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SAMMANFATTNING 
 

Författare: Linnea Landström 

Handledare: Peter Knudsen 

Titel: Att komponera med rösten, en studie i att använda rösten som kompositoriskt verktyg 

Title: Composing with the voice, a study in using the voice as a compositional tool 

I det här arbetet har jag undersökt hur jag genom improvisation kan använda rösten som 

främsta kompositoriska verktyg, för att sedan integrera dess kvalitéer i ett orkesterstycke. 

Med hjälp av litteratur som behandlar allt ifrån tonsättares syn på rösten till distinktionen 

mellan komposition och improvisation, har jag reflekterat kring varför jag som sångare och 

tonsättare inte använder rösten oftare i mina kompositionsprocesser. 

Metoden och resultatet har bestått av två delar, varav den första handlar om att skapa 

musikaliskt material. Detta har jag gjort genom att gå så kallade Kompositionspromenader där 

jag fritt improviserat med rösten, spelat in mig själv och reflekterat över min upplevelse. Den 

andra delen handlar om att bearbeta materialet och integrera utvalda improvisationer i ett 

orkesterstycke, vilket jag gjort på olika sätt utifrån röstens kvalitéer. Undersökningen har visat 

på hur användandet av röstens klang, gestik, inspirationsförmåga och tonbildning (melodik) 

kan ta sig i uttryck via orkestrering. Den visar också hur motivbaserad improvisation kan leda 

till ett organiskt flöde av musikaliskt material på grund av röstens behov av repetition. Tack 

vare undersökningen har jag lärt känna röstens unika kvalitéer, upptäckt dess möjligheter och 

begränsningar samt insett att den i kombination med andra kompositoriska verktyg kan skapa 

mycket spännande musik. 
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INLEDNING 

För ett par år sedan fick jag uppgiften - och utmaningen - att komponera för orkester. Det var 

första gången jag skulle skriva ett verk för en så stor ensemble och jag hade relativt nyligen 

börjat intressera mig för komposition. Tiden tickade på och jag försökte tvinga fram 

inspirationen, men inget hände. Jag satt vid pianot timme efter timme och plinkade upp och 

ner över tangenterna men kreativiteten ville inte infinna sig. Jag stirrade på de 12 tonerna jag 

hade att välja på (i olika oktaver, men ändå) men allt kändes så gjort, så förutsägbart och 

omöjligt. Bilder av stora, manliga, västerländska kompositörer från diverse århundraden vars 

fingrar obehindrat flög över klaviaturen flimrade för mitt inre. Bara tanken på att skriva ett 

orkesterstycke var så svindlande. 

I all min uppgivenhet gick jag till min dåvarande kompositionslärare i ett desperat försök att 

få hjälp, men istället för att känna medlidande sa han "använd ditt instrument Linnea, gå ut 

och sjung!". Jag gjorde som han sa, och efter en dryg timmes promenad och 14 

ljudinspelningar på min telefon så började något hända. Jag hörde stråkar spela i mitt huvud, 

och då visste jag att jag var något på spåren.  

Inom den västerländska musiktraditionen upplever jag att det historiskt sett inte varit norm att 

vara vokalist och kompositör. De flesta framgångsrika kompositörerna använde sig av olika 

typer av klaver, och i annat fall spelade de något orkesterinstrument. Detta har givetvis 

påverkat efterkommande generationer av tonsättare, och satt en standard för hur det "bör" 

vara. Pianot är på många sätt ett otroligt praktiskt instrument att använda vid komposition, 

med möjlighet att prova harmonier och flerstämmighet, men om komponisten har begränsade 

tekniska kunskaper, kan det då vara begränsande?  

Många gånger har jag tänkt tillbaka på vad min lärare sa, framförallt de gånger då jag finner 

mig själv vid pianot, helt utan motivation eller inspiration. Trots det har jag svårt att lita på 

röstens förmåga, att se rösten som ett likvärdigt instrument som alla andra. Jag tror att jag 

faktiskt använder rösten mer än vad jag tror i min kompositionsprocess, men nu vill jag ge 

den det utrymme den förtjänar. Rösten är det instrument jag känner allra bäst, och genom att 

undersöka dess kvalitéer hoppas jag kunna fylla min kompositoriska palett med nya klanger 

och mönster som kan utveckla mitt konstnärliga skapande.  
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SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med arbetet är att genom improvisation undersöka hur jag kan använda rösten som 

främsta kompositoriska verktyg, och sedan integrera dess kvalitéer i ett orkesterstycke.  

1. Vilka möjligheter och begränsningar kommer jag uppleva med att genom 

improvisation använda rösten som främsta kompositoriska verktyg?   

2. Hur kan jag integrera röstens kvalitéer i en orkesterkomposition? 

Avgränsningar 

Det finns flera typer av improvisation, men jag har valt att avgränsa undersökningen till helt 

fri improvisation. Rösten försöker jag använda som ett instrument snarare än att "improvisera 

en sång" eller arbeta med textgestaltning, vilket annars ofta förknippas med rösten. Själva 

undersökningen har skett utomhus under promenader, och även om omgivningen säkerligen 

bidragit till hur improvisationerna utformade sig så är yttre inspirationskällor något som inte 

kommer behandlas i uppsatsen. 
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BAKGRUND 

Musiketnologen Juniper Hill (2012) är en av få som forskat på olika tekniker för att 

komponera med rösten, det finns desto fler som behandlat komposition för rösten. I och med 

detta har jag försökt gå till grunden med vilka beståndsdelar min undersökning består av, och 

med Hills (2012) forskning som utgångspunkt hoppas jag kunna införliva dessa beståndsdelar 

och på så sätt närma mig själva essensen av min undersökning.  

Begreppsförklaring 

I undersökningen använder jag mig av begreppet röstkvalitéer. I detta begrepp innefattar jag 

dels röstens tekniska kvalitéer, så som glissando etc, men också röstens karaktäristiska 

egenskaper, som att till exempel uttrycka känslor. Samlingsnamnet för detta kallar jag alltså 

röstens kvalitéer eller röstkvalitéer.  

Rösten och tonsättaren 

I studien "Improvisation, Exploration, Imagination: Techniques for Composing Music Orally" 

undersöker Hill (2012) olika tekniker som finska folkmusiker använder sig av för att 

komponera med rösten. Hon delar upp teknikerna i olika kategorier, varav en av dem kallas 

"Playing with Limits" där musikaliska system utforskas med olika typer av begränsningar. 

Hon intervjuar folksångerskan Anna-Kaisa Liedes som utforskat röstens möjligheter och 

begränsningar. Liedes beskriver att hon experimenterat med olika röstkvalitéer så som vokalt 

register, artikulering av konsonanter, resonans och känslouttryck vilket sedan resulterat i 

kompositioner. Hon beskriver hur hon i ett experiment med andning begränsar rösten på olika 

sätt för att skapa kompositoriskt material: "Different vocal timbres and tones began to appear 

... From these sounds I begin to perceive music, which pleases me. Composition begins to be 

born." (Liedes - refererad till i Hill, 2012, s. 98). 

Rösten är unik på många sätt. Czernowin (2015) beskriver den utifrån vad hon anser är 

desskaraktäristiska egenskaper: dess "fixerade" identitet (alltså att den är personbunden), att 

den kommunicerar instinktivt, talet och sångens funktion att uttrycka känslor. Dessa 

egenskaper skapar enligt Czernowin (2015) röstens unika identitet, vilket gör den mer 

kraftfull än något annat instrument. Som sångare använder man endast använder kroppen för 

att producera ljud (Green, 1997; Czernowin, 2015), och att kroppen i sig är det starkaste 

signalementet för en persons identitet (Czernowin, 2015). Stålhammar (2015) nämner också 

just identiteten, men menar att den inte enbart sitter i den individuella röstklangen, utan är 

kopplad till röstens tekniska kvalitéer så som dynamik, artikulation, gestik, glidningar och 

mjuk eller rå klang. Barker (2004) beskriver rösten som en levande organism knuten till 

individuell identitet (alltså en person) som tills skillnad från ett "mekaniskt" instrument hela 

tiden utvecklas.  

Vad har tonsättare för relation till rösten? Barker (2004) ger oss en historisk tillbakablick: I 

kyrkan - där många tonsättare var verksamma har rösten alltid spelat en stor roll, och under 

renässansen började man till exempel skapa instrument för att efterlikna rösten och dess 

perfektion. Många tonsättare var själva sångare, eller var åtminstone införstådda med röstens 
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kvalitéer och dess identitet. De la mycket tid på att studera den och många jobbade tätt ihop 

med sångare och sångerskor. De visste att man som lyssnare hade lättare att ta till sig rösten 

och identifiera sig med den än med ett annat instrument. Vaughan Williams (1934) spinner 

vidare på detta och menar att eftersom rösten är tidlös utgör den i sig den mest intima formen 

av mänskligt uttryck: 

The human voice is the oldest musical instrument and through the age it remains what it was, 

unchanged; the most primitive and at the same time the most modern, because it is the most 

intimate form of human expression. (Vaughan Williams, 1934, s. 102)  

Detta knyter an till ett kärnfullt citat av Wagner (1995): "The oldest, truest, most beautiful 

organ of music, the origin to which alone our music owes its being, is the human voice" 

(Wagner, 1995, s. 122). Däremot verkade trenden vända under 1900-talet då orkestermusiken 

stod i fokus och många tonsättare varken kunde sjunga själva eller behandlade rösten med 

särskilt stor respekt. Dagens tonsättare är sällan sångare själva och får inte någon utbildning i 

att skriva för rösten (Barker, 2004). Konsekvensen av detta blir att man inte förstår röstens 

komplexitet och därför tar den för givet, vilket förtydligas med detta citat av Bunch (1982): 

Because singing is a common musical outlet, the complexities of the vocal mechanism and the 

high degree of coordination and the amount of energy necessary for artistic performance are often 

overlooked, taken for granted or not understood (Bunch, 1982, s. 1). 

Avslutningsvis skriver Barker (2004) att flera av dagens tonsättare använder rösten i sitt 

arbete, men han går inte in på hur de använder den. Han påpekar dock att detta inte är eller 

har varit normen, och att han flera gånger under sin utbildning stötte på åsikten att text och 

lyrik "smutskastar" den rena instrumentala musiken, och att seriösa kompositörer inte bör 

ägna sig åt detta.  

