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Förord

Stort tack till Joakim Milder, som tog sig tid och ställde upp på en lång intervju, mitt i 
natten i en hotellkorridor, efter en väldigt lång arbetsdag med workshops och 
konserterande. Tack även till min fantastiska mamma, Kerstin Holmgren, som har hjälpt 
mig med bland annat feedback och det språkliga. Dessutom vill jag tacka min vän Anna 
Anundi för kloka ord och inspiration. Jag vill också tacka min handledare, Sture 
Brändström, för snabba konkreta råd, och för att allt gick så smidigt. Min opponent, 
Morgan Stenberg, ställde upp med väldigt kort varsel och gjorde ett mycket bra jobb, 
vilket jag också vill tacka för.



Abstrakt

Syftet med detta arbete var att undersöka vad en erfaren improvisationsmusiker, Joakim 
Milder, anser vara betydelsefullt för att bli en god musiker och improvisatör. Resultaten 
kopplas till relevant litteratur och egna erfarenheter inom området. Arbetet grundas på 
en kvalitativ intervju med Joakim Milder och tar upp praktiska, mentala och andliga 
aspekter. Jag har kommit fram till att det handlar om att inte stå i vägen för musiken, det 
vill säga: målet är att uppnå en sådan nivå musikaliskt, teoretiskt, gehörsmässigt och 
mentalt,  att man upplever total frihet att uttrycka sig konstnärligt på det sätt man önskar. 
En öppen, nyfiken attityd och ett intresse för improvisation underlättar lärandet. 
Medvetenhet om vad som påverkar ens musicerande kan höja kvaliteten på musiken. 
Med olika verktyg och hårt arbete kan man skaffa sig ett unikt musikaliskt språk. Även 
psykologiska och terapeutiska vinklingar tas upp. 

Nyckelord: Improvisation, lärande, psykologi, musikaliskt språk, mental utveckling, 
medvetande, andlighet.
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Inledning

Jag har lyssnat på inspelningar med saxofonisten Joakim Milder i många år och blivit lika 
trollbunden varje gång. Speciellt två skivor har påverkat mig väldigt mycket: Remains 
(1995) och Ord på golvet (1995). Jag besökte konserter och köpte skivor där han 
medverkade. Det händer något när han börjar spela som jag inte kan sätta fingret på. 
Som att han lyfter upp sig själv och de andra musikerna till en annan dimension som är 
utan regler och där lyssnaren ständigt överraskas. Jag kommer speciellt ihåg en konsert 
där han var inbjuden som gäst, jag tror att de hade repeterat med honom bara en gång 
inför framträdandet. Musiken var skriven av bandledaren och var mycket vacker, men 
improvisationerna i låtarna kändes mest som att var och en visade vad de kunde. Det var 
mycket bra, de kunde sitt hantverk, men jag blev inte berörd. Sedan började Joakim 
Milder att spela och det var som om någon tryckt på en knapp, för plötsligt fanns en 
påtaglig närvaro hos alla musikerna: de gick från att vara individer som spelar ihop till en 
enhet av musik. Energin de utstrålade var så stark att man nästan kunde ta på den. Men i 
samma stund som Milder slutade att spela så återgick de till att vara individer igen. Detta 
var en oerhört stark musikalisk upplevelse för mig. Det som slog mig var att musiken 
känns på riktigt när han spelar och jag ville så gärna ta reda på hur han gör och hur han 
har kommit dit. Eftersom jag själv är intresserad av improvisation så har jag valt att lägga 
tyngden i arbetet där.

Syfte

Jag vill med detta arbete undersöka vad en erfaren improvisationsmusiker, Joakim 
Milder, anser vara betydelsefullt för att bli en god musiker och improvisatör. Resultaten 
kopplas till relevant litteratur och egna erfarenheter inom området.
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Bakgrund

Introduktion
Improvisation är att skapa något i ögonblicket utan att ha tänkt ut det innan. Det kan vara 
något helt nytt eller en variation på något redan existerande. Det finns olika åsikter om 
vad improvisation är. En del ser det som en förmåga att spela inövade frastyper i olika 
kombinationer på ”rätt” eller ”fel” ställe rent hantverksmässigt, medan andra menar att 
det inte finns något ”rätt” eller ”fel”, eftersom det är improvisatörens rättighet att spela 
precis det han eller hon vill. Att det inte är äkta improvisation annars. Mellan dessa två 
ytterligheter  finns det en stor variation av åsikter som kombinerar dessa tankegångar så 
att de passar in i olika uppfattningar av hur musik och improvisation bör vara.

Men i slutändan står och faller det hela med hur musiken uppfattas av musikern och 
åhöraren. Vilka parametrar finns det då som avgör hur musiken uppfattas? Vad är det 
som gör att en improvisationsmusiker blir uppmärksammad och engagerad av många? 
Vad är det som får lyssnarna att bli trollbundna? Kan det dessutom finnas en kvalitet hos 
en musiker som kan ”smitta av sig” på dem han eller hon spelar med, få dem att prestera 
bättre? Vad har musikern gjort för att komma dit och kan andra komma dit genom att 
göra samma saker?

Litteratur
En av de viktigaste och mest utförliga böcker jag har läst om jazz och improvisation är 
Thinking in jazz: The infinite art of improvisation (Berliner, 1994), som är på närmare 900 sidor 
och täcker upp det mesta inom området, historiskt, teoretiskt och filosofiskt. Där beskrivs 
hur många av de stora jazzmusikerna och jazzgrupperna har gjort för att utvecklas. Det 
handlar om att lära sig språket genom hårt arbete och av andra musiker genom att spela 
med dem. De flesta olika moment i jazzmusik, som går att förkovra sig i för att utveckla 
sin teknik och bredda sin kunskapsbank, beskrivs ingående. Improvisation är inte ett 
oförberett infall i ögonblicket, utan resultatet av en lång process. Det finns  olika sätt att 
genomföra en improvisation på. En del improviserar på ett mycket intellektuellt sätt, med 
solon uppbyggda strategiskt för att passa in i musikstilen och sammanhanget. Det finns 
musiker som planerar strukturen på hela sitt solo och till och med avslutar på ett sådant 
sätt så att det blir lätt för nästa solist att ta vid. Medan andra improviserar mer intuitivt 
och litar på att deras erfarenhet, kunskap och tekniska skicklighet kommer att leda dem 
genom improvisationen. (Berliner, 1994)

”Improvisation is an intuitive process for me now,” Arthur Rhames asserts, ”but in the way in 
which it’s intuitive,” he adds, ”I’m calling upon all the resources of all the years of my 
playing at once: my academic understanding of the music, my historical understanding of the 
music, and my technical understanding of the instrument that I’m playing. All these things 
are going into one concentrated effort to produce something that is indicative of what I’m 
feeling at the time I’m performing.” (Berliner s. 16)

I en av de tidigaste handböckerna om jazzimprovisation, Improvising jazz (Coker, 1964), 
berättas det om fem faktorer som avgör hur en jazzimprovisatör spelar: intuition, 
intellekt, känsla, tonhöjdsgehör och vana (fritt översatt från engelskans: intuition, intellect, 
emotion, sense of pich and habit). Eftersom alla dessa faktorer förutom intellektet i stort 
sett är undermedvetna processer så är det bara intellektet vi kan utgå ifrån och hoppas på 
att de andra faktorerna utvecklas till följd av detta. (Coker, 1964)
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Since the intellect is the only completely controllable factor, we will approach the problem 
of learning to play jazz almost solely through this factor,and hope that the other four 
(intuition, emotion, sense of pich and habit) will progress at the rate established by the 
intellect. (Coker s. 4)

Det handlar om att lära sig ett språk rent hantverksmässigt genom övning och teori, 
skriver Mats Arvidson i en C-uppsats där han bl.a har intervjuat fyra musiker och lärare 
inom området. Att ”planka” och härma andra musiker kan vara det bästa sättet att lära 
sig olika musikstilar. I själva improvisationen väljer man efterhand ur sin kunskapsbank 
av inlärda fraser. De flesta lärare menar nuförtiden att gehöret är det viktigaste att träna 
upp, men att teoretiska kunskaper är ett bra redskap för utveckling. Teoretiska 
kunskaper kan tyvärr också hämma gehöret genom att man spelar det man vet fungerar, 
istället för att spela det man hör inom sig. Det kan också leda till att det personliga 
musikspråket går förlorat. (Arvidson 1997) ”Den största faran är kanske ändå att ens 
personlighet riskerar att försvinna. Men genomgående är det nog så att teoretiska 
kunskaper förkortar inlärningsprocessen och utökar improvisationsmöjligheterna, om 
den kombineras med gehör.” (Arvidson s. 38)

Språket talas det också om i en annan C-uppsats om fri improvisation. (Tuominen, 1998) 
Fri improvisation definieras som en genre där improvisatören är helt fri att spela vad han 
eller hon vill, och att använda influenser, tekniker, ljud och instrument på konventionella 
eller okonventionella sätt. Varje ljud, vackert eller fult, har lika stor betydelse och 
ingenting är fel. I fri improvisation försöker man frigöra sig från alla föreställningar om 
hur musik borde vara och utgår ifrån att allt ständigt förändras. ”Vad som skiljer fritt 
improviserad musik från annan musik är att man medvetet utnyttjar alla omständigheters 
föränderlighet.” (Tuominen s. 24) Men även om allt är fritt så gäller det att skaffa sig en 
musikalisk identitet, ett språk, och språket måste dessutom vara under ständig förändring 
och utveckling för att man ska kunna vara fri i improvisationen. Sedan är det viktigt att 
musiken blir spontan och uppstår i nuet utan att man försöka styra vart den ska ta vägen, 
kommunikationen mellan musikerna är det viktigaste. Kommunikationen måste vara 
känslomässigt baserad och syftar även till att åstadkomma förändringar inom individen. 
(Tuominen, 1998) Berliner talar även han om musiker som försöker att vara helt öppna 
för vad som händer i stunden utan att styra vart musiken är på väg. Att vara avslappnad 
och inte tänka, släppa kontrollen och låta musiken komma till en. Om man kan stärka sitt 
självförtroende så pass att man vågar släppa kontrollen, så kan det vara mycket värdefullt 
för utvecklingen. (Berliner, 1994)

