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Inledning 

 

I den här självständiga och konstnärliga uppsatsen kommer jag att redogöra för min 

kreativa och reflekterande process med sitt slutmål i en studioinspelning 

tillsammans med pianisten, Klas Nevrin, som också har varit min konstnärliga 

handledare i arbetet. 

 

Mitt syfte med det självständiga arbetet är att utforska fri improvisation som en 

metod för spontan komposition i stunden, där samspelet och förmågan att vara 

närvarande i nuet, spelar stor roll för hur musiken i slutänden blir.  

Genom mina reflektioner kring hur jag och Klas arbetat tillsammans med 

improvisation och kreativitet hoppas jag kunna belysa viktiga aspekter som 

påverkat mitt spel under studioinspelningen.  

 

I min musikaliska bakgrund har jag samlat ihop viktiga milstolpar utefter min 

musikaliska väg som lett mig fram till att jag sitter och skriver denna uppsats på 

KMH. Förhoppningsvis kommer jag också att kunna åskådliggöra vad som fick 

mig att välja syftet för detta självständiga arbete. 

 

 

 

 

Min musikaliska bakgrund 

 

Första minnen 
 

På våren 1986 föddes jag i Kristinestad, en småstad i Österbotten på den finska 

västkusten. Ett av mina första minnen av musik är att jag sitter i min fars famn och 

spelar piano tillsammans med honom. Min far är verksam som kyrkomusiker och 

tillsammans med min morfar, som också var kyrkomusiker, representerar de det 

musikaliska arvet i min familj.  

 

Intresset för slagverk väcktes tidigt i mig. Några år gammal började jag utforska 

rytmer och ljud sittandes på köksgolvet omringad av kastruller, grytlock och 

diverse tillhyggen. Jag kommer också ihåg att jag i dagisåldern blev väldigt 

fascinerad av att en äldre vän till mig hade en afrikansk trumma som han spelade 

på i min fars kör. Jag ville också spela med, så jag tömde en papperskorg och 

vände den upp och ner.  

 

Julen 1995 fick jag äntligen ett eget komplett trumset som skulle komma att ge mig 

många härliga stunder i mitt rum de kommande åren och de övriga i min familj, 

mindre härliga stunder. Jag är dock evigt tacksam för att de haft så mycket tolerans 

för att jag dag ut och dag in producerade allt detta oväsen, själv utrustad med 

kraftiga hörselskydd. 
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En musikalisk medvetenhet väcks 

 

Samtidigt som jag i tolvårsåldern började få undervisning i trumspel och 

musikteori på kommunala musikskolan så kom mitt musicerande i gång på riktigt 

när jag blev inbjuden att spela i en metodistkyrka.  Nu i efterhand kan jag se 

musicerandet i kyrkan som en mycket viktig milstolpe i min musikaliska 

utveckling som trummis. Jag fick tidigt lära mig att vara uppmärksam på vad som 

hände omkring mig i musiken och att försöka passa in i sammanhanget på bästa 

möjliga sätt. Musiken som till största delen bestod av lovsånger byggde mycket på 

lyhördhet, känslor och dynamik. Det gällde bland annat att ha tålamod att långsamt 

kunna bygga upp en lugn och långmäld del av en sång, till något kraftfullt och 

starkt både känslomässigt och dynamiskt. Min inställning till trumspelet i kyrkan 

var mer att understöda musiken och budskapet än genom att ta en mer 

framträdande roll, visa upp mina egna färdigheter på trummorna.  

 

 

Tonåren och jazz 
 

På högstadiet spelade jag i en del olika rockband och började utveckla mitt 

harmoniska gehör genom att spela gitarr och lista ut ackordföljder till olika låtar. I 

de olika banden hamnade jag också allt mer i en roll som ledare där arrangering 

och fattandet av andra musikaliska beslut föll på min lott, vilket jag trivdes väldigt 

bra med. 

 

I tonåren började jag också lyssna mer aktivt på musik, även om mina öron till en 

början mest var inställda på att snappa upp vad trummisarna i olika band gjorde. 

Under den tiden hade jag två ganska olika trumlärare. En av lärarna avgudade den 

amerikanske fusiontrummisen Dave Weckl och gick igång på komplex och 

avancerad ”musikermusik”, medan den andre läraren brann mer för trummisar som 

spelade enkelt och svängigt och som fick musiken att låta och kännas fantastiskt 

bra med små medel. Ganska snabbt bar det för min egen del av åt det sistnämnda, 

mer sparsmakade och ”simplare” hållet av musikaliskt förhållningssätt.   

 

När högstadiet började gå mot sitt slut ställdes jag inför ett viktigt beslut. Skulle jag 

fortsätta med musiken och satsa på den eller skulle jag välja en annan väg? Allt 

löste sig väldigt smidigt, jag fick möjligheten att kombinera min gymnasietid med 

deltidsstudier på Finlands enda folkhögskola med musikinriktning, som lyckligtvis 

endast låg en mil från min hemstad. På Lappfjärds folkhögskola träffade jag många 

duktiga musiker och lärare som till största delen höll på med pop och soul men 

även lite jazz. Jazz verkade både spännande, kreativt utmanande och mångsidigt, 

och blev för mig ett naturligt nästa steg i min utveckling. 

 

 

Vägen mot Stockholm 
 

Jag vill påstå att det är mycket tack vare den finska värnplikten som jag nu sitter 

här på KMH och skriver detta examensarbete. Utan värnplikten skulle jag högst 

troligen inte hamnat i finska arméns musikkår i Lahtis efter min gymnasietid. 

Samtidigt som det var en mentalt och fysiskt påfrestande tid på nio månader med 
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militäriska rutiner och återkommande ”omotiverade” träningsläger i skogen, så 

hände det också en många spännande saker på den musikaliska fronten. I 

musikkåren fick jag möjligheten att spela med flera fantastiska finska jazzmusiker, 

men viktigast av allt: Jag insåg att det fanns tidigare oupptäckta sidor hos mig själv 

och i musiken när en kollega gav mig Kenny Werners bok, Effortless Mastery. 

Boken bygger på att improvisera utifrån ett sinnestillstånd som är fritt från 

dömande tankar och endast spela musikaliska idéer som känns naturliga och 

ansträngningslösa. När jag applicerade denna filosofi på mitt eget spel gav det mig 

ett par otroligt starka och livsförändrande upplevelser. Jag var helt inne i musiken 

på ett sätt som kändes helt fantastiskt och som jag aldrig upplevt tidigare. Jaget, 

och därmed alla mina kritiska tankar om mitt spel, försvann och jag upplevde 

musiken som en stark kraft som spelade mig istället för att jag försökte spela 

musiken. Allt som hade med musik att göra kändes plötsligen mer meningsfullt 

samtidigt som den nya ”upptäckten” också ledde till ett ökat intresse för kreativitet 

och personlig utveckling. 

 

När jag blev hemförlovad från armén var vi en grupp finlandssvenskar som ville 

söka till folkhögskolor med jazzinriktning i Sverige. Inför vår 

folkhögskolesökningsturné upplevde jag att jag hade mycket nytta av att ha läst 

Effortless Mastery. På alla spelproven hade jag en känsla av ett inre lugn och 

klarhet, och drabbades inte så mycket av prestationskrav. Musiken kom i första 

hand och jag kunde slappna av och samspela med de som ackompanjerade mig. 

