antifonen då den skulle uttrycka lovsång 

och glädje; ”Han lade en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud. Många skall se det och bäva 

och sätta sin lit till Herren.”90 Antifonen sjungs två gånger i början, första gången av kören så att 

församlingen kan lära känna den, andra gången av kören och församlingen.  

Mina två mellandelar, där den andra innehåller de tidigare betraktade 

improvisationsdelarna, är båda lite längre än den som används i ”Sänd ditt ljus och din sanning”. 

Första mellandelen använder sig av verserna 40:2-3, den andra av 40:7-8. Därefter följer 

doxologin från kören och en sista gång antifonen. Denna gång får instrumentalisterna vara med 

unisont, men övergår under andra hälften av doxologin i den ovan analyserade improviserade 

trestämmiga kontrapunkten som avslutar introitus. 

Som jag tidigare beskrev öppnade jag formen för improvisation vid de för mig mest 

avgörande textdelarna. Så kunde jag arbeta tydligare med texten och också, som tidigare beskrivit, 

sätta introitus i samband med resten av LYSSNA.91 Hur kommer nu genomsläppligheten in i 

 
88 Ibid., s. 164. 
89 Den Svenska Kyrkohandboken-Musik: Körutgåva, s. 208.  
90 Bibeln: Bibelkommissionens översättning Bibel 2000, Ps. 40:4. 
91 Se s. 18-20.  



26 

bilden? Som redan beskrivits sker ett formellt genomsläpp som låter den gregorianska tidsåldern 

och dess ännu äldre musikaliska rötter komma in i LYSSNA. Samtidigt sker genomsläppligheten 

också på ett annat plan; genom improvisationsinsläppet blir den traditionella introitusformen 

genomsläpplig för nutiden och mitt komponerade. Man kunde nästan prata om ett utbyte mellan 

tidsåldrarna. Om jag dessutom tittar på hela verket LYSSNA upptäcker jag att introitusformen 

faktiskt har påverkat mycket mer än bara del II. Det finns många delar där solorösten liksom 

psalmoderar texten på en tonhöjd med öppnande eller avslutande melodiformler, till exempel när 

solorösten i del III i takt 11 kommer in efter den första instrumentala inledningen och sjunger 

psalmversen bara på en tonhöjd, tonen giss'. Jag kunde gå ännu längre i mitt sökande efter 

gregorianska insläpp och nästan likna själva början av LYSSNA, det som kommer ur tonen a' och 

glissando kring den, vid de psalmoderande mellanspelen i introitus.   

Mitt eget introitus blev genomsläppligt för traditionen även på det tonala planet. Jag 

använde mig inte av de gregorianska psalmtonerna92 men gav ändå de olika delarna tydliga 

tonaliteter. Antifonen och första mellanspelet är skrivna i b-dorisk. Den improviserade 

kontrapunkten i Codan står i b harmonisk moll, och skiljer sig därmed bara med septimen från 

det doriska, då jag medvetet försökte såväl välja konkreta tonaliteter med referens till 

kyrkotraditionen, som att sätta kontrapunkten och introitus i en närmare tonal relation. Andra 

mellanspelet, del C, utvecklar sig som tidigare beskrivits till en fritonal del, särskilt i doxologin 

som även avslutas med kärnmotivet. Därmed sker genomsläppet igen i båda riktningar, den gamla 

tonaliteten släpper även in min egen nya tonserie.   

Om vi tittar på notationen så finns även där många kännetecknen som tydligt refererar till 

den gregorianska tiden, till exempel brevis som recitationston. Till gregorianska notationssättet 

som är inspirerat av Svenska Kyrkans utformning tillfogade jag mina egna notationssätt med 

framförallt den vågformade pilen som står för glissandot, eller boxnotationen av 

improvisationskontrapunkten. Därmed sker det tidsliga och personliga genomsläppet även i 

notationen.  

Ytterligare en dimension som jag inte har belyst alls än: genom att min komposition är 

en tonsättning av psaltarpsalmtexter släpper texten in tiden där psaltaren tillkom.93  

 Inom ramen för det här arbetet är det vare sig möjligt eller nödvändigt att ge en fullständig 

överblick över alla stilistiska och tidsliga insläpp som har skett i LYSSNA, men jag vill till slut 

rikta min blick på en dimension till som känns viktig.  