I forskningsprojektet "Den kontrapunktiska väven" har Börje Stålhammar (2009, 2015) tittat 

på hur olika tonsättare jobbar, vilket har resulterat i två böcker. I dessa fördjupar han sig i 

sammanlagt åtta nutida tonsättares kompositionsprocesser, varav alla på något sätt har en 

relation till röstens kvalitéer - exempelvis användandet av text i sina processer - men det 

framgår inte om de aktivt använder rösten i arbetet. I Musiken tar gestalt skriver Stålhammar 

(2009) om Thomas Jennefelt som både är tonsättare och sångare. Jennefelt beskriver att hans 

olika erfarenheter - framförallt av solosång och kör - är relevanta för hans skapande: 

Det handlar om kunskapsinhämtning - absolut! Det vokala är ju mitt instrument. Det är ett tydligt 

spår i mitt konstnärskap. Musicerandet är den spontana delen. Komponerandet är ju en långsam 

process. I sjungandet kommer man in i slutet av en process som nästan är färdig. (Jennefelt - 

refererad till i Stålhammar, 2009, s. 97). 

Jennefelt menar alltså att rösten sätter ett tydligt spår i hans konstnärskap, men han delar ändå 

upp musicerandet och komponerandet. Vidare beskriver han att hans intresse för litteratur har 

gjort att han ofta integrerar språkliga ljud i sina kompositioner (Stålhammar, 2009). I boken 

Sätta visionen i verket lyfter Stålhammar (2015) en annan tonsättare och sångare: Karin 

Rehnqvist. Rehnqvist har skapat ett unikt tonspråk där hon tillexempel integrerar kulning, 

lockrop och bröströstklang i sina kompositioner. Hon vill gärna lyfta fram den starka och råa 
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kvinnorösten som den svenska folkmusiktraditionen är starkt präglad av (Stålhammar, 2015). 

Arvo Pärt förekommer också i samma bok, och han beskriver hur den gregorianska sången 

ständigt speglar och influerar hans skapande. Det första mötet med den beskriver han så här: 

"It was like a window opening onto another world. In one moment it was clear how much 

deeper and more pure is this world" (Pärt - refererad till i Stålhammar, 2015, s. 57).  

Pärts citat knyter an till den historiska kopplingen som rösten haft för människor och 

tonsättare genom alla tider. Den är upphöjd till skyarna - nästan gudomlig! Samtidigt är den i 

sin primitivitet det kanske mest mänskliga vi har, det instrument (nästan) alla människor bär 

med sig. Kanske är det på grund av detta många tonsättare försökt närma sig den via andra 

instrument. Czernowin (2015) som framhåller röstens identitet har försökt instrumentera dess 

unika egenskaper. Hon menar att rösten är mångbottnad och i hennes opera Pnima vill hon 

lyfta fram alla olika röster som kan förekomma i en och samma röst. Karaktären "the old 

mans" röst fick därför representeras av två sångare - bas och hög bariton - samt sex 

kontrabasar, trombon, klarinett, saxofon och stora skinntrummor. De andra karaktärernas 

röster grupperades på samma sätt av andra instrument, och på detta sätt rör sig instrumenten 

som tillhör samma karaktär som en enda enhet: "Just as bones, muscles, and other parts of the 

body work together as they move, the voices and instruments come together to create one 

fluid and rich kinetic identity"(Czernowin, 2015, s. 454). Rösten har sannerligen många olika 

kvalitéer som kan uttryckas på olika sätt.  

Komposition och improvisation 

En annan kategori i Hills (2012) studie är "Playing with Patterns". I kategorin tar hon bland 

annat upp motivbaserad improvisation, vilket innebär att repetera och variera musikaliska 

motiv, i vissa fall så mycket till den grad att motiven transformeras till något nytt (Hill, 2012). 

Detta går i linje med vad Nachmanovitch (1990) skriver om improvisation och struktur i 

boken Spela fritt. Han förklarar hur ett begynnande musikaliskt motiv i en improvisation 

skapar förväntningar och på så sätt blir avgörande för hur nästa motiv kommer utforma sig. 

Detta jämför han med leken "Tjugo frågor", där en person försöker gissa vem eller vad en 

annan person tänker på genom att ställa ja-och-nej-frågor. Man börjar med de mest uppenbara 

frågorna, och jobbar sig sedan längre och längre in, påverkad av vilka svar man tidigare fått. 

Nachmanovitch (1990) menar alltså att improvisation fungerar på samma sätt, materialet står 

ständigt i dialog till det som tidigare sagts:  

Att läsa, att lyssna och att betrakta konst är att aktivt svara, att stå i dialog med materialet. Ett 

kreativt stadium lockar oss från en fråga till nästa; vi smittas av frågan, som ger ett nytt svar, som i 

sig är en ny fråga.  [...] Som i "Tjugo frågor" börjar man i utkanten och arbetar i cirklar in mot 

mitten. (Nachmanovitch, 1990 s. 105). 

Improvisation är en vanlig och beprövad kompositionsteknik, och några av våra allra största 

kompositörer som Bach, Mozart och Beethoven var kända improvisatörer (Nachmanovitch 

1990; Rose & MacDonald, 2012). Trots detta förekommer motsättningar komposition och 

improvisation i mellan. Utifrån ett traditionellt västerländskt perspektiv har "nedskriven" eller 

direkt noterad musik värderats högre än musik som utgår ifrån improvisation. Det ansågs 

finare och mer "troget" att ljud och klanger skapas i sinnet från kompositörens inre (Rose & 
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MacDonald, 2012).  Cowell (1926) beskriver kompositörens sinne som det mest perfekta 

instrumentet, och menar att en tränad kompositör inte bara kan höra alla instruments enskilda 

klanger eller olika instrumentkombinationer, utan också föreställa sig ljud som inte kan 

produceras på ett instrument (Cowell, 1926). Påståendet kan stärkas med ett citat av 

Schumann (refererad till i Bailes & Bishop, 2012): "When you begin to compose, do it all 

with your brain. Do not try the piece at the instrument until it is finished." (s. 56-57). Berlioz 

(refererad till i Bailes & Bishop, 2012) lär också ha beskrivit pianot som "the grave of original 

thought." (s. 57).  

Mozart är kanske den kompositör som främst förknippats med att komponera direkt med 

penna och papper, men Nachmanovitch (1990) menar att "en kompositör som skriver på 

papper är ännu till en början improviserade (om än "bara" mentalt) och underkastar sedan 

improvisationens resultat en förfining med hjälp av teknik och teori" (s. 14). Han fortsätter 

med ett citat av Schönberg (refererad till i Nachmanovitch, 1990): "Att komponera [...] är en 

långsam improvisation; ofta kan man inte skriva fort nog att hålla jämna steg med idéflödet." 

(s. 14-15). I en intervjustudie har Rose & MacDonald (2012) påvisat att flera komponister 

använder improvisation om de "fastnat" i kompositionsprocessen, och flera av dem anser att 

improvisation är samma sak som att komponera i realtid. Rose & MacDonalds egen slutsats är 

att improvisation och inspelning av musikaliska idéer bidrar positivt till den kompositoriska 

processen. I sin hantverksbok för unga komponister skriver Wilkins (2006) följande om 

improvisation: "It is often the case that the fingers alight upon some impressive ideas, but that 

it is difficult to recapture them. The best ideas seem to escape through the window!". Som en 

lösning på detta föreslår även hon att man spelar in sina improvisationer för att i efterhand 

kunna använda de bästa idéerna. En annan typ av improvisation som Hill (2012) lyfter fram är 

fri improvisation. Detta används som en metod för att bryta sig loss från konventionella regler 

och försöka "gå utanför boxen". Hill (2012) intervjuar läraren och musikern Heikki Laitinen 

som berättar om ett experiment där studenter vid Sibelius-Akademin fick försöka använda sitt 

instrument på ett sätt de aldrig gjort förut:  

They had the ponder, what is this thing that is my instrument? Since they had been playing their 

instrument since age six or age seven, they had no longer even gave a thought to what it is. But 

then when they have to invent a new way of playing it or they have to dance and do performance 

art with their instrument, then they develop an entirely new relationship between themselves and 

their instrument. (Laitinen - refererad till i Hill 2012, s. 99). 

Sammanfattningsvis råder alltså olika åsikter gällande om komposition och 

improvisation/användandet av instrument hör ihop eller inte. Stålhammar (2015) föreslår ett 

mellanting där komponisten - kanske genom improvisation - använder sig av ett instrument 

som stöd, men hör fortfarande de faktiska klangerna i huvudet:  

Ljuden som en tonsättare åstadkommer kan förefalla ytterst märkliga, om de så kommer från ett 

instrument, rösten eller enbart trummande med händerna. [...] När ett instrument används som 

arbetsredskap är det visionen, och inte klangen, som tonsättaren hör. Det är inte musik för just det 

instrumentet.  [...] I det inre växer musiken fram. Den gestaltas i form av en inre föreställning." 

(Stålhammar 2015, s. 134) 
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Bailes & Bishop (2012) skriver också om den inre föreställningen - "Musical Imagery" - och 

menar att kompositörers första idéer ofta till en början är mentalt improviserade. De påpekar 

dock att detta inte behöver ske vid ett instrument utan likväl under en cykeltur eller en 

promenad.  
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METOD 

Den här undersökningen är baserad på konstnärlig forskning, där jag analyserat och tolkat min 

egen konstnärliga skapandeprocess. Så här definierar Lilja (2015) begreppet konstnärlig 

forskning: "Konstnärlig forskning är den forskning som bedrivs av konstnärer som forskar i 

och genom konst. Konstnärliga metodiker tillämpas och resultaten presenteras på det sätt som 

bäst lämpar sig för projektets innehåll och tematik." (s. 16). Vetenskapsrådet (2015) menar att 

den konstnärliga forskningens problemställningar ofta är praktikorienterade, som till exempel 

medvetandegörandet av en skapandeprocess. Även metoden genomsyras av detta, där 

forskaren själv ofta deltar som ett aktivt subjekt (Vetenskapsrådet, 2015). Detta är i praktiken 

kvalitativ metod, vilket kortfattat kan beskrivas som tolkande forskning (Alvehus, 2013).  

Undersökningen har bestått av två olika delar: frambringandet av musikaliskt material med 

rösten och att hantverksmässigt integrera detta i ett orkesterstycke. Delarna har till viss del 

löpt parallellt med varandra och har påverkat varandra under processens gång. De ligger alltså 

inte direkt i tidsmässig kronologisk ordning, men för att få grepp om processen och förloppet 

kommer jag dela in dem i olika underkategorier.  