 

Jag blev antagen till bland annat Framnäs folkhögskola utanför Piteå, som jag 

sedan valde att gå på. Jazzlinjen på Framnäs hade en tydlig jazzprofil med fokus på 

hantverk och standardrepertoar, där jag tillbringade ett år av övande och jammande 

från morgon till kväll. Erfarenheten jag fick av att jamma och spela jazz så mycket 

som jag gjorde gav mig en bra och stabil grund att stå på. När läsåret började 

närma sig sitt slut, kände jag mig ganska kreativt utsvulten och begränsad av allt 

fokus på 40- och 50-talets jazztradition. Jag hade en inre längtan om att utforska ett 

mer kreativt musikskapande och vidga mina musikaliska vyer och bestämde mig 

för att söka mig vidare till Skurups folkhögskola. 

 

I Skurup kom jag att trivas väldigt bra under det kommande året, med den öppnare 

och mer kreativa syn många av eleverna och lärarna hade på musikskapandet. Det 

var där jag kom i kontakt med fri improvisation för första gången och det kändes 

som ett naturligt nästa steg att ta i min utveckling. Det kollektiva skapandet, 

oförutsägbarheten och möjligheten att reagera direkt på mina impulser, stärkte min 

kontakt med musiken och min kärlek till den ännu mer. Genom den fria 

improvisationen kunde jag för första gången uppleva att det verkligen var min 

musik jag spelade, på sättet jag ville spela musiken på. Jag började spela utifrån 

mig själv och hur jag ville spela istället för att styras av förväntningar på ett 

musikaliskt accepterat språkbruk som till exempel i bebopmusiken. 

 

På vårterminen bestämde jag mig för att söka till musikhögskolorna i Stockholm 

och Göteborg. Jag hade börjat bli lite rastlös av ”folkhögskolebubblan” och 

behövde få distans till jag-tror-jag-vet-och-kan-allt-attityden som jag upplevde att 

fanns bland många av oss unga folkhögskolestudenter. 

 

När antagningsresultaten kom visade det sig att jag hade blivit antagen till båda 

musikhögskolorna och fick väldigt svårt att välja mellan Göteborg och Stockholm. 

Efter allt velande var det till slut storleken på skolan och staden, samt avståndet till 

Finland som fick mig att välja Stockholm som studiestad. 
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Musikhögskolan 
 

Det viktigaste jag hade med mig i flytten från Skurup till Stockholm var, förutom 

de fina musikaliska erfarenheterna, alla mina kontakter och goda vänner jag fått. 

Tack och lov var vi ett stort gäng från Skurup som började i samma klass på 

musikhögskolan, vilket gjorde att jag inte kände mig så ensam när studierna drog 

igång. 

 

Första årskursen var snabbt över utan att jag riktigt hann komma till ro och hitta en 

plats i musiken jag trivdes på. Jag flängde runt i alla möjliga olika musikaliska 

sammanhang och spelade en hel del musik som inte var helhjärtad. Det var bland 

annat många bekräftelsebehovsstyrda jamsessioner jag var på där vi spelade 

jazzstandards på ett väldigt inrutat och förutsägbart sätt. Den här typen av jam 

mådde jag väldigt dåligt psykiskt av, där jag själv till slut oftast inte kunde värja 

mig från att ryckas ner i ett destruktivt självcentrerat spel styrt av rädslan för dåligt 

anseende. Tack och lov fanns också en del öppensinnade studenter som vi spelade 

precis samma standardlåtar med, men med ett helt annat tillvägagångssätt. Vi 

spelade inte strikt utifrån vad som hade hänt för över 50 år sedan i jazzens USA 

eller utifrån det ”enda rätta” sättet enligt någon auktoritär person. Istället skapade 

vi musik utifrån vilka vi var som människor och vad som hände mellan oss i 

rummet där och då. Dessa inspirerande jam fick mig att inte ge upp hoppet om 

jazzen, standardlåtarna och musiken i stort. 

 

När det andra läsårets studier drog igång efter sommaren kände jag mig upprymd 

av att ta mig an de nya utmaningarna. Medan första läsårets kursschema till största 

del bestod av obligatoriska kurser med övervägande fokus på musikaliskt hantverk 

och teori, hade jag en större möjlighet att staka ut min egen konstnärliga väg 

genom de fritt valbara kurserna under det andra läsåret. Vi var ett gäng på fyra 

studenter som alla hade ett gediget intresse för improviserad musik, som tog 

tillfället i akt att göra musikhögskolans enligt mig bästa kursval, vilket var 

workshop ensemblekursen. I den kursen utgick vi ifrån vår redan samspelta grupp 

och valde tre olika ensemblelärare. Lärarna vi hade förmånen att få ha i tre olika 

workshop ensembler var Fredrik Ljungkvist, Klas Nevrin och Raymond Strid. Alla 

lärarna var oerhört engagerade och inspirerande lärare som också spelade 

tillsammans med oss. 

 

Jag hade dessutom valt att ha Raymond Strid som trumlärare under hela 

höstterminen i årskurs två, vilket var ett av de bästa valen jag gjort hittills i livet. 

Raymond är en sann hjälte inom den svenska improviserade musiken, som jag hade 

hört spela på några av mina favoritkonserter under det första året i Stockholm. 

Varje gång jag hörde honom spela blev jag djupt imponerad och samtidigt 

förundrad av hans dynamiska, välartikulerade, lyhörda, oförutsägbara och lekfulla 

spel. När jag sedan fick möjligheten att ha enskilda lektioner med honom kunde jag 

äntligen förstå mig på vad som låg bakom detta för mig nästan övernaturligt 

musikaliska trumspel. Jag insåg snabbt att Raymond lever och andas musik. Hans 

genuina och brinnande intresse för all musik från hela världen är något jag inte 

upplevt hos någon annan person jag mött tidigare. Jag fick inspirerande 

musikhistoriska privatlektioner av rang när Raymond med sin ovillkorliga kärlek 

till musiken bland annat redogjorde för hur de olika musikstilarna uppstått. Han 

spelade upp allt från opera och modern klassisk musik till afrikansk, indisk och 

asiatisk musik och givetvis också jazz, frijazz och fri improvisation.  
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Vi jobbade aktivt med min medvetenhet kring sound, klang och dynamik vid 

trumsetet. När jag till exempel improviserade fritt i högt tempo spelade jag ganska 

många överflödiga och slentrianmässiga slag på bastrumman. Raymond avbröt mig 

och påpekade på sitt kompromisslösa men varma sätt att den överaktiva 

bastrumman tog över helhetssoundet och sa att jag skulle ta bort foten från 

bastrumspedalen helt och hållet. Jag fortsatte sedan att spela på samma sätt en 

stund utan bastrumman. När jag sedan flyttade tillbaka foten på pedalen kändes det 

som att det var första gången jag hörde mitt bastrumsspel i helhetssoundet på 

riktigt. Det var ju pinsamt att jag spelat i så många år utan att vara medveten om 

vad min höger fot egentligen höll på med! Det här var en av alla konstruktiva 

”tillrättavisningar” jag fick av Raymond. När jag improviserade fritt med andra 

bidrog jag nog inte till att musiken i sin helhet lät så mycket bättre, utan spelade 

extatiskt lite ”här och där” på trummorna uppslukad av min konstnärliga 

frihetskänsla. Raymond lyckades både verbalt och genom sitt oerhört musikaliska 

spel få mig att inse att fri improvisation faktiskt är en väldigt sofistikerad form av 

musikskapande, och att det krävs att man jobbar mycket med musikaliska idéer och 

uttryck för att musiken ska låta bra. 