 

Allt stilistiskt inflyttande innebär också en regional förankring. Särskilt tydligt blir det när jag ser 

hur melodierna i den improviserade kontrapunkten är gestaltade. Jag är för lite insatt i den svenska 

 
92 (Jag lät mig faktiskt inspireras av dem på ett fritt sätt, som man exempelvis ser på melodin av första mellanspelet (B) 
där man kan hitta vissa spår på första psalmtonen, om än melodin byggs på en annan nivå på skalan och 
melodiformlerna varieras.)  
93 Och därmed släpps in fler än bara ett tidsskikt eftersom psaltarens texter har bearbetats och förändrats under långa 
perioder och därmed själva är genomsläppliga för olika tidsåldrar.  
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folkmusiken för att kunna våga mig en riktig analys, men jag undrar ändå om 

inte utsmyckningarna av den första av de tre linjerna kan spåras tillbaka till mitt övande och 

lyssnande på polskor från olika regioner i Sverige – särskilt Dalarna – utan att påstå att den 

verkligen direkt är besläktad med dem. Ett annat väldigt konkret, både tidsligt och regionalt, 

insläpp i LYSSNA är faktiskt koralen 538 ”Till dig ur hjärtegrunden”94 som jag upptäckte med 

hjälp av Madeleine Modin från Svenskt visarkiv. Hon hittade en variant av melodin efter Ida 

Svensson från byn Vrå i Småland genom en artikel av Ingrid Åkesson när jag sökte svenska 

koralmelodier till psaltarpsalm 39 eller 40.95 Varianten är till ”Gud lär mig dock besinna” som är 

skriven till psaltarpsalm 39, och som finns med den texten i psalmböckerna från 181996 och 

193797, samt i 1697 års koralpsalmbok som ”Till dig av hjärtans grunde”98. Jag valde till slut 

versionen med den nutida texten från den aktuella psalmboken – men ändå har varianten från 

Småland indirekt släppts in. Ett märkligt sammanträffande är att psalmmelodin börjar nästan 

likadant som tredje stämman ur min kontrapunkt – enda skillnaden är oktavläget hos första tonen. 

Och det var detta som gav mig idén att förvandla den improviserade kontrapunkten genom melodi 

III till en helt utskriven fyrstämmig kontrapunkt med melodi III och sedan koralbörjan som 

huvudmotiv; på det viset blev de faktiskt genomsläppliga för varandra.99 Senare och som 

avslutning av del III släpps koralen långsamt in i en kollektiv fri improvisation. Den blir tydligare 

och tydligare tills delen avslutas när såväl kören som oktetten har instämt i koralen så att 

församlingen kan ”ta över” och sjunga den i sin helhet. Musikerna får alltså liksom först bilda 

egna ”varianter” av koralen i improvisationen, relaterande till folkmusiktraditionen där melodier 

som den här koralmelodin har traderats genom århundraden så att det alltid fanns ett flertal 

varianter som existerade samtidiga och var både kopplade till personer (som en variant efter Ida 

Svensson), ett område, en socken eller by. Och på det viset släpps, med en tradition, stil, eller en 

tidsålder, alltid även en koppling till en viss plats eller en tradition hos en viss grupp människor 

in – även om det kan finnas traditionsbärare, nya traditioner, och nya kopplingar som har 

utvecklats ur dem över hela världen.  

 