Kompositionspromenader 

Den första delen av undersökningen handlar alltså om själva frambringandet av musikaliskt 

material. För att göra detta har jag genomfört det jag kallar Kompositionspromenader. Under 

promenaderna improviserade jag helt fritt med rösten. Varje motiv eller improvisation 

spelades in med en Zoom H4n Handy recorder, vilket resulterade i sammanlagt 54 

ljudupptagningar med ca 55 minuter musikaliskt material. Att spela in sina improvisationer 

för att sedan använda dem i kompositoriskt syfte är en förekommande kompositionsteknik 

(Rose & MacDonald, 2012; Wilkins, 2006). Det fanns inga begränsningar för 

improvisationerna, jag ville snarare öppna upp möjligheter att använda rösten på olika sätt. 

Med detta menar jag att till exempel inte bara sjunga olika melodier, utan också undersöka 

olika typer av röstklanger etc. Dessa var däremot inte definierade innan promenaderna, då jag 

ville se vad som hände om bara rösten fick bestämma. Anledningen till att jag valt att 

promenera utomhus för mina improvisationssessioner grundar sig i att jag ville "komma bort" 

från övningsrummet och tillgången till piano, som jag vanligtvis brukar komponera med. Det 

är dessutom inte helt ovanligt för tonsättare att skapa musikaliskt material under exempelvis 

en promenad (Bailes & Bishop, 2012). Däremot är inte själva promenaden central i 

undersökningen, utan det är materialet som skapades under promenaden som är relevant. 

Promenaderna blev sammanlagt fyra stycken och varje promenad varade mellan 20 - 50 

minuter. Den första promenaden genomfördes 24 februari och den sista 9 mars.  Eftersom 

detta sedan skulle resultera i ett orkesterstycke hade jag däremot utformat en idé och karaktär 

för stycket innan jag tog den första promenaden. Jag hade provat några klanger på pianot för 

att få en känsla, en riktning. Min vision var att gestalta möten och icke-möten mellan 

människor, och jag ville åstadkomma ett organiskt flöde med fokus på klang, till skillnad från 

mer traditionell struktur med melodik och ackompanjemang.  
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Den största skillnaden mellan konstnärlig forskning och en utforskande konstnärlig 

verksamhet menar Lilja (2015) är dokumentationen. Denna behövs genom hela 

forskningsprocessen för andra inom området att granska, diskutera och inspireras av (Lilja, 

2015). Jag valde att dokumentera processen med ljudupptagningar som jag nämnt innan, men 

skrev även olika typer av loggböcker. Bjørndal (2005) skriver: "Syftet med loggskrivandet är 

att genom en skriftlig reflektion skapa en djupare förståelse av något som skett" (s. 62). För 

min del handlade det alltså om att sätta ord på min upplevelse av både 

kompositionspromenaderna, men också processen som helhet. Promenadernas loggbok är en 

strukturerad tematisk loggbok, och jag kallar den Promenadloggbok. Bjørndal (2005) 

förklarar att den tematiska loggboken struktureras utifrån olika teman som är intressanta för 

undersökningen (Bjørndal, 2005), och mina teman är uppdelade i kolumner som fyller olika 

syften.  

Inför varje promenad fyllde jag i följande kolumner.  

 Datum, plats och tid - ex. 24/2, Örebro kl 13.07 - 13.57 (50 minuter). Just tiden skrevs 

in efter promenaden, men tillhör den första kolumnen.  

 Förutsättningar - Väder, mående, sömn, klimat etc.  

Efter varje promenad fyllde jag i följande kolumner. 

 Vad hände? - Var jag gick, om det hände något särskilt under promenaden etc. 

 Antal tagningar och minuter material - Antalet tagningar jag spelar in per promenad 

och hur många minuter tagningarna bildar tillsammans.  

 Hur kändes det? Generella känslor och iakttagelser kring promenaden. 

Det som framförallt kommer presenteras i resultatet är kolumnen "Hur kändes det?", medan 

till exempel "Förutsättningar" och "Vad hände?" snarare är relevanta om det går att se något 

mönster, till exempel om mitt mående uppenbart påverkade resultatet etc.  

Materialvärdering 

Någon eller några dagar efter att jag gått en promenad lyssnade jag igenom 

improvisationerna. Anledningen till att jag inte ville göra det direkt efter en genomförd 

promenad var för att låta improvisationerna "landa", det som låter bra en dag kan låta dåligt 

en annan. Vid genomlyssningen skrev jag en ostrukturerad loggbok, vilken inte behöver ha 

någon särskild struktur utan dess funktion ligger i att betrakta skeenden och fritt reflektera 

över dem (Bjørndal, 2005). I denna loggbok som jag kallar Materialvärdering, skrev jag 

spontana reflektioner kring materialet och minnet av promenaden som helhet, detta för att 

kunna jämföra dessa med tankar och upplevelser i kolumnen Hur kändes det? i 

Promenadloggboken. Här började jag även sålla i materialet genom att de improvisationer jag 

fann inspirerande "gick vidare" till att eventuellt vara med i orkesterstycket.  
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Bearbetningsprocessen 

Den andra delen av undersökningen handlar om att hantverksmässigt integrera utvalda 

improvisationer i ett orkesterstycke, dels melodiskt men också instrumenteringsmässigt. Det 

första steget för detta var alltså att i genomlyssningen välja ut ett antal improvisationer som 

tilltalade mig och som jag ville bygga kompositionen på. Materialet bearbetades på olika sätt - 

hur det bearbetades kommer redovisas i resultatpresentationen - och parallellt med att 

kompositionen växte fram skrev anteckningar i ytterligare en ostrukturerad loggbok om själva 

processen, denna kallar jag Processloggbok. Dessa anteckningar finns till för att 

komplementera det empiriska materialet för del 2 som annars bara skulle bestått av 

formskisser och noter. Deadline för orkesterstycket var 6 april, vilket då även blev slutdatum 

för den hantverksmässiga delen av undersökningen (del 2).  

Analystabell 

Efter deadline upplevde jag att den första delen av undersökningen behövde lite mer "kött på 

benen" i form av en översiktlig men konkret analys av respektive improvisation, just för att 

kunna urskilja skillnader och likheter både inom och mellan promenaderna. I det jag kallar 

Analystabell, lyssnade jag igenom varje improvisation en gång till och analyserade dem enligt 

följande kolumner:  

 Dynamik - ex. p till mp 

 Tonalt center - ex. Gb mixolydiskt 

 Rytmik / metrik - ex. fritt tempo, relativt rytmiskt 

 Register - ex. mellan till högt 

 Karaktär - ex. sympatiskt och lekfullt 

 Övrigt - ex. liknar en annan improvisation, använder kvartstoner. 

Resultatet av loggböckerna och analyserna presenteras i resultatet. Den kompletta 

Analystabellen hittas under Bilagor som bilaga 2.  
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RESULTAT 

Resultatpresentation 

Del 1: Kompositionspromenaderna 

Jag kommer börja med att göra en kort sammanfattning av varje promenad och lyfta fram  

intressanta observationer och citat ur Promenadloggboken, Materialvärdering och 

Analystabellen. 

Promenad 1 

24 februari, Örebro kl 13.07 - 13.57 (50 min) 

14 tagningar, sammanlagt ca 20 min 

Materialvärdering: 28 februari 

I början av promenaden mötte jag en del människor, vilket gjorde att jag inte "vågade" sjunga 

ut riktigt, men när det glesnade blev det lättare och jag började improvisera. 

Improvisationerna bestod mestadels av små motiv, ofta utformade i långa toner i ett fritt 

tempo. Jag provade också olika röstkvalitéer som blåsljud, tonande och- icke-tonande 

konsonanter och kvartstoner. I Materialvärdering skriver jag: 

Tydligt att jag tänkte instrumentering även under promenaderna, då mycket av materialet består av 

"ljud" med rösten och inte hela teman. 

Av Analystabellen går att utläsa att samtliga improvisationer någon gång har dynamiken 

piano, och endast en improvisation går upp till forte. Det går även att se att jag relativt ofta 

utgick ifrån en mixolydisk skala, vilket kan bekräftas av anteckningar i Materialvärdering där 

jag skriver att improvisationerna "har en folkmusik-vibe", vilket kan förknippas med den 

sänkta 7:an i mixolydisk skala som är karaktäristisk för svensk folkmusik. Text använde jag i 

endast en improvisation. Både i Materialvärdering och Analystabellen går att se att jag 

återupprepar tidigare motiv fast i olika improvisationer, och olika tonarter.  

Promenad 2 

2 mars, Örebro kl 11.40 - 12.00 (20 min) 

13 tagningar, sammanlagt ca 10 min 

Materialvärdering: 3 mars 

Innan promenaden uttrycker jag att jag är ganska trött, stressad och inte känner mig särskilt 

kreativ, men när promenaden väl var avslutad upplevde jag den som rolig och givande! Med 

Promenad 1 färskt i minnet försökte jag tänka lite annorlunda, och provade snarare att hitta 

sammansatta teman än små motiv. En upptäckt som jag inte tänkte på under första 

promenaden var repetition av motiv, så här skriver jag i Promenadloggboken: 

Tänkte på att om jag börjar sjunga ett motiv så upprepar jag det direkt innan jag går vidare till 

nästa motiv, och så fortsätter det så, vilket i slutändan blir något slags tema. 
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Vidare upplevde jag musiken som mer "konstmusikalisk" även om det finns kvar drag av 

folkmusik. Ibland kom jag på mig själv med att förhålla mig till pulsen i mina steg. Av 

Materialvärdering och Analystabellen går att utläsa att improvisationerna var betydligt mer 

rytmiska än tidigare, samt att de generellt rörde sig mer i modala mollskalor. Dynamiken var i 

snitt snäppet högre (mezzopiano) men gick aldrig upp till forte, utan endast mezzoforte under 

den första improvisationen. I Materialvärdering gör jag en observation gällande improvisation 

068, där jag vid genomlyssningen kunde höra att jag "följde med" i en fras. Detta skriver jag 

generellt om efter Promenad 2 i Promenadloggboken utan att ha lyssnat igenom materialet: 

Inser att jag i improvisationen "kan höra var frasen är på väg" och ibland välja att flyta med, och 

ibland välja att gå emot det och istället göra ett tritonusintervall eller liknande för att "utmana". 