 

Under flera år hade jag också förirrat mig djupt in i en värld av filosofiska och 

andliga utgångspunkter för musikskapandet och livet i stort. Jag var ute efter någon 

form av existentiell och konstnärlig sanning. Raymonds synsätt var däremot allt 

annat än ”flummigt”, och all hans metodik i undervisningen var väldigt konkret 

och hantverksbaserad. Istället för abstrakta tankesätt på improviserandet pratade 

han bland annat om koncentrationsförmåga och risktagande, som essentiella 

egenskaper. Jag har aldrig haft någon lärare som engagerat sig så mycket i 

undervisningen och brytt sig så mycket om mitt välmående i musiken och i 

privatlivet. 

 

Precis innan andra läsåret skulle dra igång var jag också med om något som lett till 

att jag inte hoppat av skolan eller gett upp hoppet om musiken under dessa senaste 

tre tunga åren. Studierektor Stefan Grahn ringde mig och frågade om jag ville åka 

till Tallinn på en utbyteskurs i tio dagar och jag tackade ja. Vi var en jazzkvartett 

från KMH som åkte till musikakademin i Tallinn, som motsvarar KMH i 

utbildningsnivå. Där hade vi ensembleundervisning och seminarier med olika 

lärare från olika delar av Norden och Baltikum. Jag fick träffa och skapa fin musik 

med många härliga människor från bland annat Danmark, Finland, Estland och 

Litauen, men viktigast av allt så lärde jag känna en av mina närmsta musikaliska 

vänner, som tidigare gått mig obemärkt förbi i Stockholm. Utan den fenomenala 

pianisten och improvisatören Mattias Lindberg, skulle jag högst troligen inte sitta 

här och skriva denna uppsats. Vi fann varandra i musiken under ett duo jam i en 

ensemblesal på skolan i Tallinn. Mattias och jag har efter Tallinn-kursen 

regelbundet träffats, improviserat och övat tillsammans och diskuterat musik och 

livet under tre års tid. Förutom vår starka och många gånger telepatiska kontakt i 

musiken, har våra djupa och ärliga diskussioner också gett mig otroligt mycket 

kraft och hopp för att orka gå vidare de gånger när jag helt saknat inspiration i 

musiken. 
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Examensprojektet  
 

Syfte 
 

Mitt syfte med examensprojektet var att utforska fri improvisation som 

kompositionsmetod i stunden och dokumentera resultatet av min process genom att 

göra en studioinspelning med utgångspunkt i fritt improviserad musik, tillsammans 

med min konstnärliga handledare Klas Nevrin. 

 

 

Bakgrund 
 

Från början var min tanke att kombinera projektet med mitt pedagogiska 

specialarbete som jag skrivit i samband med pedagogiska påbyggnadsutbildningen 

jag gått på parallellt med kandidatprogrammet de två senaste åren. Det var 

Ambjörn Hugardt som kläckte idén om att göra ett kombinerat arbete eftersom 

båda mina arbeten kretsade kring samma saker, improvisation och psykologiska 

aspekter. I det pedagogiska specialarbetet undersökte jag närvaro och flow i 

improvisation genom att göra intervjuer och göra kopplingar mellan 

intervjuresultaten och litteraturen jag hade läst. Idén om ett kombinerat arbete var 

att jag skulle ta till vara på slutsatserna i min undersökning och ha dem som en 

utgångspunkt för mitt eget improviserande och reflekterande. Tyvärr blev jag lite 

avskräckt av att tanken på att det skulle bli för rörigt med alla kopplingar mellan 

mitt eget musikskapande och det jag undersökt och bestämde mig till slut att 

istället hålla de två arbetena isär. Jag ville kunna förhålla mig friare till det 

konstnärliga självständiga arbetet, utgå från mig själv och mitt spel istället för att 

utgå från resultatet av intervjuer jag gjort i det pedagogiska arbetet. 

 

Min motivation i examensprojektet låg i att fokusera på mig och mitt komponerade 

i stunden genom fri improvisation. Tidigare gick jag länge och funderade på att 

utgå ifrån att komponera och arrangera musik för en egen grupp, vilket jag sysslat 

med väldigt lite de senaste två åren. De gångerna jag skrivit och spelat egen musik, 

kan jag i ärlighetens namn inte påstå att jag fått några otroliga kickar som skulle 

bidragit till att mer inspiration för komponerandet. Jag vill dock inte komma här 

och påstå att komposition inte skulle vara utvecklande och stimulerande för 

kreativiteten och konstnärligheten. Men för min egen del valde jag i det här skedet 

av min utveckling att istället att fokusera på det konstnärliga skapandet genom 

improvisation. Kanske längtan efter att skriva musik väcks i mig i ett senare skede 

av livet, vem vet. 

 

 

Tankar kring fri improvisation 
 

Jag har valt att utgå från fri improvisation i mitt examensprojekt eftersom jag 

upplever att jag i fri improvisation kommer närmare kärnan i musiken och har fler 

möjligheter att spontant påverka musiken ur ett kompositoriskt perspektiv än vad 

jag har när jag till exempel spelar jazzlåtar. I jazzmusik är jag oftast begränsad av 

form och i många fall av en viss rytmik och ett fast tempo. I fritt improviserad 

musik har jag bättre förutsättningar för att vara kreativ, medan musikskapandet i 
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stunden utmanar mitt psyke på ett stimulerande sätt. Känslan av att vara helt 

närvarande i nuet och inte veta vad som kommer att hända i nästa stund är otroligt 

spännande och livsbejakande. Å andra sidan kan det improviserandet bidra till 

ångest när jag inte är i nuet och utifrån rädsla försöker skapa musiken genom att 

intellektuellt tänka ut vad jag ska spela i nästa stund. För mig har det aldrig blivit, 

och kommer aldrig bli bra musik när intellektet och prestationstankarna styr. 

 

Många personer jag har varit i kontakt med förknippar fri improvisation med en 

genre musik som låter abstrakt, atonal och allmänt ”stökig” rytmiskt. Faktum är 

dock att musiken lika bra skulle kunna vara helt tonal, tempobaserad och låta som 

jazz, rock, klassisk musik eller andra typer av mer ”lättlyssnad” musik. Fri 

improvisation för mig betyder att jag hela tiden har en valmöjlighet att spela vad 

jag vill i stunden istället för att låta mig styras av genrebaserade förväntningar och 

begränsningar. Jag antar min långa erfarenhet som trummis i jazz- och 

popsammanhang bidragit till en längtan efter ett friare och konstnärligare 

förhållningssätt till musiken. Som trummis i fritt improviserad musik har jag 

möjligheten att välja att inte bara ha en ackompanjerande och understödande roll, 

utan också uttrycka mig mer solistiskt när som helst i musiken, inte bara när det är 

min tur att spela solo. Jag upplever också att jag tillåts vara mer spontan, intuitiv 

och expressiv och kan skapa olika känslostämningar med en bredare palett av 

färger. Jag kan välja mellan att hålla mig i bakgrunden och måla upp stora 

ljudlandskap eller att skapa interaktion genom att gå in i ett mer aktivt samspel och 

allt däremellan. Jag kan också välja att vara tyst i flera minuter utan få någons 

förväntansfulla blickar på mig. Allt handlar om musiken i nuet. 