 
94 Den svenska psalmboken: antagen av 1986 års kyrkomöte. Älvsjö: Verbum 1986, nr. 538.  
95 Åkesson, Ingrid. ”’Till dig av hjärtans grunde’: En koralmelodi på vandring”. I Noterat 8, s. 89-95. Stockholm: 
Svenskt visarkiv, 2000. 
96 Den svenska psalmboken: Av konungen gillad och stadfäst år 1819 och Nya psalmer: Av konungen år 1921 medgivna 
att användas tillsammans med 1819 års psalmbok. Stockholm: Aktiebolaget P. Herzog & Söner och Göteborg: Gustav 
Melins Aktiebolag, 1932, nr. 448. http://runeberg.org/psalmbok/1932/0299.html (Hämtad 2020-04-05) 
97 Den svenska psalmboken: Av konungen gillad och stadfäst år 1937: Jämte utdrag av Den svenska mässan.: 
Melodipsalmbok. Stockholm: Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag1940, nr. 540. 
http://runeberg.org/psalmbok/1940/0569.html (Hämtad 2020-04-05) 
98 Se Ingrid Åkessons artikel för en utförligare beskrivning av historien och traderingen av melodin: Åkesson, Ingrid. 
”’Till dig av hjärtans grunde’: En koralmelodi på vandring”, s. 90. 
99 De första tre insatserna sker i tredjestämmans oktavläge, fjärde insatsen som sker augmenterad och blir basstämman 
till hela vävnaden, tar istället koralens oktavläge (takt 42). När den noterade kontrapunkten återkommer i 
instrumentalgruppen i del E (takt 56) har alla stämmor koralens oktavläge, trombonen fortsätter melodin även tills 
första frasen är slut. 
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Genom alla dessa betraktelser visar sig ytterligare en aspekt av genomsläpplighet som jag vill 

framhäva. Min undersökning började med att jag utgick ifrån att en komposition är en 

sammansättning. Efter att ha tittat på olika skeenden som har blivit sammansatta i LYSSNA, och 

delvis även från olika perspektiv, inser jag att det finns så mycket melodiskt, harmoniskt och 

gestaltande material som verkar genomsyra och styra hela kompositionen att jag undrar om inte 

LYSSNA blir så att säga genomsläpplig för sig själv, att de sammansatta delarna släpper in 

varandra och därmed ständigt utlöser nya sammansättningsskeenden. Jag tänker på den ofta 

belysta improvisatoriska kontrapunkten som jag undersökte med utgångspunkt från del II och III 

(se Appendix A3 och A4), eller urcellsackorden som blev grunden för kärnmotivet som jag 

omnämnde bland annat i del I (se Appendix A1) och II, och även glissandot känns väldigt 

markant. Min första tanke är att en genomsläpplighet för sig själv skulle förekomma i de flesta 

kompositioner så fort det finns ”material” som upprepas, men när jag tänker vidare så betyder den 

förståelsen av begreppet som jag har försökt utveckla här att jag bara kan tänka fenomenet 

genomsläpplighet om (i) dessa delar kommer i kontakt med varandra, (ii) detta sker genom en 

process och (iii) delarna påverkar varandra och utlöser en förvandling. När jag funderar på 

traditionella kompositionsformer som skulle kunna uppfylla dessa kriterier finner jag att 

sonatformen kunde vara ett exempel, särskilt i genomföringen där det tematiska materialet 

utvecklas, bearbetas och sammanflätas så att reprisen kan återuppta det i förvandlad form och 

sätta det i en ny relation. 

 

I LYSSNA jobbade jag med mitt ”material” i både helt noterade passager och improvisatoriska 

skeenden. Ofta utgör de länkar mellan olika formdelar eller gestaltar en musikalisk utveckling. 

Det visade sig i exemplet med den improviserade kontrapunkten som först fungerade som coda 

åt del II och sedan blev insläppt i improvisationsdelen C i del III, där den så småningom 

introducerade den noterade kontrapunkten och förvandlades till ”Till dig ur hjärtegrunden”. 

Jag försöker följa den harmoniska urcellens utveckling och förvandling genom de hittills 

beskrivna skeendena. LYSSNA börjar med den här urcellen i del I (från takt 2, se Appendix A1), 

den blir antydd igen i takt 5 och blir sedan förvandlad till en ny harmonisk progression (takt 10, 

del B). Sedan återkommer den i form av kärnmotivet i takt 28 (del C). Den transponeras (del D) 

och gestaltas och instrumenteras på olika sätt tills slutet av del E. I del II (se Appendix A3) dyker 

de första urcellsackorden upp i första improvisationsdelen och utvecklas harmoniskt för att 

förbereda den nya körinsatsen. Sedan återkommer en del av kärnmotivet i slutet av doxologin och 

blir plötsligt slutet på ett helt annat melodiskt skeende. Även i del III (se Appendix A4) dyker de 

första urcellsackorden upp igen, först från takt 11 (del A), förvandlade till ackompanjemang av 

den omnämnda psalmodiska psalmversen i solorösten, och sedan i kören. Sedan finns de indirekt 

med i tuttidelen som leder till del C – där i form av den ackordföljden som jag extraherade av 
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kärnmotivet och som bildar den harmoniska formen av solodelen i del IV (se Appendix A6)100. 