När jag försöker "gå emot" en fras så hamnar jag ofta lite snett, kanske på en kvartston i 

förhållande till den tonart jag befinner mig i, vilket leder till att jag tar om frasen och försöker 

"landa" på ett mer övertygande sätt. Jag liksom smakar på tonen och intervallet igen. Slutligen 

noterar jag i Analystabellen att första frasen i improvisation 062 börjar på samma sätt som 

059, och tittar jag tillbaka på Promenad 1 står det i kolumnen "Övrigt" att 062 även påminner 

om 043 och 044, som i sin tur påminner om 051 och 047.  

Promenad 3 

4 mars, Örebro kl 16.25 - 16.55 (30 min) 

17 tagningar, sammanlagt ca 13 min 

Materialvärdering: 5 mars 

Både innan och efter promenaden uttrycker jag glädje, trots småregnigt väder. Vid det här 

laget hade jag redan börjat sålla bland de tidigare improvisationerna och börjat få en bild av 

hur stycket skulle kunna låta, nu gällde det att samla in ytterligare material. Eftersom 

handlingen i stycket var "möten och icke-möten mellan människor" började jag under 

Promenad 3 utforska hur olika människor kunde låta. Detta går att utläsa ur Analystabellen 

under kolumnen Karaktär, där karaktärerna är allt ifrån "en livsnjutare" till "lite full och 

bufflig". Här började jag även jobba mer med text, dels tillsammans med toner men även 

utan, jag pratade helt enkelt för mig själv. I Materialvärdering skriver jag att texten var 

befriande att jobba med, men att det inte kändes så användbart för just detta projekt. 

Promenaden präglas av en lekfullhet vilket jag tar upp flera gånger, men jag uttrycker hur 

lekfullheten behöver riktning för att vara övertygande:  

Upplever en lekfullhet, men ibland när jag försöker leka märker jag att det inte finns någon 

riktning, och då faller materialet. Det material som gick vidare har på något sätt en tydlig karaktär 

eller riktning. Ofta är det materialet som är relativt "tonlöst" svårt att greppa, och därför svårt att 

gå vidare. 

Av Analystabellen går att utläsa att improvisationerna kretsade kring dynamiken mezzopiano 

i ett mellanregister - generellt inom ettstrukna oktaven. Den första improvisationen påminner 

om 062, en improvisation som cirkulerat mycket i Promenad 2. Även här förekommer ofta 

kvartstoner och det tonala centret i improvisationerna verkar variera mycket, både mellan dem 

och inom en och samma improvisation. Avslutningsvis skriver jag i Promenadloggboken att 
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jag "bröt mig loss mer rytmiskt", mycket tack vare textens intåg, vilket gjorde att jag inte 

förhöll mig till pulsen i mina steg på samma sätt.  

Promenad 4 

9 mars, Örebro kl 16.19 - 16.46 (27 min) 

10 tagningar, sammanlagt ca 12 min 

Materialvärdering: 13 mars 

Inför Promenad 4 var jag omotiverad och trött, men liksom vid Promenad 2 släppte det en bit 

in i promenaden. Promenad 4 var även den enda promenaden som inte var i närheten av 

musikhögskolan utan i närheten av mitt bostadsområde. I Promenadloggboken beskriver jag 

hur jag fastnade i att tänka "konstmusikaliskt". Jag fick förväntningar på att improvisationerna 

skulle låta på ett visst sätt, vilket gjorde det svårare. I och med detta började jag gå utanför 

"det jag sökte", vilket resulterade i betydligt jazzigare improvisationer, och då kom 

motivationen tillbaka! I Materialvärdering skriver jag följande:  

Jag låter inte övertygande, hör att motivationen inte är så stor i början. Tycker man hör det via en 

ovilja i rösten, den har liksom ingen kärna och inget syfte. Det finns ingen riktning. Efter ett tag 

börjar jag ta tag text (helt slumpmässigt, det blir konstiga meningar), inte så mycket 

konstmusikvibe. Samtidigt känner jag att något börjar släppa där, jag struntar i syftet och sjunger 

det jag känner för, vilket öppnar upp för en annan typ av impro som känns mer tillåtande och 

förutsägbar (fast på ett härligt sätt). 

I Analystabellen ser man hur samtliga improvisationer rör sig kring mezzopiano och tempot 

är generellt mycket fritt. Något annat som framgår är återigen hur flera improvisationer och  

motiv påminner om tidigare promenader, men enligt Promenadloggboken är detta något jag  

egentligen inte reflekterat över eller märkt förrän nu: 

En annan sak jag la märke till i början av promenaden var att jag började härma motiv jag sjungit 

under tidigare promenader, som om det legat och grott. 

Del 2: Bearbetningsprocessen 

I denna del kommer jag presentera de fem improvisationer som på olika sätt utgör grunden för 

orkesterstycket. Jag kommer också göra några instick av mina skriftliga anteckningar från 

processloggboken angående hur jag upplevde bearbetningsprocessen, samt använda mig av 

skisser och noterat material. Detta sker inte i direkt tidsmässig kronologisk ordning, utan 

utgår snarare från improvisationerna. 

Följande improvisationer närvarar i orkesterstycket, är namngivna efter dess främsta egenskap 

är grönmarkerade i Analystabellen. Färgerna är tillagda för att göra det lättare att återfinna 

materialet i orkesterpartituret (se bilaga 1). 
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Som jag nämnt tidigare hade jag innan Kompositionspromenaderna påbörjades, en idé och 

tanke om vilken karaktär jag ville ha på stycket, samt provat några klanger på pianot samt 

skapat en formskiss för att få en grundläggande struktur att utgå ifrån.  

057 Huvudtema 

Improvisation 057 kom tidigt in i Promenad 2 och efter att ha lyssnat igenom alla 

improvisationer (som hittills hade genomförts för Promenad 1 och 2) plockade jag ut ett par 

stycken som tilltalade mig, varav jag började bearbeta 057. Detta skedde 4 mars och 

materialet bearbetades genom att på ett ungefär transkribera improvisationen för hand, prova 

några klanger på pianot för att få en känsla för harmonik samt ytterligare improvisera kring 

materialet med både röst och piano för att lära känna det. Dessa improvisationer spelades in 

via röstmemo på min telefon, och efter några tagningar plockade jag ut en stämma till något 

som nu började likna ett tema.  
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Här följer några anteckningar ur Processloggboken från 4 mars: 

Känns som att temat har mycket potential, och går i linje med karaktären jag vill åt i stycket.  

Det känns roligt att sitta vid pianot, tycker att pianot känns inspirerande och har stora möjligheter, 

man kan ju spela flera toner samtidigt! Känns uppfriskande. Eftersom det finns en del material att 

gå igenom känns det lätt att "plocka upp" verket och fortsätta där jag slutade, det finns en tydlig 

väg framåt vilket känns otroligt skönt i tidspressen. Om 1 månad ska verket vara klart och jag har 

ännu inte gått in i notprogrammet.  

Nästa steg av bearbetningen bestod i att dela in temat i olika "celler", och därifrån jobba och 

instrumentera varje del för sig, och det är här cellerna blev indelade i olika bokstäver och 

färger. Hela originalimprovisationen används i orkesterstycket - alla bearbetade celler finns 

med - men själva formen och strukturen är utsträckt och bearbetad. Originalimprovisationen 

som kretsar kring ett slags A-dur behöll jag: 

 

Temat jobbade jag med under ganska lång tid, den 19 mars skriver jag om hur jag 

instrumenterar temat på olika sätt och upplever ett flyt i processen, samt att jag i och med 

upptäckten av temats potential vill lägga störst fokus på det. Angående bearbetningen av 

temat skriver jag: 

Mycket av bearbetningarna sker inte vid pianot utan direkt i datorn. Ibland hör jag i huvudet hur 

jag vill att det ska låta, och försöker efterlikna det, medan jag ibland använder slumpen - "hur låter 

det om jag flyttar upp allt en liten ters?" etc. 

Nedan följer några utdrag av cellernas intåg i partituret. För utförlig markering av hela teman, 

se bilaga 1.  

Här presenteras 057 A i sin helhet för första gången (från takt 29).  
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Här introduceras D#:et i horn 2 för första gången, vilket blir intåg för nästa cell: 057 B (takt 

44). 

   

Nästa cell 057 C gör intåg strax efter i kontrabasar och celli (och marimba). 057 B och C 

löper relativt parallellt med varandra under denna del (från takt 44). 

 

Och slutligen kommer finalen med 057 D, mycket sväng och kromatik. Här ser vi violin 1 och 

2 som har melodistämman tillsammans med viola och trumpeter (från takt 51). 

 

Eftersom hela temat består av ganska mycket material blev det naturligt att arrangera och 

instrumentera det i ganska stor utsträckning, detta för att få en röd tråd genom kompositionen. 

Genomgående för alla celler / bokstäver är kvartintervallet, vilket blir karaktäristiskt för hela 

stycket. Nedan följer några exempel på hur temat återkommer i en annan skepnad. 

Smygpresentation i tersstämmor och med tersintervall av violiner innan temat presenteras 

som helhet (takt 26): 

 

Inledningen på den avslutande delen, där temat återkommer i en ensam klarinett i B-dur 

(medan stråk glittrar i ett föränderligt kluster med utgångspunkt i G-lydiskt), och några takter 

senare i oboe fast i lite annan struktur med ett kvintintervall (från takt 122 respektive 128). 
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062 Tema-komplement 

Nästa improvisation är egentligen även den en bearbetning på 057 A, eller snarare en 

sammansättning. Mot slutet av improvisation 062 använde jag följande slinga (1) som sedan 

sattes ihop med en variant av 057 A (2): 

1.                                              2. 

        

Detta resulterade i detta samspel mellan oboe 1 och klarinett 1 (från takt 17): 

 

Markeringarna i partituret gällande 062 markerar även de bearbetningar som sedan gjordes av 

temat, så det tog sig en ny form.  

075 Gestik 

Den 23 mars skriver jag i Processloggboken:  

Försöker få in fragment från andra röstinspelningar, men det känns svårt att göra exakt. Däremot är 

det flera av dem som inspirerar mig, framförallt från promenad nr 3. Röstinspelning 075 är väldigt 

rytmiskt och gestikulerande, och även fast jag inte använder just dem rytmerna vill jag bygga vidare 

på intensiteten. Jag närmade mig 075 genom att planka rytmerna och försöka efterlikna 

gestiken.  
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Jag ville behålla känslan av att inte ha ett tonalt center eller uppfatta tonhöjd. Jag ville bevara 

lättheten men samtidigt skapa en slags homofonvägg, som en enhet. Därför valde jag att 

använda mig av kromatik, tydlig gestik och parallella stämmor i fyrklanger i träblås (från takt 

68). 