 

När jag improviserar fritt tillsammans med andra tillåts de enskilda instrumentens 

traditionella roller att lösas upp. Till exempel kan pianisten ta min perkussiva och 

rytmiska roll, medan jag kan ta pianistens klangliga eller melodiska roll. Alla i 

instrumenten blir likvärdiga och det blir lättare att hitta ett kollektivt sound och 

samspel om man är ute efter det i stunden. Fri improvisation är för mig mer ett 

verktyg för musikskapande än en genre, ett slags genreöverskridande spontant 

komponerande i stunden där den jag är och det jag står för musikaliskt är det som 

hörs i musiken. 

 

 

Konstnärlig handledare 
 

Tidigare hade jag kommit i kontakt med min konstnärliga handledare Klas Nevrin 

genom olika kurser och ensembler på musikhögskolan. Bland annat höll Klas 

Nevrin en kurs i improvisation med filosofisk inriktning i årskurs ett, som var 

väldigt inspirerande och öppnade upp mitt tänkande kring musik och 

improvisation. Han talade bland annat om ett icke-dömande lyssnande när man 

lyssnar på musik, där man inte värderar det man hör och inte kategoriserar musiken 

i olika genrer eller jämför den med musik man hört tidigare. Istället går det icke-

dömande lyssnandet ut på att vara fokuserad och uppmärksam på vad som händer 

rent konkret i musiken och vad den förmedlar för känslotillstånd till mig som 

lyssnare. Klas kunde spela upp allt från konstmusik till jazz och fritt improviserad 

musik som vi tillsammans skulle lyssna på i klassen och diskutera efteråt. Han 

berättade heller aldrig på förhand var det var vi skulle lyssna på, vilket bidrog till 

ett extra nyfiket och öppensinnat lyssnande. Jag hade aldrig riktigt tänkt i banorna 

kring olika lager och roller i musiken, hur musiker samspelar med varandra, eller 

vilken typ av harmonik eller rytmik som används. Oftast har jag haft fullt upp med 
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mina egna dömande tankar och har lätt hamnat i ett värderande av musiken. Genom 

den typ av lyssnande Klas introducerade för oss, upplevde jag att jag fick ut mer av 

musiken både som lyssnare och som musiker. Jag kunde till exempel börja höra hur 

improviserade stycken var uppbyggda och blev mer medveten om hur musikerna 

förhöll sig till de olika musikaliska situationerna som uppstod och kunde därmed 

själv dra nytta av denna ”kunskap” i mitt eget improviserande. 

 

Jag var väldigt imponerad av Klas förmåga att på ett tydligt och konkret sätt 

diskutera kring och jobba med olika aspekter av improvisation och kreativitet. 

Varje gång jag hörde Klas spela piano och diverse andra instrument blev jag också 

otroligt inspirerad av hans närvaro, flow, energi, dynamik, variation och gränslösa 

kreativitet. För mig är han den ultimata improvisationsmusikern och 

improvisationspedagogen. 

 

 

Redovisningsform 
 

I examensprojektet ville jag fokusera fullt på mitt eget kreativa skapande och 

skaffa en bra och hållbar grund att stå på inför framtiden som 

improvisationsmusiker. Ursprungligen hade jag en idé om att göra en konsert med 

endast mig själv och trummorna, vilket också skulle kunnat vara väldigt spännande 

och utvecklande för mig. Men tanken på att jobba helt på egen hand gjorde att jag 

började tvivla på min egen förmåga att klara av genomförandet av 

examensprojektet. Under en längre tid hade jag haft svårt att hitta motivation och 

lust i musiken, men jag var fast besluten att inte kasta in handduken. Jag skulle 

verkligen kämpa för att fullfölja mina studier inom utsatt tid. Därför valde jag att, 

istället för att tvinga mig själv göra något överambitiöst och alltför 

inspirationskrävande, göra något jag verkligen hade motivation och lust till. Jag 

hade länge drömt om att få möjligheten att spela tillsammans med Klas och 

bestämde mig för att, genom att välja honom som konstnärlig handledare, ta till 

vara på möjligheten i examensprojektet. Utöver de sex handledartimmarna vi fick 

till förfogande, valde jag dessutom att utnyttja fem av mina enskilda valbara 

lektionstimmar tillsammans med Klas. 

 

Här följer nu mina reflektioner kring de fem övningssessioner vi hade som ledde 

fram till studioinspelningen. Jag spelade in varje session med min 

inspelningsapparat, och har i min reflektion utgått ifrån den inspelade musiken och 

samtalen, samt ifrån egna anteckningar jag gjorde direkt efter varje session. 

 

 

Första sessionen 
 

Klas och jag träffades i en ensemblesal på musikhögskolan den 29 januari för vår 

första session. Efter ett kort inledande samtal spelade vi ett improviserat stycke 

utan att bestämma något på förhand. Vi började spela samtidigt och jag minns hur 

jag nästan flög av stolen av soundet som kom ur flygeln. De otroligt vackra 

klangerna och all den respekt jag hade för Klas fick mig direkt ur balans. Jag 

fastnade i mina tankar om mig själv och mitt egna spel och fick en jobbig känsla av 

vara ovärdig att vara i musiken tillsammans med Klas. All den fantastiska och 

djupa musik jag tidigare hade hört honom spela på skivor och konserter. Hur skulle 

jag kunna leva upp till den energin och koncentrationen som nu flödade rakt emot 



12 

mig? Jag kämpade febrilt för att vara med i ”leken” genom att ta till alla tänkbara 

mentala och fysiska strategier jag hade. Slappna av! Lyssna! Andas! Njut! Men 

ingenting hjälpte i mina desperata försök att prestera bra och vinna respekt. Full av 

idéer om hur jag borde och inte borde spela gjorde att avståndet till friheten och 

lusten i musiken blev enormt. Jag lade märkte till att jag rent intellektuellt försökte 

koppla ihop det Klas spelade på flygeln med mina tidigare musikaliska referenser. 

Karaktären av musiken som uppstod under de första sekunderna av stycket fick 

mig omedvetet begränsa mina valmöjligheter till ett rubaterat spel i klichéartad 

ECM-stil. Den norska trumlegenden Jon Christensens namn dök bland annat upp i 

huvudet på mig när jag spelade sparsmakat på cymbalerna. Jag kände mig 

verkligen inte fri i den stunden. Allt jag spelade upplevde jag dessutom som 

fördröjt och energilöst, eftersom varje insats präglades av en självmedvetenhet, 

rädsla och för mycket kontroll. Även om jag några minuter senare blev mer 

bekväm i situationen och kunde bidra med någon slags musikalisk riktning och 

energi, så kommer jag tydligast ihåg den där första trevande och påfrestande 

minuten. Den fick mig att åter en gång inse följande: Rädslan för att inte bli 

accepterad, att inte duga som jag är just nu är en otroligt stark kraft som blockerar 

min kreativitet och upplevelse av flow. 