”Instead of trying to play the music all the time,” a musician advised Leroy Williams years 
ago, ”you sometimes have to let it play you, and you have to be relaxed enough to let it 
happen.” Developing the confidence to do this can be an important turning point in the 
maturation of improvisers. (Berliner s.  219)

Många musiker betonar det vokala som ett viktigt förhållningssätt till improvisation. Att 
kunna sjunga det man vill spela, eller åtminstone att kunna höra det inom sig, är ett 
viktigt steg i processen att kunna göra musik istället för att spela det man har lärt sig 
teoretiskt och rent tekniskt. Det kräver att man har musikaliska idéer. Nästa steg är att 
kunna spela det man hör utan att behöva tänka, att gehör och teknik är så integrerade att 
alla musikaliska idéer kan uttryckas direkt, utan analys och tanke som mellanled. 
(Berliner, 1994)

It may be possible to perform phrases on an instrument mechanically, the argument goes, by 
translating representations like chord symbols directly into finger patterns without 
prehearing the sounds for which they stand, but singing requires that artists both grasp ideas 
firmly in their imaginations and invest them with expressive qualities. (Berliner s. 181)
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När man studerar musik och improvisation är det viktigt att förstå uppbyggnaden och 
fokusera på isolerade delar av helheten. Som till exempel de olika instrumentens funkton i 
en ensemble och hur de interagerar. Men viktigt är att skilja detta från det som är 
slutprodukten, en musikalisk sammansmältning av hela ensemblen där de individuella 
prestationerna blir till en helhet. (Berliner, 1994)

Bobby Rogovin articulates the views of many others when he asserts that ”you can only really 
appreciate jazz if you listen to the whole group. The soloist’s part by itself is just one line in a 
whole painting.” (Berliner, s. 387) For Lee Konitz, ”relating fully to every sound  that 
everybody is making not only keeps the improvising spirit going, but makes the experience 
complete. To hear it all simultaneously is one of the most divine experiences that you can 
have.” (Berliner s. 389)

Improvisation som sker inför publik eller spelas in kan påverkas mycket av detta. 
Publikreaktionen och musikerns egen förmåga att prestera när det gäller kan ha en direkt 
inverkan på hur musiken blir. Vetskapen att man bara har en chans på sig, att ingenting 
kan rättas till i efterhand kan också ge musikern en förhöjd känsla av att vara i nuet. Att 
turnera och improvisera på olika scener under ständigt olika förhållanden ställer höga 
krav på musikern att kunna anpassa sig, acceptera situationen och göra det bästa vad som 
än händer. Det kan vara olika konsertlokaler, hur varmt eller kallt det är, olika akustiska 
förutsättningar, ljudutrustning som ger varierande resultat, instrument som är delvis 
trasiga, sömnbrist, sjukdom med mera. Men när framträdandet väl sker så måste 
improvisationen ändå bli det bästa efter förutsättningarna. Det är stor skillnad på att 
kunna spela bra hemma i övningsrummet och prestera lika bra under konserter. 
(Berliner, 1994)

In a legendary confrontation with a club owner, several musicians refused to begin their 
performance until he had tuned his piano. Bud Powell arrived at the club in the heat of the 
dispute and ran his fingers up and down the keyboard to identify the offending keys. He then 
proceeded to give a virtuoso performance in which he treated  ”the bad notes” as dissonances 
or special effects -like blue notes -integrating them perfectly with his solo. (Berliner s. 455)

Kommunikationen i musicerandet med andra och med publiken är mycket viktig för 
kvalitén på musiken. Att förstå sin roll i en ensemble, vara lyhörd och se till helheten 
istället för den individuella prestationen är viktiga ingredienser. Spänningsmoment i 
musiken gör att publiken lyssnar mer intensivt och ökar kommunikationen mellan 
musiker och lyssnare. Men det finns en fara i detta också om man försöker tillfredställa 
publiken i stället för att se till helhetssituationen där musiken är i fokus. Då kan man tappa 
det konstnärliga. (Arvidson 1997) ”[...] om man har en stark musik eller något man vill 
säga så når det lyssnaren på något sätt ändå. Det gäller att man vågar vara ärlig, och är 
man det så förmedlas detta oftast till publiken.” (Arvidson s. 39)

Vissa musiker ser det som en andlig upplevelse där de känner att de blir ett med musiken 
och har en ”telepatisk” kontakt med de andra musikerna. En del känner att de blir till en 
kanal för något högre, att de inte spelar själv, utan att något annat större spelar genom 
dem. (Berliner, 1994) I kontrast till detta skriver Gunther Schuller i förordet till Jerry 
Cokers bok att det är en myt att musikskapande skulle vara ett tillstånd av gudomlig 
inspiration som endast ett fåtal har tillgång till, där intellektet skulle vara ett hinder för 
äkta kreativitet och skapande. Han menar i stället att man med hjälp av intellektet måste 
förse sitt medvetna och undermedvetna med intryck och kunskap för att sedan kunna 
använda detta i musiken. Den kreativa processen kan uppstå från alla plan av ens 
medvetande och så kallad ”inspiration” uppstår i det ögonblick när man är bäst förberedd 
både mentalt och psykologiskt för uppgiften. Schuller säger att intellektet är en vital och 
oskiljbar del av jazzimprovisation. (Coker, 1964)
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Peter Bastian har skrivit en bok, In i musiken (1987), som analyserar musik, musicerande 
och musikupplevelsen från ett holistiskt perspektiv. Han menar att musik är ett 
medvetandetillstånd att jämföra med kärlek och hänryckning. Det går inte att beskriva 
musiktillståndet med ord, på samma sätt som det inte går att beskriva färgen röd för en 
färgblind, det måste upplevas. Olika slags musik har olika språk, koder, som man måste 
förstå och ta till sig innan man kan spela den eller få ut något när man lyssnar på den. Det 
handlar om en lång process av upplevande där man okritiskt tar in all information utan 
att döma eller kategorisera. Nyckeln är iakttagande av allt som sker, att släppa sina 
spärrar för vad som är bra eller dåligt och betrakta alla känslor som musiken framkallar 
inom en. Musiken kan bara framkalla känslor inom oss som vi redan har upplevt och 
tillåta oss att se på svåra känslor utan att identifiera oss med dem. Man kan inte förmedla 
mer känslor i sin musik än man har upplevt i sitt liv. Så livet i sig självt har alltså stor 
inverkan på hur ens musik blir. Vi kan också tycka illa om viss musik då den kanske tar 
fram saker inom oss som vi är rädda för att konfrontera. Men vi kan även uppleva en 
obehaglig känsla som njutningsfull i musiken, en paradox som kanske kan förklaras av att 
musiken låter oss att ta del av känslan helt ren utan att intellektualisera den. (Bastian, 
1987)

Så vi sätter på en skiva, till exempel med Billie Holiday, och plötsligt upplever vi vårt 
känslouniversum som musik, som något vackert, som en smärta vi älskar.Vi blir medvetna om 
var vi är, vårt sinnestillstånd är inte längre vår fiende, inte längre konklusionen på ett 
förfelat liv utan utgångspunkten för ett nytt öde. Det är detta vi kallar konfrontation. 
Musiken är en spegel som berättar något om oss själva. Den kan göra det förbjudna tillåtet, och 
därvid hjälpa oss att lära oss det svåra och viktiga, att acceptera oss själva hurdana vi än är 
vilket är förutsättningen för att vi ska kunna flytta oss. (Bastian s. 122)

Ens inre upplevelse av musiken måste stämma med den yttre upplevelsen för att det ska 
gå att förmedla till lyssnaren. Därför är det viktigt att man har en kunnig lärare och 
skaffar sig en bra teknik och gehör på sitt instrument och självkritiskt lyssnar på sitt eget 
spelande. Men också att alltid vara fokuserad i nuet och ge alla toner lika stor vikt oavsett 
om man övar skalor eller spelar på en konsert. Bastian talar om vetenskap, filosofi, 
psykologi och andlighet som en helhet där musikern kan gå in i ett förändrat 
medvetandetillstånd till följd av att den inre och yttre upplevelsen är synkroniserad. Målet 
är att hamna i ett transcendentalt medvetandetillstånd där man nästan som åskådare av 
sig själv skapar musik i nuet. Han beskriver flera upplevelser där han i ett altererat 
medvetandetillstånd spelat över sin förmåga och lärt sig saker på extremt kort tid som 
borde ha tagit månader eller år. Han talar om det kollektiva medvetandet, att musikerna 
kan smälta samman sina medvetanden med varandra och publiken och att musiken 
uppstår ur detta möte. Om musik är ett medvetandetillstånd så kan det inte vara 
musikern som skapar detta, utan den uppstår under vissa förhållanden. ”Om vi är 
tillräckligt finstämda för att ta emot eller om vi kan öppna fullständigt för upplevelsen så 
att det vi hör sker inom oss direkt, finns det musik som kan föra oss rakt in i varats 
kärna.” (Bastian s. 44) Musik kan vara en andligt mystisk upplevelse som beskrivs inom 
många religioner när man befinner sig helt i nuet, man bara är. (Bastian, 1987)

”Spontanitet och improvisation är oskiljaktiga.” (Bastian s. 106) All musikalisk aktivitet 
bygger på improvisation. Även klassisk noterad musik kan uppfattas som improviserad 
både av musikern och åhöraren, då det aldrig går att upprepa något exakt likadant. Vid 
varje tillfälle måste musikern gå in i sig själv, musiken och nuet med dess förutsättningar, 
vilket medför att erfarenhet och personlig utveckling gör att den noterade musiken tolkas 
olika varje gång. (Bastian, 1987)
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Metod

Urval
Valet av intervjuperson grundar sig helt på mitt intresse av att få reda på hur en specifik 
musiker, Joakim Milder, har gjort för att uppnå den nivå han är på musikaliskt, och vad 
som gjort att just han har ett unikt kostnärligt uttryck. Dessutom visste jag att han hade 
stor erfarenhet av undervisning i improvisation. Jag hade även bildat mig en uppfattning 
om att Milder skulle vara verbal och filosofiskt lagd, baserad på hur jag uppfattar hans 
musik.