  

 

Den 26 mars närmar jag mig slutet av bearbetningen av 075 och skriver: 

Jag har inte jobbat med gestik och artikulation på det sättet tidigare, och jag tror att jag inte hade fått 

fram resultatet på samma sätt om jag "bara" suttit vid pianot. Där tror jag att mina kunskaper på 

instrumentet skulle begränsa mig, medan rösten är friare.  

045 Högt kvitter 

Alla utvalda improvisationer är inte direkt "plankade" in i partituret, utan vissa används 

snarare som inspiration, 045 är en sådan. I inspelningen smyger det sig in lite fågelkvitter och 

jag gör små korta motiv med förslag i ett högt register. Detta ville jag få in i partituret som ett 

eget lager, vilket resulterade i högt träblås som spelar små korta motiv i C-lydisk skala (från 

takt 26). 
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Mot slutet har jag isolerat motiven ännu mer, och istället för att komma som ett helt lager av 

kvitter är det glesare mellan motivens intåg och det går nu att urskilja dem bättre, samt att 

tonarten är aningens rörligare, denna gång med G-lydiskt som utgångspunkt (från takt 136). 

 

086 Klang 

Den sista improvisationen har också fungerat som en inspirationskälla, och här ville jag fånga 

en klang som jag hittat i rösten. Jag skapar en ton men formar munnen som i en vissling, och 

sedan tar jag tonen samtidigt som jag blåser ut luft vilket skapar en slags sus och tonen liksom 

vibrerar. För att efterlikna denna klang valde jag att använda stråke på marimba i kombination 

med altflöjt och flöjt i lågt läge. Det skapar en träig och luftig klang som introducerar styckets 

karaktär redan i inledningen (från takt 3).  

 

 

Arbetet med verket flöt generellt på väldigt bra, men liksom i de allra flesta konstnärliga 

processer var det inte alltid lätt, och den 28 mars befinner jag mig i en stor svacka. Detta får 

mig dock att reflektera över sånt jag kanske inte skulle reflekterat över annars, och jag skriver 

så här i Processloggboken: 

Jag sitter väldigt lite vid pianot i denna del av processen. Jag kan inte säga att jag direkt "hör" 

musiken i huvudet, men jag har en stark känsla för om något är "rätt" eller "fel". Och just nu är det 

väldigt mycket fel. 

Den 31 mars har svackan släppt, och jag jobbar intensivt mot deadline 6 april. Även här 

reflekterar jag över mitt tillvägagångsätt.  
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Så här långt in i stycket blir det mycket klippa och klistra. Från andra delar, andra fraser osv. 

Mycket lämnas åt slumpen. Jag skriver in något, lyssnar och "känner" om jag är något på spåren. 

Ofta provar jag med rösten också! Det är också ett tillvägagångsätt för att hitta en fras, först lägger 

jag klangen/kompet och sen improviserar jag fram med rösten hur frasen ska låta. Eller ja, ofta 

finns ju frasen sedan innan men rösten bestämmer kanske tonhöjd, frasering, timing osv. 

Rösten har alltså varit mer eller mindre integrerad under hela kompositionsprocessen, och 

dess funktioner och kvalitéer har bidragit till orkesterkompositionen på olika sätt.  

Resultatanalys 

Jag kommer nu besvara en frågeställning i taget genom att peka på de avgörande faktorerna 

som påverkade resultatet. Begränsningar och möjligheter med metoden kommer diskuteras i 

diskussionsdelen.  

Vilka möjligheter och begränsningar kommer jag uppleva med att genom improvisation 

använda rösten som främsta kompositoriska verktyg?  

Möjlighet: Komposition i realtid  

Promenad 2 var speciell på många sätt, men det allra mest utmärkande var min repetition av 

motiv vilket är sammanlänkat med det huvudtema som förekommer i orkesterstycket. Som 

jag beskrivit i resultatpresentationen kunde jag börja sjunga ett motiv, och sedan välja att 

"följa med" eller "gå emot" det som föll mig naturligt i improvisationen. Om jag valde att "gå 

emot" genom att exempelvis använda ett tritonusintervall kunde jag ibland hamna lite snett, 

exempelvis på en kvartston i förhållande till den tonarten jag befann mig i, när detta skedde 

ville jag backa bandet ett steg och prova motivet igen, kanske långsammare denna gång så jag 

verkligen kunde känna på tonerna ordentligt. När tonerna "satt sig" bättre började jag återigen 

transformera motivet, kanske byta ut en ton här och där. Långsamt förvandlas motivet till 

något annat. Jag tänker på citatet av Schönberg (refererad till i Nachmanovitch, 1990): "Att 

komponera [...] är en långsam improvisation; ofta kan man inte skriva fort nog att hålla jämna 

steg med idéflödet." (s. 14-15), och kopplat till processen jag beskriver vill jag ställa en 

motfråga till Schönberg och mig själv: hur kan jag hålla jämna steg med idéflödet? Svaret 

finns egentligen i processen, vilket är ordet repetition. Detta kan kopplas till vad Hill (2012) 

kallar motivbaserad improvisation, där ett motiv repeteras med små förändringar tills det till 

slut blir något annat, ett helt nytt motiv. För att göra detta är motivet beroende av vilket motiv 

som skapades innan, och det är detta fenomen som Nachmanovitch (1990) jämför med "Tjugo 

frågor": "Ett kreativt stadium lockar oss från en fråga till nästa; vi smittas av frågan, som ger 

ett nytt svar, som i sig är en ny fråga" (s. 105). Allt hänger ihop, och för att göra detta 

begripligt infogar jag återigen den förenklade transkriberingen av improvisation 057:  
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Hur hänger då detta ihop med rösten? Nachmanovitch (1990) kopplar inte flödet till något 

specifikt instrument, och eftersom min undersökning inte gör en jämförelse med andra 

instrument utan bara undersöker rösten kan följande påstående uppfattas som bristfälligt, men 

med tidigare kompositionsprocesser i ryggen vill jag öppna upp för följande: Eftersom rösten 

inte kan hänga upp sig på några visuella toner, eller kan känna vare sig tangenter eller klaffar 

med händerna måste rösten hänga upp sig på något annat, nämligen muskelminnet. 

Repetitionen blir alltså ett sätt att "bromsa" eller kanske till och med begränsa idéflödet som 

Schönbergs citat antyder, för att få skaparen att hänga med på sina egna idéer och fokusera på 

ett tankespår. Repetition är en kompositions- och arrangeringsteknik som är mycket vanligt 

förekommande, den är till för lyssnaren att "känna igen sig", och i och med röstens beroende 

av muskelminnet blir idéprocessen och improvisationens utformning på så sätt "naturlig". 

Som jag beskrev i resultatpresentationen förekommer inte 057 som en exakt kopia av 

improvisationen i partituret, men om man tittar på den förenklade transkriberingen och jämför 

detta med partituret ser man att alla "celler" och delar finns med. Någon gång är en cells intåg 

lite omkastad, men allt som allt finns hela strukturen för improvisationen med, bara utsträckt 

och bearbetad. Jag har aldrig tidigare upplevt att jag skrivit ett så "levande" och långt tema, i 

tidigare kompositionsprocesser har ett tema ofta varit kortare, och bearbetningarna har liksom 

gjorts i efterhand. Kanske kan detta kopplas till Barkers (2004) påstående att rösten är en 

levande organism, vilket kan tolkas som att det är tack vare rösten jag upplever huvudtemat 

som levande. I och med upptäckten av den här processen kan jag inte annat än hålla med Rose 

& MacDonald (2012) där de påvisar att improvisation och komposition i realtid kan vara 

samma sak, likaså Schönbergs (Nachmanovitch, 1990) idé om att kompositionsprocessen är 

en långsam improvisation. Jennefelt (refererad till i Stålhammar, 2009) beskriver också 

komponerande som en långsam process, samtidigt som han ställer det mot musicerandet som 

en spontan process, och menar att sjungandet kommer in i slutskedet. Detta kommer 

diskuteras vidare i diskussionsdelen, men tills vidare går hur som helst att konstatera att 

motivbaserad improvisation med rösten sannerligen skapar positiva möjligheter för en 

kompositionsprocess! 

Möjlighet: Röstens unika kvalitéer  

Det finns vissa kvalitéer i rösten som gör rösten unik och till viss del skiljer den från många 

andra instrument. Text är kanske den mest uppenbara och mest karaktäristiska kvalitén för 
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rösten, och det använder jag mig av främst under Promenad 3. Även om det inte är en kvalité 

som förekommer i kompositionen skriver jag i Promenadloggboken hur det kändes befriande 

att använda den. Kopplat till text är användandet av konsonanter, och detta är något som 

främst förekommer under Promenad 1 men även under andra promenader. Jag använder både 

tonanande konsonanter som M, N och R till exempel, men också icke-tonande som S, T och 

H. Stålhammar (2009) nämner att Jennefelt ofta integrerar språkliga ljud i sina kompositioner, 

varav konsonanter troligtvis skulle kunna ingå. Även Hill (2012) skriver att Liedes har använt 

artikulering av konsonanter i sina röstexperiment. En kvalité som både Hill (2012) och 

Stålhammar (2012) nämner är gestik, vilket jag finner intressant! I improvisationerna - 

framför allt under Promenad 1 och 3 - blev det tydligt att röstens uttrycksförmåga är enormt 

stor. Känslouttryck är en karaktäristisk egenskap för rösten (Czernowin, 2015; Hill, 2012) och 

jag anser att uttryck och gestik hör ihop, som när jag med hjälp av gestiken försökte hitta ett 

uttryck för hur olika karaktärer skulle kunna "låta" under promenad 3. Vidare är klang något 

som enligt mig är en av de allra mest unika kvalitéerna, inte många instrument kan förändra 

sin klang på samma sätt som rösten. Stålhammar (2015) nämner mjuk och rå klang som en 

kvalité, och den råa klangen - som kan likställas med "bröströstklang" - är något som 

Rehnqvist (refererad till i Stålhammar, 2015) ofta använder i sina folkmusik-influerade 

kompositioner, liksom lockrop och kulning (Stålhammar, 2015). Klang behöver givetvis inte 

bara bestå av toner, utan kan likagärna innefatta Liedes (Hill, 2012) experiment med andning. 