 

Efter improvisationen reflekterade vi över musiken och jag tillät mig vara helt ärlig 

om hur jag upplevde mig själv och mitt spel. Klas bemötte mig på ett varmt och 

förstående sätt och kom med stöttande kommentarer. Han talade bland annat om att 

hitta en acceptans för den man är just nu i livet och inte förvänta sig att saker och 

ting ska förändras över en natt, utan ha tålamod och självdistans. Detta gav mig i 

alla fall en tillfällig tröst som jag verkligen behövde där och då. 

 

 

Övning i att byta riktning 
 

Vi gjorde sedan olika övningar för att utveckla den musikaliska kommunikationen 

och samspelet mellan oss. En övning som vi bland annat gjorde gick ut på att 

tillsammans kunna byta riktning i musiken genom att någon plötsligen introducerar 

en idé som tydligt kontrasterar mot den nuvarande idén man spelar, vilket den 

andra personen i sin tur så fort som möjligt reagerar på genom att själv byta idé och 

riktning. Denna övning fick mig att inse en del saker om mitt eget spel. För att det 

ska bli ett bra flyt i övningen krävs lyhördhet, snabba reflexer, tydlighet och 

initiativtagande från båda hållen. Jag hade egentligen inga som helst problem att 

uppfatta exakt när Klas bytte riktning och heller inga problem med att blixtsnabbt 

byta riktning därefter. Min svaghet i övningen låg i min egen otydlighet och i mitt 

tveksamma initiativtagande. Jag kom till insikten att mitt spel kanske inte var så 

tydligt som jag trodde. Starka accenter och för många olika, i sig själva 

kontrasterande ljud på trumsetet bidrog till att idéerna blev otydliga och röriga, 

vilket i sin tur resulterade att det blev svårare för Klas att uppfatta om jag bytte 

riktning eller inte. Detta tror jag är en omedvetenhet som många av oss trummisar 

lider av, där man på trumsetet styrs av invanda motoriska mönster utan att vara 

uppmärksam på klang, helhetssound och hur allting hänger ihop. Som jag också 

beskrev i kapitlet om min musikaliska bakgrund har jag sedan många tillbaka haft 

lätt för att ta på mig en understödande roll i musiken. Mitt mål har då varit att 

smälta in i helheten och ”följa med strömmen” och i övningen Klas och jag gjorde, 

blev det väldigt tydligt att jag inte tog så många egna initiativ, vilket dels nog 

berodde en del på min osäkerhet inför den aningen obekväma övningssituationen.  
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Det jag fick med mig från den första sessionen var att acceptera och ha tålamod 

med mig själv, eftersträva tydlighet i mina idéer och i mitt sound och att våga ta 

plats och egna initiativ i musiken. Klas gav mig två övningar som jag jobbade med 

på egen hand för att utveckla tydligheten och riktningsbyten i musiken. Övningarna 

var följande: 

 

 Spela en tydlig idé, cirka 10–20 sekunder och byt sedan riktning med en 

tydligt kontrasterande idé. Överdriv gärna med kontraster i dynamik och 

tempo. 

 

 Improvisera utifrån ett sångbart och enkelt motiv, och variera detta genom 

rytmiska förskjutningar och skiftningar i sound och klang. Använd också 

tystnaden aktivt. 

 

 

Andra sessionen 
 

Ett par veckor senare träffades Klas och jag igen. Jag uttryckte att jag upplevde 

svårigheter i att koncentrera mig i musiken, både i spelandet och i lyssnandet. Åter 

en gång var Klas väldigt förstående och delade med sig av olika konstruktiva 

förhållningssätt. Vi diskuterade bland annat att acceptera sina prestationskrav och 

se koncentrationen som något som man tränar på och utvecklar hela tiden, istället 

för att kräva att man ständigt ska vara hundra procent koncentrerad. Klas 

poängterade även denna session tålamod som en viktig egenskap. Tålamod har inte 

precis varit min starka sida de senaste fyra åren av min utbildning. Mitt krav på att 

utvecklas och lära mig nya saker i rask takt utan att lyssna på mig själv och ta mitt 

välmående på allvar, har bidragit till en känsla av otillräcklighet och stress. Jag tror 

det är lätt att man på en musikhögskoleutbildning tar sig själv för givet och 

förväntar sig att man ska klara av att driva på alla inre processer man jobbar med i 

improvisation utan att ge sig själv någon distans. Dessa processer behöver få ta tid 

och jag längtar innerligt efter att alla de idéer och tankesätt jag samlat på mig på 

musikhögskolan ska få hinna mogna inom mig efter jag har utexaminerats. 

 

 

Flow 
 

Efter det inledande samtalet bestämde vi oss för att improvisera fritt. Med min 

upplevelse av förra sessionens improvisation i åtanke uppmanade Klas mig att våga 

ta mer plats i musiken. Jag började spela själv, och Klas anslöt efter ett tiotal 

sekunder. Det var en helt annan känsla i rummet den här gången. Min blockerande 

respekt för Klas och största delen av min osäkerhet var borta, vilket antagligen 

berodde på att vi hunnit lära känna varandra lite bättre och diskuterat kring olika 

problem. Uppmaningen om att våga ta större plats och spela ut i musiken gjorde 

också att jag nästan direkt kom in ett flow genom kontakt med min viljestyrka och 

inre energi. Jag tänkte inte, jag bara spelade. Musiken lyfte med det samma och jag 

förstod inte riktigt vad som hände. Där satt jag bollade musikaliska idéer fram och 

tillbaka med Klas, med lekfullhet och en gemensam hög energi utan någon som 

helst ansträngning. Jag kollade ibland upp på Klas vid flygeln som var totalt inne i 

musiken och verkligen gav allt. Jag blev djupt berörd av glädjen och tacksamheten 

för den stunden vi delade tillsammans.  
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Vi hade spelat i närmare tio minuter med denna höga energi och koncentration. Vid 

ett skede spelade vi sedan ett unisont och tydligt avslag som jag verkligen fick för 

mig att var det definitiva slutet på improvisationen. För mig var det ett ”typiskt” 

och snyggt slut, som jag så många gånger tidigare varit med om själv och hört 

många andra improvisationsmusiker göra. Men Klas lärde mig en viktigt läxa 

genom att oväntat fortsätta efter ett par sekunders tystnad. Jag hade tagit ut segern i 

förskott! Jag blev tvungen att snabbt svälja min stolthet över det perfekta slutet och 

snopet försöka ta mig in i musiken igen. Improvisationen fortsatte sedan lika länge 

till, vilket också förvånade mig. En liten röst i mig sa att det trots allt är lektion på 

musikhögskolan och att jag är här för att lära mig viktiga saker, inte släppa loss i 

långa lustfyllda improvisationer. 

 

Efter att improvisationen kommit till sin ände efter 20 minuters intensiv 

koncentration och flödande idé, kände jag mig otroligt lugn och närvarande i 

rummet. Jag upplevde dock att jag hade känt mig aningen obekväm och självisk i 

musiken. Jag var orolig för att jag hade varit för dominerande och tagit alltför stor 

plats den här gången. När vi diskuterade detta ansåg dock Klas att jag absolut inte 

hade det, utan att allt kändes jättebra. Jag insåg att vi var på samma våglängd i 

musiken, vilket var en otrolig lättnad för mig med tanke på hur jag kände mig efter 

förra sessionen där jag upplevde mitt spel som riktningslöst, svagt och otydligt. 