Procedur
Några veckor innan intervjutillfället fick Joakim Milder en kort skriftlig överblick av de 
punkter som skulle behandlas under intervjun. Intervjun genomfördes sedan 7/11 2001 i 
en hotellkorridor i Piteå, mycket sent på kvällen efter en konsert, och spelades in på 
minidisc. Upplägget var en kvalitativ, halvstrukturerad intervju med en förberedd 
intervjuguide som stöd (se bilaga). Intervjuguiden var gjord utifrån mina egna 
funderingar och erfarenheter av musik och improvisation.

Databehandling
Intervjun, som blev över två timmar lång, skrevs ut ordagrant. I stort sett hela intervjun  
sorterades sedan in under olika rubriker, och tolkades om till löpande text. Vissa delar 
behölls och används som citat i resultatdelen.
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Resultat

Joakim Milders musikaliska bakgrund

Joakim Milder är en av de ledande saxofonisterna inom jazz och improvisation i Sverige. 
Han föddes 1965 och gick till och med årskurs nio på Adolf Fredriks musikskola, Södra 
Latins musikgymnasium och sedan på Kungliga Musikaliska Akademien i Stockholm. Nu 
är han verksam som musiker , kompositör, arrangör och lärare på Musikhögskolan i 
Stockholm. Han har mestadels vuxna elever och har aldrig undervisat barn i 
improvisation.

Joakim Milder berättar om en uppväxt i ett hem där jazzmusiken var ständigt närvarande 
eftersom båda föräldrarna var aktiva jazzmusiker. Men som liten tyckte Joakim inte alls 
om jazz, och hade speciellt svårt för saxofon och klarinett. Han lyssnade däremot mycket 
på barockmusik och spelade gärna sonater på blockflöjt, som han till skillnad från de flesta 
andra barn fortsatte att spela efter det att den obligatoriska blockflöjtsundervisningen i 
skolan slutade. 

I nian på Adolf Fredriks musikskola fick han ett plötsligt intresse för saxofon och började 
att spela själv utan lärare. Han hade aldrig lyssnat på vanlig popmusik, utan gillade 
barockmusik och mer experimentell rockmusik som till exempel Frank Zappa. 
Tillsammans med likasinnade klasskompisar startade han ett band där det skapades 
mestadels improviserad musik och egenkomponerade jazzlåtar. Improvisation på 
saxofonen kom direkt, innan han lärt sig instrumentet. På ett år satte han in sig i stort sett 
hela den befintliga jazzrepetoaren bland skivor.

Jag började att febrilt avverka, lyssna på alla skivor och läsa gamla tidningar, så jag ville 
verkligen ta reda på det, forska lite. Inom ett år så visste jag precis vilka skivor man borde ha 
och vilka som inte var lämpliga att lyssna på. Och så satt jag själv och försökte komma fram 
till hur man spelar saxofon.

Sedan blev det Södra Latins musikgymnasium, där han för första gången fick en 
saxofonlärare, Gunnar Andersson, och fick börja om helt från början då det mesta han lärt 
sig själv var ”helt fel”.
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Att utvecklas i musikalisk improvisation

Attityd och lärande
Det är viktigt att ha rätt inställning när man vill lära sig att improvisera. Viktigast är 
nyfikenheten, att själv vilja ta reda på och undersöka. Det är inte bra att tvinga sig själv, 
utan när lusten att lära sig improvisation kommer blir det en naturligare process. Själva 
lärandet blir som en slags forskning, där man kritiskt granskar information innan man tar 
den till sig. 

Alla insikter måste man göra själv, det spelar inte någon som helst roll vad någon säger till en 
om man inte själv greppar det. Traditionellt sett så finns det mycket svar, saker som är mer 
eller mindre lämpliga, rätt och fel. Och det tycker jag är väldigt synd, att man alltför tidigt 
bestämmer sig för vad som är rätt och vad som är fel.

Att improvisera kan vara ett stort steg. För många som spelat efter noter i hela sitt liv 
gäller det att våga släppa den tryggheten. Att tvinga fram improvisation är inte bra. Finns 
behovet där så söker man upp det man behöver. Det måste vara lustbetonat.

Det måste börja med ett uttrycksbehov, att man vill: det här är en uttrycksform som passar 
mig, jag vill själv kunna bestämma vilken riktning musiken ska ta.

Att finna sitt eget språk
Det kan vara en fördel att börja spela ett instrument när man är lite äldre och har börjat 
tänka och reflektera över saker. Om man börjar för tidigt finns risken att man blir 
tekniskt väldigt duktig men inte vet hur man ska använda sig av det i musiken. Den första 
kontakten med instrumentet är viktig då den formar ens språk. Det kan vara bra att ha en 
uppfattning om musik och hur man vill låta.

Det finns fördelar med att man börjar ganska sent. För att, om man nu kallar det teknik eller 
hur man hanterar instrumentet, färgas av hur man uppfattar musiken. Tekniken blir en del av 
språket.

Det är en fördel att vara bra på sitt instrument när man börjar med improvisation 
eftersom det musikaliska språket är i symbios med tekniken.Det handlar om att lära 
känna sitt instrument väl. Men begränsningar i tekniken kan också bli till en del av ens 
språk.

Det är inte nödvändigtvis detsamma som att spela en etyd fläckfritt. För en improvisatör så 
är ju tekniken i symbios med språket. Och det finns många exempel på improvisatörer som har 
vad de flesta skulle betrakta som defekter, eller problem, saker som de tycker är svåra eller 
till och med omöjliga, som blir en del av deras språk och särart.

Ens språk är alltså en kombination av det man är bra på och ens svagheter, det vill säga 
att kunna hantera en musikalisk situation utefter ens förutsättningar.

Det är just den här självbevarelsedriften att göra någonting vettigt av sina 
tillkortakommanden, som vi alla måste göra i alla situationer, inte bara musik. Man är född 
med vissa förutsättningar och det gäller ju att använda dem så vettigt som möjligt om vi ska 
klara oss i djungeln. Alla djur har ju vissa egenskaper som de är väldigt bra på, och vissa 
svagheter. De vet ju precis hur de ska hantera det.
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Om man har intresset att lära sig improvisation så bör man först inrikta sig på att skaffa 
sig sitt eget musikaliska språk. Språket är förutsättningen för att kunna uttrycka sig. Det 
har stora likheter med att lära sig det talade språket, det vill säga lyssna, härma, 
grammatik och kommunikation med andra. I USA är det populärt att studera en viss 
musiker och härma dennes språk, men faran med det är att ens egen särprägel kan 
hämmas. Språket påverkas av allt som händer i ens liv, inte bara det musikaliska.

Framförallt i USA är de ju väldigt pigga på att gå den vägen att det finns någon musiker som 
fascinerar en och så försöker man spela som den ett tag, alltså verkligen gå in i det och 
förhoppningsvis därefter ha hittat fram till någonting som är mer individuellt. Och det kan 
nog fungera för ganska många, men jag tror inte riktigt på det och det har inte varit så för mig 
i alla fall. Därför att det som kommer ut när vi spelar är summan av precis allt som vi har 
gjort, inte bara musik, utan precis allting. Och har man ägnat sex år åt att studera någon 
musiker så kommer det att vara en stor del av ens liv. Det försvinner inte. Det är inte så enkelt 
som att man gör det ett antal år och sen så första dagen sjunde året så är man – voila, sig själv, 
som står där och det tidigare existerar inte.

Att sträva efter att vara personlig i sitt spel kan nog vara lite missriktat eftersom 
personligheten automatiskt lyser igenom, oavsett vilken nivå man är på. Viktigast är att 
utveckla teknik, gehör och spela mycket själv och med andra. 

Man talar ofta om någon som personlig eller att man eftersträvar ett personligt uttryck, och 
man talar om det som en värdering nästan. Men det är ju något alldeles självklart egentligen, 
att vi alla är olika, och att det borde dyka upp i ens musik. Det kan ni ju tänka på själva när 
ni hör kollegor och kamrater spela, att ganska snart kan man ju särskilja dem. Ofta kan man 
härleda många karaktärsdrag, de blir tydliga i sättet att improvisera. Så det här med att 
sträva efter att vara personlig, alltså man kan inte vara mer eller mindre personlig, alla 
spelar som de är.

Det är också viktigt att försöka vara öppen för allt och inte sortera bort saker som man 
tror är mindre lämpliga.

Att man i görligaste mån försöker undvika att bestämma sig för vad som är lämpligt och 
olämpligt. Jag tror ingen kommer att nå dithän att man är helt öppen, förutsättningslös och 
fördomsfri. Men jag tror ändå att om man kan få även det undermedvetna att ta in allt, alla 
impulser, alla idéer som kan dyka upp från omgivningen, okritiskt och förutsättningslöst, så 
får man själv ett rikare språk.

Musikalitet, teori och gehör
Teoretiska kunskaper kopplade till ett bra gehör kan vara till stor hjälp när man 
improviserar, men finns inte en grundläggande musikalitet så spelar det ingen roll hur 
mycket skalor man kan. 