Även jag lekte en del med andning i improvisationerna även om den mjuka klangen var 

dominerande. Den råa klangen föreföll sig inte lika naturligt, men däremot påminde 045 en 

hel del om ett lockrop, med den kärnfulla ljusa klangen i ett högt register. Mer om klang och 

den folkmusikaliska kopplingen kommer diskuteras längre fram i uppsatsen. En kvalité som 

varken Hill (2012) eller Stålhammar (2015) tar upp är kvartstoner. Även om inte denna 

kvalité direkt är integrerad i kompositionen så går det tydligt att utläsa ur Analystabellen och 

Promenadloggboken att kvartstoner förekommer i hög grad i improvisationerna. Jag finner det 

uppfriskande och ser det som en möjlighet att fritt vandra mellan tonarter, ibland utan att jag 

själv är medveten om det! Om jag inte hade behövt repetera och "smaka" på tonerna i och 

med kvartstonernas intåg i 057 hade troligtvis spaningen om komposition i realtid fallit helt.  

Begränsning: Kvartstonernas och röstregistrets dubbelsidighet  

Kvartstoner kan däremot också vara en bov i dramat. När Bb:et introduceras i 057 börjar jag 

från att ha rört mig i A-dur röra mig mot F-dur, vilket väl i sig inte är något fel, men vid 

transkriberingen skapade det en osäkerhet och där gjorde jag valet att ignorera modulationen 

till F-dur och istället vara kvar i A-dur. I Promenadloggboken för Promenad 3 beskriver jag 

hur "tonlöst" material faller om det inte finns en riktning. Kvartstonerna kan skapa förvirring 

om man inte anammar dem, och låter dem etablera sig med hjälp av repetition. Något annat 

som både kan ses som en möjlighet och en begräsning är röstens register. Hill (2012) lyfter 

just vokalt register som en kvalité, men hon gör det också under kapitlet som behandlar 

begränsningar. Min röst spänner ungefär mellan lilla F och tvåstrukna B, och självklart är det 

ingen match om man jämför med exempelvis pianot, men samtidigt upplevde jag inte det som 

ett direkt hinder. Återigen är det ofta uttrycket jag vill komma åt, och om jag på ett 

gestikulerar ett motiv i ett lågt register är detta snarare en inspiration, och vid 

instrumenteringen kan jag sen välja att flytta ner motivet en oktav eller två. Stålhammar 
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(2015) nämner detta då han pratar om komponisters arbetssätt: "När ett instrument används 

som arbetsredskap är det visionen, och inte klangen, som tonsättaren hör." (s. 134).  

Begränsning: Det förrädiska pianot  

Den kanske mest uppenbara begränsningen med rösten är avsaknaden av harmonisk koppling. 

Återigen upplevde jag inte denna begränsning som ett särskilt stort problem, men däremot är 

undersökningen inte bunden till enbart rösten och frågeställningens avslutande mening 

innehåller orden "främsta kompositoriska verktyg", och inte "enda kompositoriska verktyg". 

Om jag inte alls hade fått använda pianot hade metoden behövt se annorlunda ut, och jag har 

ännu inte kommit så långt att jag liksom Mozart (Nachmanovitch, 1990) skulle kunna 

komponera ett helt orkesterverk med bara penna och papper. Samtidigt handlar ju hela 

undersökningen om att komma bort från pianot och "det traditionella". Jag tänker på Berlioz 

(referad till i Bailes & Bishop, 2012, s. 57) kommentar om att pianot är döden för den 

originella tanken/idén (fri översättning av mig), vilket styrker min känsla av att "fastna" vid 

pianot, att det begränsar mig. Däremot gjordes en intressant upptäckt under 

bearbetningsprocessen. Den 4 mars skriver jag i Processloggboken: "Det känns roligt att sitta 

vid pianot, tycker att pianot känns inspirerande och har stora möjligheter, man kan ju spela 

flera toner samtidigt! Känns uppfriskande.". Detta hade jag sannerligen inte väntat mig, att 

röstens harmoniska begränsning kunde lyfta pianots harmoniska möjlighet. Det känns ju 

ganska självklart så här i efterhand, men innan undersökningens början hade jag inte 

reflekterat över det.  

Hur kan jag integrera röstens kvalitéer i en orkesterkomposition? 

I resultatpresentationen Del 2 - Bearbetningsprocessen - har jag redogjort för vilka 

improvisationer som förekommer i orkesterstycket och visat exempel ur partituret. I och med 

detta är ju på sätt och vis frågeställningen redan besvarad, men i analysen kommer jag lyfta ut 

ordet "hur" i ett större perspektiv och fokusera på utgångspunkter snarare än de specifika 

improvisationerna. Ett exempel på en utgångspunkt för komposition/instrumentation antingen 

av eller utifrån rösten är det som Czernowin (2015) tar upp gällande operan Pnima. I en röst 

finns flera typer av röster/klanger, och det är dessa som tillsammans bildar röstens unika 

identitet (Czernowin, 2015). Hennes musikaliska tolkning/utgångspunkt av detta var alltså att 

sätta samman flera instrument som tillsammans fick bilda en röst, en enhet.  

Utgångspunkterna som jag funnit intressanta är:  

 Klang 

 Gestik 

 Melodik 

 Inspiration 

Som jag beskrivit tidigare så är röstens klangvariation en unik kvalité, som också i sig går att 

applicera på ett orkesterverk. Hill (2012) nämner resonans som ytterligare en kvalité, och jag 

anser att de hör ihop. Det är i "resonanslådan" klangen skapas, vare sig den består av ett 

kärnfullt lockrop eller en tonlös andning. Mitt exempel på hur jag integrerat en röstklang i 
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kompositionen består av kombinationen andning/luftflöde tillsammans med en klingande låg 

ton - improvisation 086. Det är genom instrumenteringen jag försökt efterlikna den lågmälda 

och väsiga röstklangen, på samma sätt som Czernowin (2015) försökt efterlikna alla de 

klanger som finns i en röst med hjälp av olika instrument. Instrumentens resonanslåda och 

behandlingen av dem blir således ett sätt att integrera en röstkvalité i en orkesterkomposition. 

Gestik har behandlats under tidigare frågeställning, men jag vill gärna dröja mig kvar vid den 

då det var ett nytt sätt för mig att jobba på, vilket jag skriver i Processloggboken. Jag förklarar 

också att jag inte tror att jag skulle fått fram samma resultat på improvisation 075 om jag 

suttit vid pianot, mina tekniska kunskaper hade varit begränsande. Liksom det finns tonande 

och icke-tonande konsonanter, upplever jag att rösten i sig också kan vara mer eller mindre 

tonande. Om jag vid transkriberingen av 075 hade försökt lyssna efter exakt vilka toner jag 

sjunger hade det tagit en hel dag, men här är det inte tonerna som är väsentliga - det är gesten. 

Hill (2012) lyfter möjligheterna med fri improvisation och visar på vikten av att våga "gå 

utanför boxen" med sitt huvudinstrument, hitta nya sätt att använda det på och känna sig fri 

med det (Hill, 2012). Rösten består inte bara av toner, utan dess gester kan integreras i ett 

verk lika väl som en melodi.  

Däremot karaktäriseras ju rösten - liksom de flesta andra instrument - trots allt av 

användandet av tonhöjder, och sammansättandet av dem i följd skulle kunna förklaras som 

melodik. Det mest uppenbara exemplet är 057, där det är melodin och dess flöde i 

improvisationen som sedan satt sig på pränt i partituret. 057 och delar av 062 är i stort sett en 

direkt transkribering av improvisationerna, där det endast är röstens frambringande av 

melodik och rytmik som "spelar roll". Instrumenteringen är - till skillnad från klang - inte lika 

relevant för denna typ av integrering i ett verk, men själva melodiken utgör givetvis en viktig 

del.  

Sist men inte minst vill jag nämna inspirationen. Detta är ett område jag inte velat gå in på för 

mycket i min undersökning då det är ett så stort område i sig, men som utgångspunkt för en 

röstkvalité tycker jag det är värt att ta upp. Som jag nämner i presentationen består 045 av 

små motiv i högt register med många förslag, och även om de exakta tonerna inte förekommer 

i partituret så finns gesten där. Detta skulle kunna likställas med gestik, men jämfört med 075 

så är inte heller rytmen eller någon exakt gestik "plankad". Improvisationen är helt fristående, 

men gav en idé till ett kvittrande parti i träblås - man kan se det som "något som föder 

associationer".  
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DISKUSSION 

Sammanfattning 

Syftet med arbetet var att genom improvisation undersöka hur jag kan använda rösten som 

främsta kompositoriska verktyg, och sedan integrera dess kvalitéer i ett orkesterstycke. Jag 

har kommit fram till att motivbaserad improvisation med rösten skapar ett flöde som kan 

betecknas som komposition i realtid, vilket i sin tur kan skapa längre musikaliska teman och 

strukturer som på ett levande sätt hänger ihop. Jag har också hittat olika röstkvalitéer så som 

text, konsonanter, gestik, klang och kvartstoner som kan fungera som kompositoriska verktyg. 

Man kan integrera kvalitéerna i en orkesterkomposition på olika sätt: använda instrumentation 

för att efterlikna en viss röstklang, leka med röstens gestikmöjligheter och göra en direkt 

"plankning" av rytmer, göra en ungefärlig transkribering av ett melodiskt tema och slutligen 

inspireras av ett motiv för att skapa ett helt nytt, men som har samma uttryck. Hinder som 

uppkommit har varit röstens begränsande register, avsaknaden av harmonisk koppling och 

kvartstonernas förmåga att skapa förvirring.  

Metodens möjligheter och begränsningar 

Promenaderna, rösten och fri improvisation 

Både under Promenad 2 och 4 beskriver jag i Promenadloggboken hur jag känner mig trött, 

omotiverad och inte särskilt kreativ innan promenadens början. Däremot förändras detta 

relativt snabbt när jag väl kommit ut, vilket skulle kunna tyda på fördelen med att 

komponera/improvisera utomhus. Att "bryta" mönstret med att sitta inne i ett övningsrum och 

istället få frisk luft, röra på sig och inspireras av ens omgivning kändes mycket givande. Men 

behövdes verkligen fyra promenader? Sammanlagt blev det 54 improvisationer fördelade över 

ca 55 minuter, men i slutändan var det bara fem improvisationer som användes till 

orkesterstycket. Å andra sidan är det tydligt hur varje promenad hade sin egna karaktär och 

egna upptäckter:  

 Promenad 1: Kortare motiv, mycket lek med språkljud, upptäckt av 

folkmusikkaraktär. 