 

 

Eftertankar 
 

När jag i efterhand lyssnar på den inspelade improvisationen hör jag hur vi 

tillsammans låter musiken få tid att utvecklas i olika riktningar. Många varierande 

och intressanta partier uppstår helt oförväntat och leder sedan naturligt vidare till 

nya partier. Energi, lekfullhet och en stark framåtriktning, är också ständigt 

närvarande, precis som jag alltid önskar att det ska vara. På inspelningen upplever 

jag att jag tar minst lika många initiativ i musiken som Klas, och att han verkligen 

tar in och reagerar på det jag spelar lika mycket jag tar in och reagerar på det han 

spelar. Vilken enorm skillnad från förra sessionen! 

 

 

Tredje sessionen 
 

”Nyckeln till improvisation” 
 

Den 19 mars var det dags för vår tredje session. Dagen innan hade jag varit på en 

inspirerande trumclinic på skolan med den legendariske trumslagaren Peter 

Erskine. Det var många saker han sa som jag tyckte var bra och tänkvärda. 

Följande råd han kom med resonerade extra mycket i mig: ”Play what you want to 

hear next”. Jag tog med mig denna idé till mitt övningsrum och hade den i 

bakhuvudet när jag improviserade själv på trumsetet. Jag tyckte tidigare att det var 

svårt att improvisera och uppnå ett flow på egen hand, jämfört med att spela med 

andra där jag ständigt får impulser av de andra att reagera på. Improviserandet på 

egen hand har oftast bestått av massa självmedvetna tankar, ett ifrågasättande om 

vad jag ska spela i nästa stund och om det jag spelar är tillräckligt bra. Genom 

Erskines filosofi kunde jag däremot uppleva att jag kom in ett flow direkt, där det 

jag spelade kom utifrån min egen viljestyrka och intention, utan de blockerande 

tankarna. Tidigare var min idé om improvisation på egen hand att inte försöka välja 
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vad jag spelar aktivt utan istället låta musiken spela mig. I motsats till att släppa 

kommandot helt och mer eller mindre hoppas på det bästa i musiken tog jag nu helt 

enkelt kommandot över musiken i nuet på ett bestämt men samtidigt intuitivt sätt. 

 

När jag riggade upp mitt trumset i det lilla flygelrummet Klas hade bokat, kände 

jag mig väldigt säker på mig själv. Jag hade ju hittat ”nyckeln till improvisation”, 

men även denna session skulle jag få lära mig en läxa genom musiken. 

 

Klas började improvisationen genom att spela något som påminde om konstmusik, 

i stil med Anton Weberns oregelbundna och ryckiga rytmik med oförutsägbara 

pauseringar. Efter ett tiotal sekunder anslöt jag och märkte till min stora 

förskräckelse att ”nyckeln till improvisation” inte alls passade i den här 

improvisationens lås! Kanske det var så att idén ”play what you want to hear next” 

inte alls fungerade på samma sätt tillsammans med en oförutsägbar och lekfull 

medmusiker som den fungerade på egen hand? Kanske det var ”nyckeln till 

soloimprovisation” jag hade hittat helt enkelt? I efterhand när jag nyktrat till efter 

detta rus av nycklar, så tror jag i slutänden problemet var att jag ville och försökte 

uppnå känslan av flow i musiken alltför mycket. Jag ville verkligen bevisa för mig 

själv att jag hade hittat ett fungerande sätt att uppnå flow i spelet. Resultatet blev 

tyvärr ett forcerat spel utan flow och en djup besvikelse på mig själv som bonus. 

Åter en gång fick jag inse att flow inte kommer på beställning med hjälp av en 

mental inställning. 

 

 

Eftertankar 
 

I början av improvisationen vi spelade försökte jag också passa in i det Klas 

spelade och hade svårt att hitta en timing som fungerade med hans ”Anton 

Webern-timing”. Vi pratade om detta efter improvisationen och gjorde korta 

stycken där Klas spelade med samma typ av timing och jag blev uppmanad att 

spela något kontrasterande och självständigt till det han spelade. Denna gång 

uppstod den där spänningen i timingen som jag först hade eftersträvat när jag 

försökte hitta in i Klas timing, men utan att försöka passa in över huvud taget. 

Paradoxen att mitt spel fungerar och musiken blir bra av att jag inte bryr mig och 

går emot grundtanken om samspel, är ytterst fascinerande. Känslan av att jag sätter 

ner foten, spelar en självständig linje och inte försöker smälta in i sammanhanget är 

fortfarande ovan och konstig för mig. Jag upplever att improviserandet nästan blir 

för lätt och lekfullt. Krävs det inget mer än så här för att improviserandet ska 

fungera på bästa möjliga sätt? Mitt förnuft och ego försöker få mig att tro jag bara 

häver ur mig en massa ”trams” som fullständigt saknar koppling till den 

musikaliska helheten, men detta är en lögn. Varje jag gång lyssnar på inspelningar 

där jag haft den här självständiga och intentionslösa attityden så hör jag en helt 

annan grad av energi, kreativitet, riktning och lekfullhet i mitt spel. Samspelet och 

min förmåga att snappa upp och reagera på impulser är blixtsnabba, långt bortom 

reaktionsförmågan mitt tröga intellekt har. Min timing är ”mitt i prick” och varje 

slag har riktning, energi och liv i sig. Allt detta är ett resultat av att jag inte försöker 

åstadkomma något utan bara spelar utan att bry mig! Idéerna som kommer ut i mitt 

spel är helt oförutsägbara för mig och det är vid dessa tillfällen det också blir 

improvisation på riktigt, i ordets rätta bemärkelse, då det ursprungligen härstammar 

från latinets improvi’sus som betyder oförutsedd (Nationalencyklopedin). 
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Fjärde sessionen 
 

 

Övningar kring reaktioner på impulser 
 

Denna gång började vi med att prata om reaktionshastighet och på vilket sätt man 

reagerar på impulser i samspelet. En vanlig tendens är att reagera med samma 

expressivitet som impulsen har. Till exempel tenderar en impuls med stark 

dynamik att resultera i att den spontana reaktionen automatiskt också har stark 

dynamik. Detta åskådliggjordes när vi gjorde en övning där jag blundade och 

blixtsnabbt skulle reagera spontant på Klas överraskande inlägg. Utan att få någon 

hjälp av min syn, var jag beredd på impulser med öronen på helspänn. När en 

impuls sedan kom i form av en enskild kort pianoton, blev min reaktion nästan 

alltid ett krampaktigt och dynamiskt okontrollerat slag på trumsetet. Nästa steg i 

övningen var att jag medvetet skulle försöka reagera tvärtom på impulser. Om 

impulsen Klas gav till exempel var en svag ton eller klang skulle jag intuitivt 

försöka reagera med det stark slag. Det bör kanske tilläggas att varje ny impuls 

Klas spelade inte var den föregående lik, utan väldigt dynamiskt oförutsägbar.  Den 

här övningen var otroligt svår att genomföra till en början utan att det kändes 

ansträngt, men det blev bättre och bättre när jag slappnade av. Klas 

vidareutvecklade sedan övningen genom att införa ytterligare en parameter. Nu 

kunde jag välja att också reagera med fördröjning av valfri längd, vilket gjorde att 

övningen plötsligt inbjöd till att göra musik, istället för att bara vara en 

reaktionsövning. Jag kunde nu växla mellan att spontant reagera direkt och att 

använda mig av kortare eller längre fördröjning. Tack vare att vi jobbade med de 

två första stegen av övningen med slutna ögon och spontana blixtsnabba reaktioner, 

upplevde jag nu i den vidareutvecklade versionen av övningen att jag hade mycket 

större ”kontroll” över mina reaktioner. 