Jag har spelat med en del jazzmusiker som har väldigt väl utvecklat gehör, men kanske inte 
riktigt förmågan att ta det tillvara. Jag tror att ett perfekt gehör måste kombineras med 
någon slags, jag ska inte säga smak, men förmåga att förvalta det i alla fall, att inte bli 
”carried away”. Man kan nog bli alltför förtjust i den egenskapen och att man hör vad alla gör 
och hänger på.

Musikalitet och gehör kan utvecklas och tränas upp, men man föds med vissa 
förutsättningar för detta. Det är aldrig hopplöst för någon, men vissa har det naturligt 
redan från början. Att ha bra gehör behöver däremot inte betyda att man har en väl 
utvecklad musikalitet och vice versa. 

Man brukar väl ofta tänka på gehör som en slags musikalisk överblick. Det är någon slags 
intuition som jag tror man finslipar och renodlar, men som vissa nog aldrig kommer i besittning
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av. Jag tror säkert att man kan bli bättre, att man kan få någon slags användbart bruksgehör, 
men det är ju så att vissa föds med absolut gehör. Det finns de som kan allt om 
improvisationsgrammatik, alltså vilka skalor, vad som är lämpligt och inte lämpligt, precis 
allt, men när man ska skapa så fungerar det inte. Och det finns ju motsatsen, de som verkligen 
inte har någon som helst aning om vad som händer eller vad de spelar, och det är fantastiskt. 
Jag tror att vissa av våra allra största hjältar har ganska halvbra gehör. Det är en hädisk 
tanke, men jag tror faktiskt det. Och det är ju lite grymt för de som verkligen ägnar tio timmar 
av dygnet åt att förkovra sig i musik, och så finns där inte gestaltningsförmågan. 

Improvisation och klassisk noterad musik
Musiker som antingen spelar klassisk noterad musik eller improviserad musik kan få ut 
mycket av att prova varandras inriktning. Kontrasten kan vara mycket givande. 
Improvisation behöver inte vara ett självändamål, utan kan också vara ett sätt för den 
notbundne musikern att öppna upp sina sinnen. Men det är viktigt att det är lustfyllt.

Jag tror att det är hälsosamt. Men det är just det där att man inte vill att det ska vara förenat 
med ångest. Det finns ju många bra exempel på musiker verksamma inom västerländsk 
konstmusik som också är väldigt ohämmade improvisatörer, något som jag uppfattar även när 
de spelar noterat. Söker man sig till improviserad musik från noterad musik så är det kanske 
för att drabbas av äventyret.

För improvisatören kan noterad musik vara avkopplande då man slipper välja tonerna 
själv, eller kanske en övning i total diciplin.

Det är lite olika världar och båda kan ju vara behagliga. Jag tycker själv att det kan vara 
oerhört skönt att ibland få ägna mig åt någon annans val av toner. Om man som improvisatör 
söker sig till noterad musik så gör man det för att få någon slags avspänning. Och för många så 
fyller det nog snarare funktionen av kontraster, alltså, om jag spelar noterad musik så försöker 
jag göra det med nästan ännu större diciplin än vanligt, för att då är det vad jag är ute efter.

Övning
För någon som ska prova att improvisera för första gången kan man till exempel utgå 
från en melodi som eleven redan kan och spela den på olika sätt med rytmiska och 
melodiska variationer. Man kan utgå från en känsla och spela melodin med det 
känslouttrycket. Att begränsa det som får spelas under en övning kan få en att hitta nya 
vägar. Det kan vara rytmiskt, melodiskt, skalmässigt, olika register och så vidare. Man 
kan också utgå från rösten, antingen sjunga eller försöka få en vokal känsla på det man 
spelar.

Jag tror att det är viktigt att man från början försöker att få någon slags vokal prägel på det, 
jag kanske använder rösten. Det är någonting som jag tycker är väldigt centralt. Om jag 
undervisar en saxofonist eller någon annan, så måste man kanske inte alltid sjunga, men 
musiken föds där någonstans, det här är vad man skulle sjunga om man hade en bra röst. 

Att öva improvisation är i grunden inte svårare än att man blir bra på det man gör. Spelar 
man mycket med andra så övas reaktionsförmågan upp: man måste att anpassa sig, ta 
initiativ och kommunicera. Att öva till en statisk inspelning kan vara bra när man lär sig 
en svår låt och för att skivan inte följer med, det hänger helt på en själv hur resultatet blir. 
Metronom kan också vara ett hjälpmedel. Men statiska situationer kan aldrig ersätta att 
spela med andra, då är det helt andra egenskaper som krävs. 

Det kan vara ett problem om man gör det för mycket, att man frotterar sig med statiska 
element. För att det trubbar ju av ens förmåga att reagera. Ibland kan det ju finnas anledning 
att göra det, men det får inte vara så att man förväxlar det med verkligheten. För den 
regelbundenheten finns inte i någon av de situationer jag väljer i alla fall.
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Det svåra med att öva improvisation är, att när man isolerar vissa moment så kan man 
aldrig helt förbereda sig på det som ska komma, eftersom varje improvisation är en ny 
situation. För att få upp sin förmåga att improvisera fritt är det bästa att spela med andra 
så mycket som möjligt.

Det är hela tiden nya situationer, så man kan aldrig helt och hållet förbereda sig för det här 
som ska komma, och det gör det ju svårt att öva på traditionellt sätt. Jag menar att om vi till 
exempel spelar en sonat, då är det de här passagerna, just de här två takterna som är 
besvärliga, de ska jag försöka få till. Men i improvisationen så finns det ju egentligen aldrig 
någonting som återkommer, inte exakt likadant.

                                          
Samspel och kommunikation
Att spela tillsammans med andra är mycket viktigt för att utvecklas. Duospel är väldigt 
givande, då rollfördelningen inte är självklar. Spelar man i ensembler så har oftast 
instrumenten klart definierade roller, medan man i en duo kan  anta rollen både som 
ackompanjatör och solist. 

Att våga släppa sina spärrar och inte tänka när man spelar, kan göra att man hamnar i ett 
flöde där kommunikationen med andra musiker sker på ett intuitivt plan. Det kan ske 
mellan musiker som har spelat mycket tillsammans, eller vid första mötet. Förmågan till 
att kommunicera verkar inte vara beroende av om man spelat ihop innan eller inte, eller 
vilken tradition man kommer ifrån. Att spela med samma personer mycket behöver inte 
betyda att man kommunicerar bättre med just dessa personer. Det är som att personkemi 
också gäller vid musicerande. 

De som man har en fungerande kontakt med behöver man egentligen inte spela ofta med. Jag 
har vissa sådana som jag har en helt obehindrad kommunikation med, och den finns alltid 
där, det kan gå flera år, sen börjar man spela och så är det bara självklart. Och sedan finns det 
andra som man spelar mycket med, där den kontakten aldrig infinner sig.

Relationen man har med sina medmusikanter kan påverka hur musiken blir, men det är 
inte självklart på vilket sätt.  

Det är egentligen häpnadsväckande hur mycket bra musik som har åstadkommits under 
förfärliga sociala förhållanden, där de verkligen har hatat varandra, och ändå på något sätt 
har lyckats att få det där att försvinna totalt i musiken. Det är någonting som jag inte förstår. 
Jag skulle själv ha väldigt svårt att spela med någon som jag inte tyckte om och respekterade. 
Är man känslig på det viset så undviker man ju den typen av situationer. Det är nog olika för 
alla, men för mig är det väldigt viktigt.

När verklig kommunikation uppstår går det inte att ta miste på det. Känslan är väldigt 
stark och det går sällan att analysera vad som händer. Det handlar om att utlämna sig åt 
situationen utan att tänka, utan att anpassa sig, låta nuet göra musiken.

Man skulle aldrig hinna, en människa som anpassar sig kommer alltid försent. Här handlar 
det ju om den där kontakten, som är någon slags telepatisk förmåga, när man samtidigt strävar 
åt samma håll. 

Sedan gäller det att de personer man spelar med är öppna för kommunikation. Risken 
finns, att när man behärskar en viss tradition bra så kan man bli förutsägbar och då 
tappar man nuet i improvisationen. För även om man spelar med personer inom en viss 
tradition så har alla ändå sitt eget språk och då gäller det att vara ännu mer lyhörd så att 
man inte faller in i invanda mönster.
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Även om det är mer en renodlad jazzsituation så har ju alla sitt eget språk. Och den där 
lyhördheten är egentligen en förutsättning i alla situationer, men det kanske blir extra 
påtagligt då. Om jag får välja själv så väljer jag att omge mig med musiker som jag inte kan 
förutsäga, av ren självbevarelsedrift. Då slutar aldrig musiken, den är en levande organism. 
Då finns det ingen anledning att någonsin bestämma sig för att – så ska det vara. Det kan jag 
känna ibland att vissa musiker gör alldeles för tidigt, man är 40 år och nu vet jag hur det ska 
göras, – så här ska det spelas.

Något som kan blockera eller stimulera är medvetenheten om sina medmusikers 
kapacitet och nivå. Tankar om sig själv och andra kan begränsa eller öka ens förmåga att 
släppa kontrollen, oavsett vilken nivå man är på. 

Det beror lite på var i utvecklingen man befinner sig, det finns ju musiker som har hållit på 
länge och kanske inte kommit särskilt långt, kapaciteten finns inte riktigt, och om de spelar 
med musiker som har kapaciteten, då tror jag att det kan vara ganska plågsamt. Då blir man 
mycket medveten om var man befinner sig i förhållande till de andra. Sen finns det ju andra 
som kanske inte har hållit på särskilt länge men som ändå har en otrolig kapacitet och 
kommer att utvecklas till någonting. Om de inte är där nu men är på väg, då kan det vara 
ganska stimulerande. Man kan också se musiker som trivs mycket bättre när de är den 
självklara stjärnan, när de tydligt är den stora begåvningen. Och andra som kanske är mest 
till sin fördel när de får sträva uppåt. Det är ju fantastiskt att få ryckas med av någon som 
verkligen har kapacitet, det är någonting man önskar att alla får känna på.