 Promenad 2: Längre motiv, fokus på melodik och konstmusik, upptäckt av repetition 

och förmågan att "gå emot eller följa med" en fras. 

 Promenad 3: Lek med gestik, text och påhittade karaktärer, upptäckt av riktningens 

nödvändighet. 

 Promenad 4: Lättande på förväntningar, jazzkaraktär, upptäckt av motiv som "ligger 

och gror". 

Den sista upptäckten tycker jag sammanfattar fördelen med att genomgå samtliga 

promenader: vissa improvisationer måste få mogna. Av Analystabellen går att se hur många 

improvisationer och motiv påminner om varandra, men det var först under den sista 

promenaden som jag fick känslan av "det här har jag sjungit förut". Jag väljer att se detta som 

något positivt, att få jobba länge med materialet så det får sätta sig i kroppen. Jag har svårt att 

se att jag skulle kunna gjort alla upptäckter under bara en promenad, på samma sätt som i 
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"Tjugo frågor" smittas man av den tidigare frågan (Nachmanovitch, 1990), eller i detta fallet 

av upptäckter under den tidigare promenaden. Däremot blev det mycket material att gå 

igenom, eftersom jag valde att spela in exakt allt jag improviserade. Ett alternativ hade kunnat 

vara att dels gå lite kortare promenader, men också att spela in motiv och improvisationer 

först när jag "smakat" på dem en stund, hittat improvisationens karaktär och se till att den får 

en riktning direkt. Risken med detta skulle förstås vara att jag "missar" intressanta idéer, men 

vid tidsbrist kanske det är en risk värd att ta. Några andra begränsningar med promenaderna 

var att jag ibland kunde uppleva andfåddhet, samt att jag ibland använde mina steg som puls. 

Det sistnämnda behöver ju inte vara en begränsning, men då jag ville improvisera fritt blev 

detta ett störningsmoment.  

Jag vill stanna en stund vid mitt val av fri improvisation. När jag staplar upp vad som 

karaktäriserade varje promenad förekommer tre olika genrer varav den första är folkmusik. 

Troligtvis är det ingen slump att det var just folkmusiker som Hill (2012) studerade i sin 

undersökning, det är en genre som historiskt och traditionellt genomsyrats av rösten och dess 

praktiska användningsområden, som lockrop och kulning för att skicka meddelanden eller 

valla in djuren. Rehnqvists användande av dessa tekniker i sina kompositioner (Stålhammar, 

2015) blir ytterligare en bekräftelse på att rösten och folkmusiken är starkt sammanlänkade. 

Detta i kombination med folkmusikens historiska koppling till naturen kan ur ett filosofiskt 

perspektiv kopplas till mitt val av promenad i skogsmiljö. Kanske hade inte de mixolydiska 

tongångarna eller den lockrops-likande improvisationen 045 kunna skapas i ett övningsrum? 

Man skulle också kunna tänka att det inte alls hade med promenaden att göra, utan att det i 

mig skapas naturligt när jag inte begränsar rösten eller improvisationen på något sätt. Efter 

den första promenaden upplevde jag inte det folkmusikaliska materialet som särskilt 

användbart, så till Promenad 2 försökte jag improvisera i en mer "konstmusikalisk" anda, 

vilket blev lyckat! Här skapade jag en begräsning i improvisationen som var nyttig för 

undersökningen. Däremot upplevde jag motsatsen under Promenad 4. Jag kände mig fast i att 

tänka konstmusik, och när jag då släppte mina egna förväntningar och lät rösten ljuda fritt 

präglades improvisationerna av en jazzkaraktär. Detta blev i och för sig inte så användbart för 

orkesterkompositionen, men definitivt användbart för framtida kompositioner. 

Sammanfattningsvis går alltså att säga att valet av fri improvisation på ett sätt var 

begränsande på grund av att det inte fanns något att hålla fast sig i, samtidigt som metoden var 

förlösande för rösten att få leka fritt. I framtiden vore det intressant att utforska olika typer av 

begränsningar för att pusha improvisationen åt olika håll. 

Den kanske största begränsningen med promenaderna var min dynamik. Under samtliga 

promenader rör sig huvuddynamiken kring piano/mezzopiano, och detta blir problematiskt i 

förhållande till klang. I resultatanalysen beskriver jag att den mjuka klangen var dominerande, 

men att den råa klangen - eller bröströsten - inte förekom lika mycket. Med tanke på min 

uppenbara dragning till det folkliga tonspråket är det lite märkligt att denna klangteknik inte 

användes mer. Rå klang / bröströst kräver generellt dynamiken mezzoforte / forte för att få 

fram det karaktäristiska i klangen, men då jag var utomhus - ibland bland människor - vågade 

jag helt enkelt inte sjunga ut. Detta blev sannerligen problematiskt för undersökningen, då en 

så unik röstkvalité inte fick komma till sin fulla rätt. 
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Metoden i stort 

Jag upplever att metoden som helhet har varit bra för syftet. Från början var tanken att göra en 

jämförelse mellan komposition endast med rösten och komposition endast med piano, för att 

se om det fanns någon skillnad på det klingande resultatet. En sådan undersökning skulle 

dock krävt mycket mer tid och man hade troligen behövt skapa minst ett tiotal kompositioner 

för att kunna vara säker på att skillnaden inte bara varit slumpmässig. Jag är medveten om att 

slumpen med största sannolikhet var närvarande under min undersökning, men så som den är 

utformad med fokus på hur jag upplevde promenaderna och processen välkomnar jag min 

egen subjektiva tolkning, vilket ju också är det som gör konstnärlig forskning speciell 

(Vetenskapsrådet, 2015). Däremot vore det intressant att i framtiden se forskning som 

fokuserar på den distinkta skillnaden och jämförelsen mellan användandet av olika instrument 

i en kompositionsprocess! 

Rösten - mer än ett instrument? 

I uppsatsens inledning skriver jag att jag har svårt att lita på röstens förmåga, svårt att se den 

som ett likvärdigt instrument som alla andra. Men är rösten verkligen ett instrument som alla 

andra? Vad är kriterierna för att något ska få vara ett instrument? Czernowin (2015) menar att 

röstens unika identitet skiljer sig från andra instrument, vilket är något som både Stålhammar 

(2015) och Barker (2004) håller med om, samt att rösten är en del av kroppen (Czernowin, 

2015). Cowell (1926) menar att sinnet är det perfekta instrumentet, och om vi tänker att sinnet 

också en del av kroppen - skulle det då innebära att komposition med rösten är samma sak 

som komposition i sinnet, direkt med penna och papper i hand? Jag tänker på Vaughan 

Williams (1934) citat om att rösten är den mest intima formen av mänskligt uttryck, och Pärts 

upplevelse (refererad till i Stålhammar, 2015) av den gregorianska sången som en öppning till 

en annan värld, till något djupare. Är tonsättarens inre och rösten likvärdiga? Bara uttrycket 

"lyssna till din inre röst" antyder ju att rösten kanske inte bara sitter i stämbanden. Schumann 

(refererad till i Bailes & Bishop, 2012) säger: "When you begin to compose, do it all with 

your brain. Do not try the piece at the instrument until it is finished" (s. 57), men frågan är om 

Schumann själv satt helt tyst under sina kompositionssessioner, eller om han ibland hummade 

på någon melodi? Detta får mig att tänka på den klassiska scenen i filmen Amadeus när 

Salieri hjälper Mozart att nedteckna "Requiem i Dm" när han ligger på sin dödsbädd. Mozart 

som vanligtvis framställs direkt skrivande ur huvudet (Nachmanovitch, 1990) använder här 

både ord och hummanden för att få Salieri att förstå hur musiken ska låta och orkestreras. I 

och för sig sker själva skapandet av musiken inom honom, och rösten används som ett 

verktyg för att ge uttryck för den. Om man väljer att se rösten som ett objekt bortkopplad från 

kroppslig och personlig identitet skulle den kunna klassas som ett "vanligt" instrument, men i 

Wilkins (2006) bok beskriver hon hur fingrarna under improvisation kan få fram en idé 

(Wilkins, 2006), men rösten kan man inte" spela med fingrarna". Stålhammar (2015) 

benämner rösten som ett verktyg för tonsättare att få fram musikaliskt material, men lägger 

till att ljuden också kan komma från ett instrument eller trummande med händerna, han 

särskiljer alltså rösten från ett instrument. Samtidigt sätter språket käppar i hjulet för oss: ofta 

kan jag få frågan "spelar du ett instrument eller sjunger du?", och det är vedertaget att 

begreppet "instrumentalmusik" innefattar musik utan sång. Det är svårt att få några tydliga 
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svar om vad rösten egentligen är, men det är tankar som kommit upp hos mig under 

undersökningen och som jag hoppas fler vill ta vidare i diskussionen gällande röstens 

komplexitet.  

Varför är det här viktigt för mig? 

I Inledningen beskriver jag hur jag fastnat i ideal och idéer om hur en tonsättare bör jobba, 

och vilket instrument man bör jobba med. Kanske är detta inte så konstigt med tanke på 

Barkers (2004) påstående att dagens tonsättare inte får eller vill lära känna rösten till skillnad 

från tidigare i historien, då rösten hade högre status (Barker, 2004). Varför hamnade rösten i 

skymundan i förmån för orkestermusiken? Ur ett genusperspektiv går att se vokalister i hög 

grad är - och har varit - kvinnor (Hallam, Rodgers, & Creech, 2008). För att återkoppla till 

tidigare diskussion menar Green (1997, 2002) att man historiskt sett gjort skillnad på sinnet 

och kroppen, där kroppen förknippats med det "moderliga" och "naturnära", vilket gjort att 

rösten som endast klingar ur kroppen (Green, 1997; Czernowin, 2015) kodats som feminint. 

Sinnet/intellektet som är frånkopplat kroppen enligt den västerländska metafysiken har därför 

kodats som maskulint, och i och med detta värderats högre. (Green, 1997, 2002). Detta är 

givetvis en diskussion i sig, men det knyter an det till som Bunch (1982) förklarar angående 

sångens status: eftersom "alla kan sjunga" nedvärderas rösten och man förstår inte att det 

ligger minst lika mycket arbete bakom en professionell sångröst som med ett annat 

instrument. Barker (2004) förklarar att flera av dagens tonsättare använder rösten i sitt arbete, 

men inte hur de använder den. När Stålhammar (2009, 2015) redogör för olika tonsättares 

kompositionsprocesser blir det tydligt att alla åtta mer eller mindre har en relation till rösten, 

men inte ens Jennefelt (Stålhammar, 2009) eller Rehnqvist (Stålhammar, 2015) som själva är 

sångare skriver att de använder rösten i kompositionsprocessen. Är det så att rösten är så 

frånkopplad vårt nutida kompositionsideal att tonsättare aldrig använder rösten i sitt arbete? 