 

Sessionen fortsatte genom att vi jobbade med stora och små skiften i musiken. Klas 

pratade om att variationsmöjligheter i de olika skiftena oftast begränsas till stora 

skiften om man inte är medveten om hur man kan göra små skiften i musiken. 

Musiken består av parametrarna klang, dynamik och densitet, eller hastighet, och 

när alla dessa ändras samtidigt sker ett stort och tydligt skifte i musiken. För att ett 

litet skifte ska kunna ske krävs att åtminstone en av parametrarna är konstant, men 

helst två. Vi var båda överens om att musiken lätt blir statisk när den endast består 

av de stora skiftena och inte innehåller små skiften. Det bör också poängteras att 

skiftena helst skulle ske på ett spontant och abrupt sätt för att skapa spänning och 

energi i musiken. 

 

När vi sedan övade på små skiften fick jag uppmaningen att antingen försöka 

reagera spontant genom att själv göra ett snabbt skifte eller inte reagera alls på Klas 

skiften. Jag upplevde direkt att något hände med min förmåga att uppfatta små 

detaljer i rörelser i musiken när vi började spela, samtidigt som jag kände att jag 

hade kontroll över vad jag gjorde även om jag inte tänkte på vad jag gjorde. Jag 

bara reagerade eller inte reagerade på de små förändringarna i musiken och det 

kändes lekande lätt. 
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Avslutande improvisation 
 

Till sist spelade vi ett helt improviserat stycke, som naturligt färgades av 

sessionens tidigare övningar. Jag upplevde direkt att jag kom in i ett flow i mitt 

spel. Den här gången lekte jag mig fram i musiken genom min valmöjlighet att 

reagera eller inte reagera på små detaljer i musiken. Min nya medvetenhet om de 

små skiftena gav mig många nya impulser och mitt spel kändes friare än någonsin 

men samtidigt också kontrollerat på ett bra sätt. Det var en paradoxal känsla som 

jag aldrig tidigare hade upplevt. 

 

 

Femte sessionen 
 

 

Olika grooves 
 

Den femte och sista sessionen bestämde vi oss för att jobba med olika 

tempobaserade och mer frirytmiska grooves, och förmågan att spontant kunna 

växla mellan olika grooves i stunden. Min bild av ett groove var något konstant och 

statiskt, men jag kom snabbt på min omedvetna kreativa begränsning när spelet 

inte kändes lekfullt. Jag hade glömt att jag ju faktiskt kunde improvisera och vara 

lekfull inom ramen för groovet jag spelade. Så fort jag fick den insikten kunde jag 

släppa taget och interagera med Klas och det då blev det flow i mitt spel. 

Övergångarna mellan olika grooves och tempi blev också spontana och mindre 

forcerade. Det var inte meningen att vi skulle byta grooves samtidigt utan var och 

en kunde byta utifrån sin egen intuition. Spänningen som uppstod när till exempel 

jag höll mig kvar i ett groove och Klas hade bytt till ett nytt, var otroligt kraftfull 

och gav ofta mer energi till musiken än när vi alltid bytte simultant. 

 

Klas lade därefter till en ny parameter i övningen vi hållit på med. Nu kunde vi 

välja mellan att byta mellan olika typer av grooves men också att plötsligen byta 

till något klangligt eller mer stillastående, som en ljudmatta. Jag kände mig nu 

ännu mer inne i musiken med ännu en valmöjlighet till förfogande. Vi spelade 

mycket längre än vi någonsin gjort i någon annan övning under våra sessioner. Det 

kändes inte som någon av oss ville att övningen skulle sluta. Det var inte frågan om 

en övning längre. Det var lustfylld musik som ”hände” där och då. Musiken bara 

fortsatte och fortsatte utan ansträngning och jag kände en djup inre glädje genom 

hela ”övningen”.  

 

 

Summering av sessionerna 
 

För att summera upp våra fem sessioner undrade Klas om jag kunde sätta fingret på 

vad som fick mig att känna mig så fokuserad, avslappnad och lekfull i musiken. Jag 

funderade efter en stund och uttryckte sedan att det för mig till stor del handlade 

om bland annat följande aspekter:  

 

 att inte stressa och ha för bråttom vidare i musiken, utan istället tillåta mig 

uppfatta vad jag spelar för musikalisk idé i stunden, som jag sedan lekfullt 

utvecklar tills nästa idé spontant dyker upp i stunden  
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 att inte låta mig påverkas på ett begränsande sätt av vad andra musiker runt 

omkring mig spelar i stunden, utan istället ha min egen riktning och 

integritet. 

 

 

Studioinspelningen 
 

Den 11 april hade jag bokat stora studion på KMH och planen var att spela in på 

förmiddagen fram till lunch och sitta med mixningen av inspelningen efter lunch. 

Klas hade en begränsad tidtabell och kunde endast medverka innan lunch, men jag 

var i alla fall väldigt tacksam att vi hittade en tid som passade oss båda för själva 

inspelningen. 

 

Planen var att spela in fria improvisationer utan att på förhand bestämma något 

över huvud taget. Ingen av oss hade den blekaste aning om vad som skulle hända 

när musiken väl satt igång. Meningen med hela inspelningen var ju att kunna 

handskas med nuet och musiken som uppstod, och tillsammans skapa spontana 

kompositioner. Med tanke på den begränsade tiden fanns ingen plats för att tveka i 

musiken. Allt skulle ut i musiken och in på hårddisken i studiodatorn. 

 

Jag hade en del tidigare erfarenhet av inspelningssituationer med fritt improviserad 

musik där det fanns mycket mer tid till förfogande vid inspelningen. Vissa gånger 

hade vi till och med upp till två hela dagar i studion på oss att improvisera. Under 

dessa långa studiosessioner upplevde jag att många av tagningarna blev 

ofokuserade och riktningslösa upprepningar av tidigare tagningar, form- och 

karaktärsmässigt. Dessa utdragna sessioner resulterade också i ett massivt material 

av inspelad musik, som ingen av oss knappt orkade lyssna igenom när de bästa 

tagningarna sedan skulle väljas ut. 

 

Inför inspelningen av mitt examensprojekt var jag aldrig ett dugg orolig för att 

musiken skulle bli stillastående och tråkig. Jag kände mig väldigt trygg med Klas, 

som jag aldrig hade upplevt spela en enda ofokuserad och tveksam sekund musik. 

Han var alltid där i musiken och spelade helt fantastiska idéer på flygeln som gav 

otroligt mycket energi och inspiration till mitt spel. Nästan viktigast av allt var 

ändå att han hade sin egen integritet och tillät mig att spela som jag ville. Med 

vissa musiker har jag ibland kunnat få en jobbig känsla av att musiken endast hängt 

på mig och att den direkt stannat upp eller dött ut när jag tagit en kort paus på några 

sekunder. Klas höll sin egen linje och jag höll min och vi gav varandra och 

musiken en stark framåtriktning. Jag visste att jag kunde känna mig fri att i princip 

spela vad som helst, när som helst och Klas skulle alltid vara där och antingen 

svara på min idé eller hålla igång flödet i musiken genom att fortsätta på sin egen 

linje. 