Möten mellan olika genrer och traditioner
Att spela med musiker från olika bakgrund kan vara mycket utvecklande. Att utsätta sig 
för främmande språk kan göra att man måste öppna upp och lyssna mer än man 
vanligtvis gör. Men det är viktigt att man spelar som man är och verkligen låter de olika 
språken mötas. 

Jag tror det är viktigt att utsätta sig för okända former av stimulans, därför att det egna 
språket man har klarar sig aldrig själv. Jag skulle egentligen inte kunna stå särskilt länge och 
spela själv, utan språket är helt och hållet beroende på vad som händer i omgivningen. Att 
man ständigt har nya former av stimulans omkring sig är ju ett sätt att få musiken att leva och 
inte upprepas alltför mycket. Och jag tror att förutsättningen för att det ska fungera är att 
alla känner att de kan spela precis som de gör.

Problem kan uppstå om man försöker gå in i olika roller, beroende på vad man tror krävs 
av situationen. Som att försöka spela som en jazzmusiker när man kommer från en 
klassisk tradition, istället för att använda det språk man har i en ny miljö. Fantastiska 
möten kan uppstå när man vågar låta olika världar mötas. Det är först när man vågar stå 
för sitt eget språk, oavsett situationen, som det blir riktigt intressant.

Jag är ju med i vissa popsammanhang och spelar, och det fungerar, jag tycker det är jättekul, 
men under förutsättning att jag faktiskt kan spela som jag gör, att det är mitt språk i en ny 
miljö.

Sedan finns det musiker som är fantastiska improvisatörer men inte är öppna för 
kommunikation. 

Till exempel: det var en man, jag tror han var från Marocko, som spelade oud, en slags arabisk 
luta med plektrum. Det är ett instrument som man oftast spelar solo, och han är fantastisk på 
det. Jag har ett par skivor där han spelar själv och det är enastående bra. Det skulle sättas 
ihop ett projekt med trummor och bas av mer traditionell jazzkaraktär, och där vet jag att de 
hade enorma problem att hitta någon gemensam nämnare. Därför att hela hans musikvärld 
var uppbyggd kring att han står och spelar själv, så han var inte utrustad med förmågan att ta 
intryck av sin omgivning och anpassa sig efter den, utan  han fortsatte att spela själv och de
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 andra liksom limmades på. Och det kan jag tänka mig är någonting som händer lite då och 
då, att man inte hittar någon slags våglängd. 

Improvisation inför publik
Ett dilemma man står inför när man ska spela inför publik är att de flesta har en stark drift 
att tillfredställa sin omgivning. Det är naturligt, men musiken får inte utgå från det, för 
man vinner ingenting på att tillrättalägga någonting. 

Jag har ju någon sådan här naiv tro på att när det är riktigt riktigt bra, då är det så uppenbart 
för alla, vad det än är för stil.

Att läsa av publiken och anpassa sig under konsertens gång kan också inverka på 
musikens kvalitet.

Jag tror att man aldrig riktigt kan lyckas med det. Då blir det som en ond tankecirkel, – Nu gör 
jag så här, vad tyckte de om det? – Ser de glada ut? – Inte riktigt, jag provar det här istället! 
Jag förstår att det uppkommer, jag är inte alls fri från det själv, men jag har insett att för mig 
så fungerar det aldrig. 

Pressen att vara tvungen att prestera kan också göra att man spelar fast man egentligen 
inte har något att säga. Då kan det vara bättre att vara tyst och invänta musiken.

Om man försöker åstadkomma musik i stunden som är improviserad, och kan fånga 
ögonblicket, så inträffar det då och då att man inte har kontakten med det där flödet, det 
finns egentligen ingen musik att spela. Och i det läget så tror jag att de flesta, jag själv också, 
ändå försöker hitta någonting att spela, och man känner starkt att det här är inte på riktigt, 
det är i stället för någonting, men kanske hittar jag fram till det. Och även om det sitter 60 
människor i publiken som har betalat 80 kr, och naturligtvis vill höra någonting, så tror jag 
ändå att det är en olämplig väg att gå. Jag känner själv i alla fall, att det är mycket 
effektivare att inte spela någonting, och det kan få pågå länge. Därför att de som har kommit 
dit, de är inte intresserade att höra någonting ”istället för”, de vill höra bra musik, och jag 
tror att de gärna väntar tills den dyker upp. Hellre det, än att få en massa meningslösa 
slaggprodukter av musik.

Ju mer man vet om publiken desto mer påverkar det framträdandet. 

Ett klassiskt dilemma är när det kommer mycket musiker och kompisar som kanske har hört 
en spela mycket. Då blir det en mycket speciell stämning, och jag tror att de allra flesta av 
dem är väldigt välvilliga, intresserade, positiva och så där, men det blir ändå en speciell 
karaktär på musiken. Egentligen skulle man ju aldrig vilja veta vilka det är som sitter där i 
publiken.

Hur engagerad publiken är påverkar också, men inte på ett självklart sätt. 

Det är intressant. En liten turné, man kommer till lite olika ställen. Och det man har kunnat 
konstatera det är, tragiskt nog, att på vissa ställen, där man bemötts av en viss likgiltighet, 
alltså lite publik med hög medelålder och ingen direkt respons, så har vi nästan spelat som 
bäst, och det är rättså tröstlöst när man tänker efter. Det har väl med förväntningar och 
avdramatisering att göra när det inte gäller så mycket. Det där kan man aldrig styra, och jag 
önskar att man kunde spara den koncentrationen och energin till ett tillfälle när det verkligen 
betyder någonting, men det går inte. Det kan ju vara fantastiskt att spela för en publik som är 
väldigt engagerad och man märker att det går fram och allt det där, men det kan ju också, som 
sagt, höja förväntningarna och kraven. Man fungerar väldigt olika under press. Och det är 
sällan särskilt lyckat att vilja för mycket.
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Traditionen att i jazzmusik applådera mitt i musiken efter en solistiskt improvisation kan  
påverka framförandet. Det beteendet kanske är något som borde ses över då det oftast 
inte bottnar i prestationonen i fråga, utan är ett inlärt automatisk  beteende hos den 
insatta publiken. 

Det finns ju väldigt mycker ritualer under en jazzkonsert. Olika sätt som publiken förväntas 
bete sig på och hur man ska applådera. Efter varje solist och i synnerhet efter ett trumsolo kan 
man applådera väldigt mycket. Egentligen ganska fånigt, men begripligt, en sådan ritual. 
Det känns som ett slags skådespel med mycket mekaniska reaktioner. Det kan störa mig när 
man känner att det är en reaktion som inte bottnar riktigt, de känner sig tvungna att 
applådera, och det kan faktiskt störa musiken ibland. Om det är i ett ganska känsligt skede 
och musiken är på väg någonstans och så kommer en applåd som gör att luften pyser ur.  Men 
naturligtvis tycker jag att publiken måste få visa sin uppskattning och det betyder också 
mycket. Man kan få en väldig kick av det också. 

Det kan vara spännande att spela inför publik som är ny för denna sortens musik. 
Samspelet mellan musiker och publik kan då öppna upp för nya upplevelser. 

När  man kommer till ställen där de inte alls är vana vid musiken, och där de inte har  lärt 
sig hur de förväntas reagera, så kan det vara ganska spännande. Det kan ju vara att man 
spelar för barn som ju inte har lärt sig när man ska applådera, då kommer det naturliga 
reaktioner. Jag var i Malaysia, Indonesien och spelade på några festivaler där, och de hade 
uppenbarligen inte hört särskilt mycket jazzmusik, och där kom det applåder helt plötsligt, 
mitt i någonting. Mitt i en improvisation så är det tre tusen människor som applåderar, 
väldigt synkront, och sedan är det helt tyst, och när man var klar med sin improvisation blev 
det kanske inte någon som helst reaktion. Jag tyckte det var väldigt uppfriskande faktiskt. 
De reagerade på någonting som de uppfattade som speciellt, en riktig kulturkrock. Själv 
tyckte jag inte att det var lika speciellt just där de applåderade. Även efter en låt avslutats 
så var det ganska tyst. Det var flera tusen som satt där. Ibland spelade man sin låt och mitt i  
ett långt fermat så hör man att de börjar applådera, och sedan när man är klar så är det lite 
klapp, klapp bara. Det är inte alls det där man är van vid.

När man spelar improviserad musik inför publik så kan det vara bra att ha ramar att utgå 
ifrån. Det kan vara riktiga låtar med improviserade avsnitt eller fri improvisation där man 
utgår från vissa parametrar. 

Det handlar väl mest om vad som stimulerar en, och jag själv har väldigt svårt att spela utan 
någon som helst ram. Men den behöver inte vara stor eller speciell, det kan vara något väldigt 
litet, bara så att man har någonting att utgå ifrån. Det kan vara allt från att börja på tonen 
C# till något väldigt genomkomponerat, eller en karaktär eller vad det nu kan vara. Men just 
det där att ”– spela någonting, spela fritt, sätt igång nu!” det är väldigt svårt tror jag. Jag 
behöver inte den friheten, den stimulerar inte mig.

Tystnaden kan också ge inspiration, men utan någon som helst ram kan den vara 
hämmande.

Man fungerar ju olika, men för mig är det ändå så, att i den där tystnaden så börjar jag 
konstruera en ram.

Nervositet och prestationsångest kan påverka framträdandet negativt, och det är viktigt 
att vara trygg i sitt spel och inse att man är unik oavsett nivå. Att stå för det man spelar.