Från solodelen i del IV förvandlas ackordföljden till ett ackompanjemang för en ny melodi på 

början av vers 39:13 ”Herre hör min bön och lyssnar på mitt rop”, som sedan utgör del V (se 

Appendix A7) av LYSSNA i funktion av ett kyrierop mellan bönen för församlingen. Här 

tillkommer också en ny melodisk stämma som kontrapunkt till melodin. Sedan återkommer den 

harmoniska urcellen i del VII (se Appendix A11) i alla tre former, själva urcellsackorden, 

kärnmotivet och ackompanjemangsackorden. Satsens utveckling kan faktiskt – på ett väldigt fritt 

sätt – liknas vid en genomföring där de olika delarna av de föregående satserna kommer i kontakt 

med varandra och utvecklas. Även introitusformen genomförs och blir grunden för satsen där 

genomsläppet till och från de andra delarna sker.  

För att ge musikerna möjligheten att förinnerliga just det material som ofta utgör en 

improvisatorisk länk, och göra det intuitivt användbart i improvisationerna, gjorde jag en bilaga 

som jag kallade för materialsidan (se Appendix A12), där jag skrev ner kärnmotivet, den 

improvisatoriska kontrapunkten och koralmelodin. Gränsen där kompositionen gör sig 

genomsläpplig förflyttas då med själva materialet till musikernas inre lyssnande och gör därmed 

även kompositörens och improvisatörernas skapandeprocesser genomsläppliga för varandra.  

 
100 Fast här används ackorden i omvänd ordning, formen börjar vid tredje ackordet och går bakåt tills början och slutar 
sedan på sista ackorden E-(maj7).  
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4. Sammanfattning 
 

Efter att ha betraktat olika musikaliska skeenden i LYSSNA och undersökt dem utifrån begreppet 

genomsläpplighet undrar jag vad detta har tillfört min förståelse för frågorna om mötet av min 

komposition med improvisationen, samt vad det har tydliggjort också för andra aspekter av 

kompositionen.  

Jag utgick med mina funderingar från att först titta på själva kompositions- och 

improvisationsprocessen. Till att börja med ställde jag upp förståelsen av en komposition som en 

sammansättning enligt ordets latinska ursprung. Begreppen inspiration, lyssnande och intuition 

verkar ha en betydelse för sammansättningsprocessen som jag varseblev genom att titta även på 

deras etymologi. I samband med att jag läste Keith Jarretts uttalanden om improvisation blev det 

tydligt hur de spelar en lika stor roll även för improvisationsprocessen och hur även den kan 

betraktas som sammansättningsprocess – med samma källa som komposition fast med olika 

förhållande till tiden och utförandet av sammansättningen. Under betraktandet av kompositions- 

och improvisationsprocesserna varseblev jag att faktiskt alla deras moment innebär en dimension 

av genomsläpplighet, att genomsläppligheten liksom är en förutsättning för att kunna skapa. 

Tydligt blev det också i en förståelse av lyssnandet som växte fram ur betraktelsen och som verkar 

vara avgörande för min uppfattning av skapandet: lyssnande som ett åtagande som gör att vi 

åtlyder eller hörsammar vårt inre och därmed också det som ska skapas, sammansättas.  

När jag sedan betraktade hur LYSSNA bemötte improvisationen visade det sig först att det 

finns olika improvisationsskeenden, med olika parametrar eller ytor hos kompositionen där 

improvisationen händer. Jag hittade först skeenden där improvisationen mest sker inom 

gestaltningen: gestaltningen av stämmor i olika grader av frihet som i början av del I eller del IV 

(se Appendix A1 och A6), gestaltningen av även det tidsliga förhållandet mellan stämmorna som 

i den improvisatoriska kontrapunkten där det inte finns en jämn puls. Det finns skeenden där det 

noterade möter en eller fler improviserande stämmor med bara få referenser, som time eller jämn 

puls i trumstämman i C-delen av del I, eller texten i solorösten i del IV.  