 

Innan inspelningen kände jag en liten oro för att det skulle bli svårt att höra 

varandra i den dämpade och torra akustiken som stora studion på KMH har. Vi 

hade nämligen bestämt oss för att spela utan hörlurar för att kunna förhålla oss till 

det akustiska soundet i rummet. För att höra Klas så bra som möjligt placerade jag 

mitt trumset så nära flygeln det gick. Under inspelningen var det endast vid några 

enstaka tillfällen jag spelade så starkt på cymbalerna att jag inte kunde höra Klas, 

men jag visste ju att han fanns där i musiken. Vi hade dessutom bestämt innan vi 

började spela in, att inte kompromissa med energi eller dynamik om det uppstod 

svårigheter i kommunikationen och lyssningen. 
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Samspelet mellan oss tyckte jag var väldigt dynamiskt under hela inspelningen och 

detta tror jag absolut att vi hade våra tidigare övningssessioner att tacka för. Vi 

hade hunnit spela mycket tillsammans och kunde utnyttja i princip alla 

improvisatoriska valmöjligheter vi utforskat. Vi växlade mycket mellan att 

interagera aktivt med varandra och att hålla kvar våra egna idéer, vilket skapade 

spänning och intressanta rörelser i musiken. Lekfullheten var också ständigt 

närvarande. 

 

Med tanke på den begränsade tiden vi hade i studion och att det dessutom var en 

tidig förmiddag på prestigefyllda KMH, tycker jag vi lyckades skapa många fina 

och varierade stycken musik. Musiken gavs den tid den behövde få för att kunna 

utvecklas naturligt, utan att vi forcerade fram den. 

 

Vi spelade in sex improviserade stycken på sammanlagt 53 minuter. Jag tycker de 

spontana kompositionerna är en väldigt representativ presentation av både det 

”förarbete” vi gjort tillsammans under övningssessionerna och av min enskilda 

övning och mina reflektioner under denna process. 

 

 

Det inspelade resultatet 
 

För att presentera inspelningen som en ”helhetsprodukt” har jag försökt skapa en 

bra variation från spår till spår på skivan genom att i efterhand göra en ny 

ordningsföljd av improvisationerna. Under inspelningen tog vi ett par pauser 

mellan några av improvisationerna, då vi gick ut ur studion för att få frisk luft och 

slappna av, vilket resulterade i att improvisationerna blev fristående från någon 

slags helhet. Skulle vi däremot ha spelat in alla improvisationer på en gång utan att 

lämna inspelningsrummet skulle antagligen en naturlig känsla för helheten funnits. 

 

Jag har medvetet valt att inte skriftligen analysera de enskilda spåren på skivan. 

Musiken måste få kunna tala för sig själv, utan mina subjektiva ord och 

benämningar. Språket räcker nämligen inte till för att förmedla upplevelsen av 

musik. Min förhoppning är att det också är själva upplevelsen av musiken vi alla är 

ute efter, i motsats till att i första hand kunna intellektualisera och värdera den 

genom att sätta olika tillfälliga och torftiga stämplar på den. 

 

Musiken som du förhoppningsvis nu är intresserad av att höra, om du inte redan 

tjuvlyssnat, vill jag poängtera att kräver full koncentration, tålamod och ett öppet 

sinne. För att få en rättvis bild av musiken och bästa möjliga musikaliska 

upplevelse hoppas jag att du lyssnar på skivan i en högkvalitativ ljudanläggning 

eller med högkvalitativa hörlurar på lagom hög volym. Den här musiken bygger 

nämligen mycket på små detaljer i dynamik och sound, som går förlorade i till 

exempel laptophögtalare eller små bordshögtalare eller om lyssningsvolymen är för 

låg. 

 

Jag önskar också att du som lyssnare tar dig tid att åtminstone lyssna på varje 

enskild improvisation i sin helhet med uppehåll emellan, om du inte förstås har 

både tid och lust att lyssna igenom hela skivan på en gång. Det här är i ingen musik 

man får ut något av om man bara lyssnar på små snuttar här och där. Det är 

helheten, formen och utvecklingen i de enskilda spontana kompositionerna och 

relationen mellan dem som måste upplevas. Mycket nöje! 
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Avslutande reflektioner  
 

Genom det här självständiga och konstnärliga arbetet vill jag hävda jag utvecklats 

både på det musikaliska och på det personliga planet. Detta var ju något jag 

givetvis också hoppades på att jag skulle göra när jag gav mig in i denna långa och 

tidskrävande process. Jag har lärt mig mycket om hur jag fungerar i ett kreativt 

improvisatoriskt sammanhang och insett vad det är som många gånger hindrar mig 

från att skapa musik i stunden som är ärlig och spontan.  Jag har lyckats samla på 

mig en hel del nyttiga verktyg som jag kommer att ha stor nytta av i min fortsatta 

karriär som improvisationsmusiker. 

 

Det som i slutänden spelade stor roll för att jag kunde vara så fri som möjligt i den 

spontant komponerade musiken under studioinspelningen, kan jag nu att se att har 

mycket gemensamt med det som jag kom fram till i mitt pedagogiska specialarbete. 

Mycket handlar nämligen om att vara närvarande i musiken och att uppnå ett 

tillstånd av flow när jag spelar. Det största hindret för fritt och kreativt 

musikskapande är oftast min rädsla för att inte bli accepterad, vilket leder till att jag 

vill för mycket och forcerar fram musiken. 

 

Här följer några samlade förutsättningar för att närvaro och flow, hämtat ur mitt 

pedagogiska specialarbete Närvaro och flow i jazzimprovisation. Arbetet kommer 

att publiceras vid någon tidpunkt under sommaren eller hösten 2013. 

 

Några ”metoder” som kan ha positiv inverkan på närvaro och flow när man 

improviserar är bland annat att, 

 

 uppmärksamt observera det som sker i stunden  

 

 släppa medveten kontroll 

 

 släppa ambitionen om att skapa bra musik 

 

 inte begränsa sig till sitt intellekt   

 

 utforska musiken med en lekfull inställning 

 

 

I detta självständiga arbete har jag valt att inte göra litteraturhänvisningar. Jag har 

valt att i stort sett endast fokusera på mig själv och utgå från mina tankar och inte 

blanda in andra för mig främmande människor och deras syn på samma aspekter. 

Jag skulle gärna gå in på mer filosofiska frågor kring musik och musikskapandet 

men det får lov att bli i nästa uppsats helt enkelt. 

 

Vill man få en mer ”vetenskaplig” bild närvaro och flow i improvisation kan jag 

gladeligen hänvisa till mitt pedagogiska specialarbete där jag förhållit mig till 

många intressanta böcker inom psykologi, improvisation, konst och musik. 

 

Nu när säcken börjat bli ihopknuten i detta arbete vill jag avsluta med att säga att 

processen jag gått igenom, både i den musikaliska och i den skriftliga delen av 

arbetet, har bidragit till att jag brinner för musiken mer än någonsin. Inte bara fritt 

improviserad musik utan också jazz och alla tänkbara genrer. Genrer är trots allt 

bara ett påhitt av människan. Musik är livet och livet är musik. Tack för mig! 
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