När jag som tolvåring stod i kyrkan och spelade blockflöjt så blev jag alltid oerhört nervös, 
jag tyckte det var en enda lång pina. Just blockflöjt är så känsligt med tonbildning och andning, 
det hörs direkt om det inte fungerar, det finns liksom inga marginaler. Så det var väldigt 
plågsamt det där. Men sedan jag började spela saxofon och bara improviserade har jag aldrig 
varit nervös! Inte i närheten av det! Även om det är mycket som står på spel, om allting är 
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storslaget, det är kanske tv eller skivinspelning, så har jag aldrig varit nervös på det viset. 
Jag kan däremot vara mer eller mindre skärpt, laddad och koncentrerad, men inte nervös. Som 
improvisatör har man ju det där privilegiet att i varje stund själv bestämma musikens riktning 
och man kan ha en väldigt befriande känsla av att ”– det här som jag gör nu kan ingen annan 
göra”, det finns ingen som kan säga att ”– det där skulle du inte ha gjort” eller vad som är 
olämpligt, rätt eller fel.

Självförtroende är oerhört viktigt.

Det är lätt att säga men egentligen tror jag det är giltigt för alla. På alla nivåer har alla sitt 
eget språk, sitt eget sätt att höra och spela, och detta gör att det inte går att upprepa, ingen 
annan skulle kunna göra just det här. Det är klart det kan finnas situationer när man skulle ha 
velat göra på ett annat sätt, man skulle vilja göra som någon annan. Men faktum kvarstår att 
man avgör själv vad, när, varför och hur. Och det är den stora skillnaden mot den här nervösa 
pojken som spelade blockflöjt: där fanns det någonting specifikt som skulle utföras, det fanns 
tydliga förväntningar, det var ett stycke som skulle spelas och det fanns ett antal människor i 
lokalen som visste hur det skulle låta.

Att uppträda innebär alltid att man ställs inför att man måste prestera något i en miljö 
som man oftast inte kan styra eller påverka. Det ställer stora krav på koncentration och 
förmågan att vara i nuet. Det gäller att hela tiden acceptera allt som är och göra det bästa 
av situationen.

Att kunna leverera under besvärliga former är ju ett slags tecken på storhet. För att när allting 
fungerar, när alla håller med en, lokalen är fantastisk, publiken, ljudet och allt är på topp, 
då är det inte svårt att spela. Det är ju det absolut lättaste som finns. Och det är egentligen en 
ganska dålig värdemätare på vad man är kapabel till.

Improvisation och mental utveckling
Improvisationen är helt och hållet en spegling av personligheten. Vissa musiker spelar på 
ett sätt som speglar deras personlighet som den uppfattas utåt, andra blir som förbytta 
och visar delar av sig själv som aldrig annars kommer fram. 

Psykologin talar om sublimering, undertryckta behov som tar sig uttryck och här blir musik 
istället, när de inte får komma fram på annat sätt. Det kan ju vara så att man i en 
improvisation tar ut svängarna på ett sätt som man inte skulle göra om man inte hade ett 
instrument i munnen. Man kan bli både agressiv och sentimental i mycket starkare doser än 
man skulle tillåta sig i ett umgänge.

Improvisation har en terapeutisk verkan där man får utlopp för allt som man inte tillåter 
komma fram i vardagen.

Det tror jag att alla kan intyga som spelar mycket och av olika anledningar inte kan spela på 
ett par veckor. Då är det mycket som annars skulle komma ut i musiken som drabbar ens 
anhöriga. (skratt)

I den improviserade musiken blir ens medvetandenivå och alla karaktärsdrag mycket 
tydligare, då det inte går att dölja någonting så framgångsrikt som man annars kan. Det 
går genom musiken att bli medveten om att mentala förändringar är på väg innan man 
kommit dit i livet. Men det är lättare att se detta i efterhand.

Det blir tydligt om man gör en inspelning till exempel och lyssnar på den efter något år, så 
finner man drag i musiken som företar ens mentala utveckling. Det har slagit mig många 
gånger att man på något sätt är tidigare utvecklad i musiken. Så man kan bli medveten om 
vissa förändringar som är på väg genom att höra dem i musiken, och lite senare kommer de till 
en. Jag hör vem och vad jag var på väg att bli. Jag kan höra att där brottas jag med vissa 
tankegångar som inte var fullt tydligt uttalade, men de fanns där i musiken.                       15



Musiken som skapas i stunden verkar inte ha någon direkt koppling till ens emotionella 
tillstånd i nuet, utan är snarare ett uttryck för ens samlade erfarenheter.

Just det där med känslotillstånd, hur man känner sig i en situation när man spelar, tror jag inte 
i så hög grad påverkar hur musiken låter. Konstigt nog. Jag tror att det som kommer ut i 
musiken är allt man har samlat på sig. Men hur man känner sig just i stunden tror jag är 
väldigt svårt att tydliggöra i musiken, jag har aldrig lyckats med det. Det är nog inte direkt 
så att ”– nu är jag ledsen, nu blir min musik sorglig”. Jag tror att det kommer någon annanstans 
ifrån, att det är en lagrad erfarenhetsbank som poppar upp. För att man kan inte riktigt 
förmedla det man känner just nu, det är inte färdigt än. 

Att inte stå i vägen för musiken
Musiken skapas inte i stunden utan den manifesteras av utövaren. Musiken finns redan 
där, det gäller bara att fånga den, ställa in sig på rätt frekvens och sedan förmedla den i ett 
så oförvanskat skick som möjligt. Ofta förvrängs musiken när den passerar genom 
intellektet. Målet är att inte stå i vägen för musiken, utan att vara i musiken, mitt i flödet. 
Ta emot utan att ifrågasätta.

Jag känner mer och mer att ju mindre man tänker, i alla fall som improvisatör, desto mindre 
står man i vägen för musiken. Det är just det där att inte stå i vägen, för att musiken finns där 
och den klarar sig bra utan mig egentligen. När musiken verkligen flyter så kan jag ha en 
stark känsla av att verkligen stå brevid. Det här stora lugnet att – visst, nu, det här kan få 
pågå. Jag behöver liksom inte vara där och jag nästan ser mig själv stå och spela. Det är ju det 
största, och det händer inte ofta, det måste jag säga, men det har hänt någon gång, och har 
man känt av det, då vill man ju dit igen. Det är det som får en att stå och öva. 

Att vara på samma frekvens som musiken som tas emot, gäller även åhöraren, inte bara 
musikern. Man hör ofta folk säga att de inte förstod musiken, men det handlar inte om att 
förstå musik utan om att uppleva den. Och då kan det hända att man inte är på samma 
frekvens som musiken, och därför inte riktigt kan uppfatta den för vad den verkligen är.

Det gäller ju även alla som tar emot den här musiken. Jag tror det handlar väldigt mycket om 
frekvenser, att man är som en radio. Om det är musik som inte tilltalar en så säger man att ”– 
jag förstår inte den här musiken”, men jag tror aldrig att det finns någonting att förstå. Man 
kan redogöra för vad som händer på ett teoretiskt plan, men jag tror inte det kan bidra till 
förståelsen av musiken. Däremot så måste man finjustera den här frekvensen där man bara tar 
emot, det är det som ofta inte fungerar.

Improvisation kontra komposition
Improvisation och komposition har uppenbara likheter. Improvisation är egentligen att 
komponera väldigt fort, och att komponera är ett väldigt långsamt improviserande. Men i 
komponerandet har man möjlighet att korrigera, ta bort och tillrättalägga saker som finns 
där men som man inte riktigt trivs med. Man skulle kunna säga att improvisationen 
speglar det man faktiskt är medan kompositionen speglar vad man skulle vilja. 

Det som skiljer de här två medierna åt, det är att i det ena fallet (kompositionen) så har du 
väldigt gott om tid, och det gör ju att alla vi som är utrustade med ett visst mått av fåfänga, 
försöker få det där att passa in i ens idealbild. Men eftersom vi alla har små defekter, som 
kanske inte är så allvarliga och som vi nog inte skulle sakna om de försvann, så tror jag att det 
är väldigt lätt hänt att de sorteras bort, och därigenom tror jag att man klipper av mycket 
nervtrådar, sådant som får musiken att leva. Jag tror att det är en slags förvrängningsprocess 
på vägen, och det inte bara rör resultatet utan även den första impulsen, och att den förändras 
sakta, omärkligt, och vad det än är vi fångar till slut så kommer vi att känna 
tillfredställelse, det kan ha hänt mycket på vägen, men det vet bara du eller jag. Jag tror att 
det aldrig kan bli större än det där första.
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Sinnenas inverkan på musikupplevelsen 
Visuella intryck påverkar både hur man uppfattar musiken och hur man spelar. Det 
instrument som är synligt framträdande lägger man mer fokus på och hör tydligare. 
Därför kan man ha det i åtanke när man placerar ut instrumenten på en scen eller i en 
replokal för att variera upplevelsen. Det finns vissa skivor som är inspelade helt i mörker 
för att musikerna inte ska bli distraherade, utan ta in hela ljudbilden. 

Man hör ju mycket tydligare det man ser. Kontrabas, till exempel, hör man på ett helt annat 
sätt när man ser den som framträder. En saxofon som står så man knappt ser den, kommer ju att 
få en annan roll i ljudbilden. Jag tror det finns ganska mycket att göra där, hur man faktiskt 
grupperar sig. Att man kan lyfta fram element som annars kanske försvinner, ger dem en 
visuellt mer framträdande plats. Det är  ganska strikt hur man står och man hör alltid basen 
från samma håll och så vidare. Gör man små förändringar så kan det bli väldigt fräscht. 

Det är ganska vanligt att musiker inte lyssnar på helheten när de musicerar, utan i stället 
fokuserar på enskilda element. Men det är helheten som är viktigast.