Vidare hittade jag skeenden som mer har betydelse för kompositionens form, skeenden 

som i del C från del III (se Appendix A4) med den improviserade kontrapunkten där en helt fri 

improvisation kommer i kontakt med en gestaltande improvisation och sedan övergår i något helt 

noterat, eller solodelen från del IV som är metriskt och harmoniskt organiserad och sedan släpper 

in en noterad bakgrund. Vidare hittade jag improvisationsinsläpp där en referens finns med som 

utgångspunkt men inte ingår i själva improvisationen, som till exempel den korta fria 

improvisationsdelen i andra mellandelen av del II efter ”Jag är här” (se Appendix A3).  

Begreppet genomsläpplighet möjliggjorde för mig att upptäcka dessa olika perspektiv och 

grader av improvisation, samt att förstå mötet mellan kompositionen och improvisationen som en 

process. Genom att improvisationen är en levande process blir kompositionens egen 



31 

skapandeprocess utvidgad och får en koppling till nuet och den aktuella situation där den 

framförs. Bilden av en genomsläpplighetsgräns eller -yta möjliggjorde för mig att undersöka var 

kompositionen egentligen släpper in improvisationen, och på vilket sätt. Här visade sig 

notationens avgörande roll. Den påverkar ofta genomsläppet indirekt genom att styra eller utlösa 

musikernas lyssnande, som bland annat i början av del I eller i den improvisatoriska 

kontrapunkten då det i avsaknaden av noterade tidsliga relationer är musikernas enda möjlighet 

att relatera till varandra. En annan yta blev faktiskt själva formen av kompositionen och 

placeringen av improvisationsdelarna, som i del II där improvisationsdelarna i den annars helt 

noterade formen styr förloppet av stycket och förbinder textdelar och olika musikaliska moment. 

Hur både formen och själva det musikaliska materialet blir en genomsläpplig yta visade sig 

tydligast i C-delen av del III, där insläppet av den improvisatoriska kontrapunkten utlöste ett 

omtydande av delens funktion och även utgjorde en motivisk och tonal förberedelse för nästa 

formdel.  

 

Jag känner att jag genom denna förståelse för kompositionens och improvisationens kontaktytor 

även har fått svar på mina frågor. Särskilt i C-delen av del III har jag sett att det är möjligt att 

inkludera improvisatoriska skeenden i kompositionen där musikerna kan såväl känna sig fria som 

musicera i kompositionens anda. En förutsättning för detta är förståelsen av lyssnandet som 

utlöser ett lydande. När musikerna gör sig genomsläppliga för detta och lyssnar till det 

musikaliska skeendet i sin inre och yttre omgivning kan de inte annat än lyda kompositionen och 

bli genomsläppliga för den, på deras eget sätt och ur nuet – utan att jag som kompositör behöver 

styra detta. Men jag upptäckte också att jag som kompositör kan styra improvisationen indirekt 

genom till exempel kompositoriska insläpp som fordrar en improvisatorisk hantering, som den 

improvisatoriska kontrapunkten i C-delen av del III.  

Genomsläpplighetsperspektivet är också nyckeln till hur jag kan uppnå en helhet av det 

skrivna och spontana. Det processartade och övergångarna mellan material som både gestaltas av 

musikernas lyssnande i nuet och kompositörens lyssnande under skapandet känns som 

förutsättning för detta. Och att ha improvisationen som förutsättning för kompositionens 

utveckling gör att den i samband med musikernas åtlydnad kan genomsyras av improvisationen 

och bli en process på nytt varje gång den spelas.  