Eller är det helt tvärtom: kan det vara så att eftersom rösten är en så stor del av en människas 

kropp och identitet (Czernowin, 2015) - kanske till och med sinne - så märker inte tonsättare 

att de använder sig av den? Kanske är den en så naturlig och integrerad del av 

kompositionsprocessen att den inte ens behöver nämnas, lika självklar som luften vi andas?  

Slutord 

Jag väljer att tro på det sistnämnda, och som jag skriver i inledningen är min upplevelse att 

jag faktiskt använder rösten mer än jag tror i kompositionsprocessen, men att jag inte lägger 

märke till det. Därför har det varit så otroligt lärorikt att med metodens och litteraturens hjälp 

få syn på röstens kvalitéer, och upptäcka att den faktiskt varit med hela vägen fram till 

deadline i kompositionsarbetet. Förhoppningsvis kan denna upptäckt inspirera andra! För 

tonsättare som vanligtvis inte använder rösten i sitt arbete kanske detta kan leda till ett nytt 

sätt att jobba - och det är ju sannerligen praktiskt eftersom rösten kan tas med vart man än 

går! För sångare som vanligtvis inte skriver musik kanske detta kan inspirera till att prova 

komponera, man "behöver" inte kunna spela piano (eller något annat instrument). I längden 

skulle man kunna tänka sig att röstens status uppvärderas, och vem vet - eftersom rösten idag 

är ett feminint kodat instrument kanske vi kan se fler kvinnliga tonsättare i framtiden, om vi 

värderar rösten högre och låter den vara ett kompositoriskt verktyg. Jag kommer garanterat att 
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ta med mig den här processen och undersökningen i mina framtida kompositioner, och jag har 

framförallt lärt mig att pianot inte behöver vara boven i dramat, utan att det är när rösten och 

pianot får samarbeta som båda får komma till sin fulla rätt och potential!  
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BILAGOR 
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Bilaga 2 

Analystabell 

 

Promenad 

1 

Dynami

k 

Tonalt 

center 

Rytmik / 

metrik 

Register Karaktär Övrigt 

042 p Gb fritt, lugnt lågt lågmäld, 

sympatisk 

 

043 p - mf B-mixo fritt, lugnt lågt - 

mellan 

sympatisk, 

nyfiken 

kvartstoner 

044 p Ab #5 fritt, 

fragmentari

skt 

lågt, 

mycket 

blåsljud 

tveksam påminner 

om 043 och 

062. 

kvartstoner 

045 p Db-

mixo 

(rörligt) 

fritt, 

fragmentari

skt 

mycket 

högt 

lekfull Högt 

kvitter 

046 p - fritt,  lågt, 

blåsljud, in 

och 

utandninga

r 

tungt, 

lekfullt 

blå på 

bokstaven f 

047 p - mf Db-

mixo 

(rörligt) 

fritt,  mellan nyfiken samma 

melodi som 

043. 

kvartstoner 

048 p - mp Eb (och 

fritonalt

) 

fritt, mellan - 

högt 

oklar text, 

kvartstoner

, gliss 

049 p - mp E 

(ganska 

fritt) 

fritt, 

fragmentari

skt 

mellan - 

högt 

sympatisk 

men 

oförutsägba

r 

kvartstoner 

050 p ej 

tonande 

stabil puls, 

mycket 

rytmiskt, 

percussivt 

lågt puttrande rytmiskt 

051 p - f D-mixo 

(mycke

t 

rörligt, 

till B-

mixo) 

fritt,  mest 

mellan, 

högt och 

lågt mot 

slutet 

sympatisk 

men sedan 

mer 

klagande 

påminner 

mycket om 

043 och 

047, 

kvartstoner 

052 p - mf Tydligt 

Gb-jon 

(sedan 

mer fri) 

först 

metrisk, 

sedan mer 

fri 

mest 

mellan, 

högt och 

lågt mot 

slutet 

Först 

sympatisk, 

sedan mer 

allvarlig 

nyfiken 

föränderlig 



 

54 

053 p - mf Bb-dor ganska 

metrisk 

låg - 

mellan 

vemodig mycket 

folkmusik, 

lite 

kvartstoner 

054 p fritt fritt mellan - 

högt 

lekfull mycket 

bokstav m, 

kvarttoner, 

"woawoa"-

ljud 

055 p Eb stabil puls, 

mycket 

rytmiskt,  

mest lågt, 

ibland åt 

mellan 

puttrande mycket o-

tonande 

konsonante

r 

 

Promenad 

2 

Dynamik Tonalt 

center 

Rytmik / 

metrik 

Register Karaktär Övrigt 

056 mp - mf Bb-mixo Rytmiskt, 

metriskt 

mellan energifyllt  

057 p - mp Först A, 

sedan Bb 

fria fraser lågt - högt skiftande, 

vacker till 

bordus 

Huvudtema 

058 p - mp F#-

eolisk 

Rytmiskt 

metriskt 

mellan skuttande, 

repetativt 

 

059 p Flytande, 

A-dorisk 

Rytmiskt, 

metriskt 

lågt - 

mellan 

i skymundan Första 

frasen 

samma som 

062 

060 p - mp G# 

melodisk 

moll 

Rytmiskt, 

metriskt 

lågt - 

mellan 

lekfull, 

kaxig, 

mystisk 

 

061 mp G# Rytmiskt, 

metriskt 

lågt bufflig kvartstoner, 

luftigt 

062 p - mp Bb-mixo 

b6 till F-

jonisk 

Fria fraser mellan drömsk Första fras 

samma som 

i 059. Lite 

kvartstoner 

063 mp B / Bm Rytmiskt, 

metriskt 

lågt - högt springande, 

puttrande 

 

064 mp Bb - 

flytande 

Rytmiskt, 

metriskt 

mellan springande, 

puttrande 

Påminner 

om 063. 

065 mp Abm - 

flytande 

Delvis 

rytmiskt, 

delvis fritt 

mellan - 

högt 

lugnt 

springande 

Återkommer 

till frasen 

hel upp, 

halv ner (ex. 

B C# C) 

som 060. 

066  Bara ljud  mellan gnetande  

067 mp C#-dor - 

G helton 

Rytmiskt, 

metriskt 

lågt - 

mellan 

flytande, 

espressiv 

Återkommer 

till frasen 

hel upp, 
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halv ner (ex. 

B C# C) 

som 060. 

068 p Fritt, 

kretsar 

kring Eb 

Fritt, långa 

toner 

mellan -

högt 

drömskt Luftigt 

 

Promenad 

3 

Dynamik Tonalt 

center 

Rytmik / 

metrik 

Register Karaktär Övrigt 

070 mp F#-mixo 

#4 ibland 

och 

ibland 

vanlig. 

ganska fri mellan - 

högt 

vänligt och 

lekfullt 

Påminner 

om något? 

Det är ju 

062 det 

påminner 

om! Vet var 

jag är när 

jag lyssnar. 

071 mf Tonalt 

flytande 

men 

främst 

F#-dor 

ganska fri mellan, 

men sen 

ganska fri 

lite 

klagosång 

Vet var jag 

är på väg 

även här, 

men tror det 

beror på att 

jag lyssnat 

tidigare.  

072 mp - mf Kretsar 

kring typ 

G#, men 

också 

ganska 

flytande 

Metrisk Mellan Lite snofsig Kvartstoner 

073 mp - mf Kretsar 

kring G# 

Metrisk Mellan Lite snofsig Variant på 

072, 

upprepande 

motiv. 

074 mf Kretsar 

kring Bb 

Fri Mycket 

lågt - 

mellan 

Lite full och 

bufflig 

 

075 p - mp ingen 

direkt 

ton, fri 

Mycket 

rytmiskt, 

ganska 

metriskt 

upp å ner! stressig Intensiva 

andningar! 

Gestik! 

076 mp F (mest 

kromatik) 

både fri 

och 

metrisk 

mellan -

högt (upp 

å ner) 

stressig men 

lite trött 

också 

Kvartstoner, 

påminner 

om 075 

077 mp - mf F (mest 

flytande, 

kromatik) 

ganska fri mellan - 

högt 

en 

livsnjutare 

Lite 

kvartstoner 

078 mp Flytande 

med lite 

kring G 

ganska fri, 

men 

mellan vardag kvartstoner, 

pratsång 
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relativt 

rytmsik 

079 mp B-jon metrisk mellan vardag  

080 mp F# (moll 

och dur) 

men 

flytande 

ganska 

metrisk 

och 

rytmisk 

mellan vardag Påminner 

om frasen 

hel upp, 

halv ner 

(ex. B C# 

C) 

081 mp - mf text fri mellan text text 

082 mp - mf text fri mellan text (klago) text 

083 mp  text fri lågt text (klago) text 

084 mp text fri mellan text text 

085 mp - mf G# (och 

fri) 

ganska fri mellan fri  

086 p - mp Bb (men 

fri, 

nästan 

viskande) 

fri, långa 

toner 

låg - hög lågmäld Träig glas-

klang 

 

Promenad 

4 

Dynamik Tonalt 

center 

Rytmik 

/ metrik 

Register Karaktär Övrigt 

088 mp F#-jon fri mellan vänlig  

089  F# (men 

fri) 

   kvartstoner (finns 

ett likadant motiv 

som i 070!) 

090 mp Fmoll ganska 

fri, men 

delvis 

rytmisk 

mellan vardag  

091 mp - mf C/Cmoll fri mellan sympatisk text (kvartstoner) 

092 mp G (men 

fri) 

fri mellan - 

högt 

vardag Även denna liknar 

070 (fast i 

början!)kvartstoner 

093 mp Typ Bm fri låg - 

mellan 

vänlig text (vet var jag är 

på väg) 

094 mp Edur typ fri låg - 

mellan 

 

vänlig men 

med en 

skavande 

underton 

text (motiv 

påminner om annat 

motiv (treklangen 

ner) kvartstoner 

095 mp F dur 

typ 

fri låg - 

mellan 

vänlig men 

med en 

skavande 

underton 

text 

096 mp kring 

F#moll 

ganska 

metrisk 

låg - 

högt 

sympatisk, 

men 

trevande 

text (kvartstoner) 
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