Det är lite som en yrkessjukdom. Jag tror att det kan vara ett sätt att lyssna som är giltigt för 
många musiker, man går in i vad det nu kan vara som intresserar en, det rytmiska, melodiska 
eller harmoniska. Jag tror inte att ickemusiker lyssnar på det sättet. Och jag känner själv att 
jag har fått jobba ganska mycket med att komma ifrån att man delar in musiken i element. Det 
var en lång period, det kändes som en förbannelse nästan, när allt som jag hörde blev noter. 
Man hör stark fängslande  musik och det enda som dyker upp är, ”– hur ser det här ut på ett 
notpapper?”, och det är ju helt förkastligt, det är någonting som man med alla medel måste 
bekämpa, och jag har blivit ganska bra på det. Man hör hela ljudbilden där alla 
beståndsdelar är viktiga.

Musiker kan ha en tendens att lyssna på musik på ett analyserande sätt och på så sätt 
missa själva musikupplevelsen. 

Jag minns att jag stod på Skeppsholmsfestivalen en gång och pratade med någon kille som 
hade bekanta som just hade spelat, det var ett amerikanskt collegestorband, alltså ganska 
unga, och de i sin tur stod och lyssnade på nästa framträdande. Deras kommentarer var hela 
tiden just så där selektiva, ”– well, nice lines, great sound, no timing...”, alltså, små 
beståndsdelar uppfattade de, och jag kände mig väldigt irriterad på det där, ”– men hör 
musiken i stället!”. Just då kändes det som ett ganska så amerikanskt sätt att ta in musik, i 
små delar som man väger en och en ”– ok, han har dålig timing, rättså sjysst sound, 
ointressanta idéer men bra energi. Ett plus tre minus två... jo men han är ok!” Det är därför jag 
värjer mig lite mot det, för det känns främmande.

Målet med musiken är att ge sig själv och andra människor en känslomässig upplevelse.

Jag vill aldrig att musik ska vara intressant. Får man den kommentaren, då har man 
misslyckats. Det måste vara någonting annat, någonting mer än intressant. ”– Den här musiken 
tyckte jag om!” Det väger oerhört mycket tyngre. För att om den är intressant, då är det som 
att det inte har varit engagerande nog att ge en upplevelse, och man har istället granskat hur 
den är uppbyggd, ”– hur har han konstruerat det här? Det här var en intressant konstruktion.”

Milders slutkommentar
Ett dilemma jag brottas med som improvisatör, är att det är så mycket saker som man  
funderar på, som behöver sägas eller tryckas för att man ska tycka någonting annat, och ändra 
ståndpunkt när man hör sig själv.
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Diskussion

Metoddiskussion

Jag anser att reabiliteten på arbetet är mycket hög, trots att undersökningen är baserad på 
endast en intervju, där intervjupersonen dessutom talar om sig själv, sin utveckling och 
sina egna funderingar. Valet av att utgå ifrån Milder själv för att undersöka hur han har 
blivit den musiker han är föll väl ut, då han är en kunnig, reflekterande och ödmjuk 
person. Jag fick intrycket av att han är väldigt medveten om vilka fallgroparna är när man 
försöker att analysera sig själv. Han har aldrig undervisat barn i improvisation, vilket 
medförde att vissa frågor som handlade om barn och nybörjare inte utvecklades vidare. 
Milders inställning till barn och improvisation måste därför beaktas utifrån detta. Det hade 
naturligtvis gått att göra arbetet bredare och mer allmängiltigt genom att intervjua andra 
personer med kunskap om Milders utveckling och musik. 

Användningen av en halvstrukturerad kvalitativ intervjuform fungerade mycket bra, 
men var väldigt tidskrävande i efterbearbetningen. Intervjuguiden var ett bra stöd, men 
alla följdfrågor kom ej till användning då svaren ibland blev oväntade, vilket var mycket 
tillfredställande då det gjorde att mer och annorlunda information än jag hade förväntat 
mig kom fram. Intervjun ägde rum sent på kvällen då både Milder och jag var trötta, 
vilket kan ha inverkat på resultatet både positivt och negativt. Tröttheten kan ha gjort att 
intervjun blev mer avslappnad och frispråkig, men den kan även ha gjort att vissa 
resonemang uteblev.

Resultatdiskussion

Har jag då fått reda på hur man gör för att bli en duktig musiker och improvisatör? Ja, det 
tycker jag. Jag har kommit fram till att det handlar om att, som Milder uttrycker sig; ”inte 
stå i vägen för musiken”, det vill säga: målet är att uppnå en sådan nivå musikaliskt, 
teoretiskt, gehörsmässigt och mentalt, att man upplever total frihet att uttrycka sig 
konstnärligt i musiken på det sätt man önskar. Det som Joakim Milder och alla böcker och 
arbeten verkar vara överens om är att hårt arbete är grunden för att utvecklas. Många 
olika skolor och teorier finns det, så det gäller att välja ett arbetssätt som passar en själv. 
Milder betonar det rent praktiska, att spela mycket och med andra. Han säger det som 
egentligen är självklart, att man blir bra på det man gör ofta. 

Lärande
Som alltid när det handlar om lärande så är det lättare att lära sig något som man är 
intresserad av. När man ska lära sig att improvisera är det kanske ännu viktigare att viljan 
att göra det kommer från en själv och inte från någon annan. Här finns inget riktigt facit        
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att ta till och det blir lätt laddat med ett måste att prestera. Om man utgår ifrån en inre lust 
att skapa något nytt i stunden och sedan går vidare därifrån och aktivt söker vägar att 
utvecklas, så blir det ett mycket naturligare lärande än om en lärare lägger upp en plan.

Bastian (1987) talar om vikten av en kunnig lärare och att skaffa sig en bra teknik och 
gehör, vilket också Milder gör, men det som gör Milder speciell är att han på egen hand 
utforskade sitt instrument, saxofonen, innan han fick en kunnig lärare. Detta gjorde att 
han lärde sig mycket ”fel”, men jag tror att det också har bidragit till hans öppna 
inställning till musik. Något som man lär sig själv utan lärare känns mycket mer som ens 
eget. Det gör också att ens musikspråk uppkommer ur ens egna val istället för att man 
stöps i en form. Därför tror jag Milder har rätt när han säger att det kan vara en fördel att 
börja spela sent när man har börjat tänka och reflektera över saker. Då är det lättare att 
avgöra vad som känns viktigt för en själv, vad man vill med musiken och vad man vill ta 
till sig. Milder påpekar också vikten av att ha ett öppet sinne och inte automatiskt sortera 
bort det man tror är mindre lämpligt, och att om man kan få sitt undermedvetna att ta in 
allt som dyker upp i omgivningen okritiskt och förutsättningslöst, så får man ett rikare 
språk. Men en lärare kan vara en fantastisk resurs om man kritiskt kan granska 
kunskapen som förmedlas och sedan göra den till sin egen. 

Att man måste göra alla insikter själv håller jag också med om. Det krävs nog för att inte 
bli en ”mänsklig papegoja” som bara upprepar inlärda saker. Fast det handlar kanske 
mycket om vilken slags personlighet man har. Är man den nyfikna typen som själv tar 
reda på saker och inte nöjer sig med det som blir serverat, spelar det nog inte så stor roll 
när man börjar spela och om man har lärare eller inte.

Milder tycker att det kan vara en fördel att vara tekniskt duktig på sitt instrument när 
man börjar med improvisation, och det kan jag relatera till, då det kan vara mycket 
frustrerande att inte kunna spela det man hör inom sig. Men faktum är att Milder själv 
började improvisera direkt när han tog upp saxofonen och innan han behärskade 
instrumentet. Han är dock uppväxt i ett musikerhem och spelade redan blockflöjt sedan 
länge, så han hade nog redan en väldigt klar uppfattning om musik och vad han ville 
spela. Även om Milder anser att man bör vara lite äldre när man börjar improvisera så 
tror jag ändå att vissa barn och nybörjare kan få ut enormt mycket genom improvisation. 
Barn är ofta väldigt kreativa och fantasifulla, så improvisation borde kunna ha en 
stimulerande effekt. Bara insikten att barnet själv kan bestämma över sina toner utan att 
någon säger vad som är rätt eller fel kan nog öppna upp ett nytt sätt att lyssna och spela 
hos barnet. 

Teknik, teori, gehör och musikalitet
Teknik, teori och gehör är viktiga verktyg för att kunna spela det man vill utan att vara 
begränsad, det verkar de flesta vara överens om. Men Milder säger att begränsningar 
också kan vara en tillgång som kan ge ytterligare dimensioner till språket, eftersom 
språket är en kombination av ens svagheter och det man är bra på. Jag tror att om man 
har vissa tekniska svårigheter, kan det ibland tvinga en till att finna nya vägar som aldrig 
skulle ha upptäckts annars. Gehöret är också en viktig del att utveckla och det kan vara 
användbart att betona den vokala delen. Både Milder och Berliner (1994) tycker det är bra 
att kunna sjunga eller höra inom sig det man vill spela, för det kräver egna musikaliska 
idéer istället för att bara spela det man lärt sig tekniskt och teoretiskt. Jag tror dock att det 
vokala förhållningssättet inte alltid fungerar lika bra, som till exempel inom fri 
improvisation, där man gärna använder sig av ljudbilder och stämningar. 