Genomsläpplighetsbegreppet gör alltså att jag kan förstå hela kompositionen som ett 

skeende som jag som kompositör sätter igång. Genom lyssnandet-lydandet till inspirationen och 

intuitionen, och därmed min sammansättning, kan jag påbörja en process som påminner om det 

särskilda varande som Martin Heidegger talar om i Konstverkets ursprung – ”att sätta igång 

verkvaron som ett skeende”.101 LYSSNA är då ett verk som försiggår, som kan erfaras genom den 

 
101 Heidegger, Martin. Konstverkets ursprung. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB, 2005, s. 72. Originalutgåva: Der 
Ursprung des Kunstwerkes. Frankfurt am Main: Verlag Vittorio Klostermann, 1977. Gadamer, Hans-Georg. 
Introduktion. Reclam-Verlag 2005. 
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levande kontakten mellan det jag har sammansatt och dess pågående förvandling genom att vara 

genomsläpplig för själva varandet i sammansättningen och vid ytorna mot den lyssnande 

människan. Därmed öppnas det också upp en förståelse för det processartade hos andra aspekter 

av en komposition, vilket möjliggör en annan syn på till exempel kompositionens relation till 

andra tidsåldrar och stilar, eller de inre musikaliska relationerna, utvecklingarna och 

förvandlingarna.  

Det går utöver ramarna för det här arbetet, men jag inser att det vore relevant att undersöka 

om det ens kan finnas kompositioner helt utan genomsläppliga processer, och vad det i så fall 

skulle vara som förhindrade det. Såsom det ter sig här verkar det ju redan vara tillräckligt för 

kompositionen att bli komponerad eller framförd för att bli genomsläpplig. Något annat som här 

har förblivit oberört är också att sätta improvisationen och dess kontakt med kompositionen i 

centrum för undersökningen istället för att se på processerna som utlöses i kompositionen genom 

dess genomsläpplighet för improvisationen.  

Att genomsläppligheten, oavsett perspektiv och de aspekter jag har betraktat, öppnar upp 

en förståelse för processer är för mig det som avgränsar den från andra begrepp som öppenhet 

och transparens. Öppenhet är kanske en förutsättning för att genomsläpplighet ska ske, men den 

är själv ingen process. Transparens kan vara ett resultat av en process där något har släppts 

igenom, men både öppenhet och transparens beskriver för mig ett tillstånd och är därför inte 

lämpliga för att beskriva just processerna jag ville utforska.  

Egenskapen genomsläpplighet förstår jag i samband med en komposition därför som en 

förmåga att ta emot utomstående komponenter och låta sig förvandlas av dem, att därmed sätta 

sig i en relation till omgivningen, tiden, människan och samtidigt låta den egna ”verkvaron” stråla 

ut till dem och bli utgångspunkten för allt skeende. 
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Appendix 
 

 

A. Partitur 

• A1 LYSSNA Del I (s. 1-6) 

• A2 Psalm 185:1-2,5 – O Kriste, du som ljuset är (arrangemang, s. 1-2) 

• A3 LYSSNA Del II (s. 1-2) 

• A4 LYSSNA Del III (s. 1-11) 

• A5 Psalm 538:1-3 – Till dig ur hjärtegrunden (arrangemang) 

• A6 LYSSNA Del IV (s. 1-2) 

• A7 LYSSNA Del V 

• A8 Psalm 397 – Så som du bjöd vi kommer nu (arrangemang) 

• A9 LYSSNA Del VI 

• A10 Psalm 500 – Tack, Fader, för den dag du gav (arrangemang, s. 1-2) 

• A11 LYSSNA Del VII (s. 1-12) 

• A12 LYSSNA Materialsidan 

B. Inspelningar av uruppförandet av LYSSNA i kvällsmässan under Jubilate, 

1 februari 2020 (Inspelning: Elina Eriksson-Hult, Frida Holmgren, Mix: 

Elina Eriksson-Hult, Master: Sebastian Voegler) 

• B1 LYSSNA Del I 

• B2 Psalm 185:1-2,5 – O Kriste, du som ljuset är 

• B3 LYSSNA Del II 

• B4 LYSSNA Del III & Psalm 538:1-3 – Till dig ur hjärtegrunden 

• B5 LYSSNA Del IV 

• B6 LYSSNA Del V 

• B7 Psalm 397 – Så som du bjöd vi kommer nu 

• B8 LYSSNA Del VI 

• B9 Psalm 500 – Tack, Fader, för den dag du gav 

• B10 LYSSNA Del VII 

C. Länkar till video om LYSSNA som samarbetsprojekt inom ramen av 

ESAIM, videoinspelningen av uruppförandet i kvällsmässan under Jubilate 

den 1 februari 2020 samt vidare information om projektet 

 

 



  

 