Arvidson (1997) anser att teoretiska kunskaper förkortar inlärningsprocessen och utökar 
improvisationsmöjligheterna. Milder säger att teoretiska kunskaper kopplade till ett bra 
gehör kan vara till stor hjälp under improvisationen, men har man inte en grundläggande 

19



musikalitet så finns det ändå en gräns för hur bra man kan bli. Han tillägger också att 
både musikalitet och gehör kan tränas upp och att det aldrig är hopplöst för någon. 
Däremot så har vissa detta naturligt redan från början, men ett bra gehör kan faktiskt 
också hämma en musiker och behöver inte betyda att man har en utvecklad musikalitet. 
Jag tror precis som Milder säger, att om man har ett väldigt bra gehör kan det vara 
lockande att alltför lätt hänga på de andra och inte ta eget initiativ och ansvar för musiken. 
Milder tillägger att han misstänker att många av de största musikerna bara har ett halvbra 
gehör, och att en del musiker spelar helt fantastiskt fast de inte har någon aning om vad 
de spelar eller vad som händer i musiken. Jag tror att det är viktigt att använda alla 
hjälpmedel som finns för att utvecklas, men det gäller att inte förlora sig i sina färdigheter 
och kunskaper, utan hålla kvar sig själv och låta kunnandet bara vara ett verktyg för 
musiken att komma fram.

Språk, särprägel och personlighet
Berliner (1994) berättar om hur man lär sig språket bland annat genom att spela med 
andra, vilket även Milder verkar tycka är bland det viktigaste man kan göra för att 
utvecklas. Arvidson (1997) säger att ”planka” och härma andra musiker kan vara det 
bästa sättet att lära sig olika musikstilar. Milder talar också om att studera en viss musiker 
och försöka spela som honom eller henne, men manar till försiktighet eftersom allt man 
gör blir en del av ens eget språk, och inriktar man sig alltför mycket på att härma en viss 
musiker så kan ens egen särprägel hämmas. Jag tror att om man nu vill gå den vägen att 
härma en annan musiker, så kanske man inte bara ska inrikta sig på en enda, utan så 
många som möjligt, för att få ett mångfacetterat och flexibelt språk. Tuominen (1998) 
säger att språket måste vara under ständig förändring och utveckling för att man ska 
kunna vara fri i sin improvisation. Milder visar också på vikten av förändring och 
utveckling när har säger att det egna språket aldrig står sig så länge av sig själv, utan det 
måste hela tiden utsättas för nya former av stimulans, och att språket till och med är helt 
beroende av vad som händer i omgivningen. Han tror också att allt i livet, inte bara 
musik, påverkar hur man spelar och ens språk, vilket Bastian (1987) också tar upp när han 
säger att det inte går att förmedla mer känslor i sin musik än man upplevt i sitt liv. 

När det handlar om att få ett musikspråk så är Bastian (1987) mer inne på att man ska lära 
och ta till sig olika musiktraditioner, istället för att utveckla ett eget unikt språk och 
använda detta i alla situationer, oavsett tradition, som jag tycker att Milder förespråkar. 
Milder berättar om hur det har fungerat bra när han spelat i främmande 
musiksammanhang, som till exempel popmusik, så länge han fått använda sitt eget språk. 
Han tror att det kan uppstå problem för den som försöker att gå in i olika roller, 
beroende på vad man tror krävs av situationen, exempelvis om en klassisk musiker 
försöker låta som en jazzmusiker. Om man istället vågar ta med sitt eget unika språk och 
låta olika världar mötas så tror han att fantastiska möten kan uppstå. Jag tycker att detta 
med musikaliska språk är väldigt komplext och att det inte riktigt finns några klart 
definierade riktlinjer att utgå ifrån. Är språket ens unika musikaliska sätt att uttrycka sig 
på, eller är det en kulturell musikalisk tradition?

Milder säger att alla alltid är personliga i sitt uttryck rent grundläggande, att personlighet 
inte är en värdering eftersom man inte kan vara mer eller mindre personlig utan att alla 
spelar som de är. Men han nämner också att ens särprägel kan gå förlorad under vissa 
omständigheter som till exempel detta att man försöker spela som en annan musiker 
under en lång tid, och det skulle man ju kunna tolka som att det är just personligheten 
som kan gå förlorad. Arvidson (1997) använder just begreppet personlighet som en 
värdering, när han talar om risken att den kan gå förlorad om teoretiska kunskaper 
används genom att spela det man vet fungerar, istället för det man hör. Jag skulle vilja gå 
på Milders linje att personlighet inte är en värdering och vill istället föra in begreppet 
kreativt och konstnärligt uttryck i resonemanget. Att det som många benämner 
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personlighet eller som Milder säger, särprägel, egentligen är den konstnärliga, kreativa 
och i synnerhet nyskapande egenskapen som utmärker många musiker. Jag tror att det 
är just kreativiteten hos musiker som förväxlas med personlighet. Och förmodligen 
menar både Milder och Arvidson (1997) att man bör vara uppmärksam på att inte tappa 
det kreativa och konstnärliga uttrycket i musiken. 

Det som slår mig nu efteråt när jag ser tillbaka på intervjun jag gjorde med Joakim Milder, 
är att jag innan hade en föreställning om hur han är som person, grundad enbart på hans 
sätt att uttrycka sig i musiken. Och märkligt nog så kändes hans personlighet som mycket 
välbekant när jag intervjuade honom. Jag kan inte förklara det på annat sätt än att det 
finns en möjlighet att personligheten både i och utanför musiken är samma sak. Och om 
man går ännu ett steg längre, så funderar jag på att man kanske attraheras av musik vars 
personlighet står i resonans med ens egen personlighet. Som att personkemi kan 
appliceras på musik i förlängningen. Milder säger ”alla spelar som de är” och det kanske 
ligger mycket i det påståendet. Kan musik vara ett sätt att lära känna en annan människa 
mer direkt utan omvägen genom ett analyserande intellekt? Det är en spännande tanke. 
Kanske är det möjligt att få en direkt upplevelse av en annan människas personlighet 
genom musiken, men kanske bara då om musiken uppstått ur vissa speciella 
förhållanden. 

Musikupplevelsen
Milder säger att han aldrig vill att musik ska vara intressant och att om man får den 
kommentaren så har inte musiken varit engagerande nog att ge en upplevelse. Jag tror  
dock inte att det behöver vara just så. Det kanske inte säger så mycket om musiken om 
man får den kommentaren, utan mer om lyssnaren som uttalar sig så. Om det dessutom 
är en musiker som fäller den kommentaren, krävs det att musikern har nått en sådan hög 
nivå att han eller hon har kommit förbi det analyserande stadiet i sin utveckling. 
Ickemusiker kan nog ofta ha en större förmåga att lyssna till helheten än musiker, 
eftersom de flesta som studerar musik måste gå igenom olika stadier där de analyserar 
utvalda delar, för att förstå deras roll i musiken, och det gör att de lätt fastnar i det 
intellektuella lyssnandet. 

Milder berättar om en period i sitt liv då han automatiskt såg allt han hörde som notskrift, 
att han analyserade istället för att höra helheten. Om lyssnaren har kommit till det stadiet 
att han lyssnar till helheten istället för att fokusera på enskilda moment i musiken, och 
ändå inte blir berörd, kan jag absolut hålla med Milder i hans resonemang, att musiken 
inte är engagerande nog. Men det kan nog också vara så som Bastian (1987) anser att man 
måste sätta sig in i och lära sig olika musiktraditioners speciella språk och koder för att få 
ut något av musiken. Tuominen (1998) säger att alla ljud har lika stor betydelse i 
ljudbilden, men talar då om fri improvisation. Berliner (1994) och Arvidson (1997) betonar 
helheten i musiken som viktigast, och både Milder och Arvidson (1997) tror att om 
musiken är tillräckligt stark så når den fram till lyssnaren ändå. Frågan är om det 
verkligen finns sådan musik som kan beröra alla känslomässigt eller inte. Själv vill jag 
gärna tro att det finns sådan musik. Att så många finner att de måste påpeka vikten av att 
lyssna på helheten tyder på att det går att lyssna på musik på olika sätt, och att det kanske 
är möjligt att lära sig ett sätt att lyssna, där man får den största upplevelsen. Lee Konitz 
säger ”To hear it all simultaneously is one of the most divine experiences that you can 
have” (Berliner, 1994, s. 389). Det är nog alla musikers dröm att kunna ge lyssnaren en 
upplevelse som inte går att beskriva med ord.

Mental påverkan
Det finns många faktorer som påverkar en musiker under improvisationen, men det 
mesta handlar om hur man påverkas mentalt av sin omgivning, vad som händer och 
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vilka tankar man har om sig själv och andra. Självförtroende verkar vara nyckeln, Milder 
säger att det är viktigt att stå för det man spelar, oavsett nivå, och Berliner (1994) menar 
att om självförtroendet kan stärkas så mycket att man vågar släppa kontrollen så kan det 
bli en vändpunkt för mognaden hos en musiker. Jag tycker det är intressant att han ställer 
självförtroende och kontroll mot varandra. Annars kan man kanske tro att innehav av 
total kontroll ger självsäkerhet, men Berliner (1994) verkar mena att med tillräckligt bra 
självförtroende försvinner kontrollbehovet, i och med vetskapen om att vad som än 
händer så kan man hantera det. Kontroll betyder ju också att man styr musiken och det 
försöker många musiker komma ifrån, eftersom det lätt blir att öppenheten för 
kommunikation med de andra musikerna blir lidande då.  

Speciellt när man spelar för publik gäller det att hålla kvar fokus i musiken eftersom man 
lätt blir distraherad av publikens reaktioner, vilket Milder, Arvidson (1997) och Berliner 
(1994) tar upp. Berliner (1994) säger också att en publik kan stärka musikerns känsla av att 
vara i nuet eftersom man bara har en chans på sig. Milder tar upp att det kan vara 
fantastiskt att spela för en engagerad publik men att det också kan höja kraven, och att 
alla fungerar väldigt olika under press. Han berättar om att de flesta har en stark drift att 
tillfredsställa sin omgivning, men att man aldrig får låta musiken utgå från det, eftersom 
det kan påverka musikens kvalitet negativt. Man kan till exempel känna sig tvungen att 
prestera och spela något när det skulle varit bäst att vara tyst och invänta rätt ögonblick. 
Vetskap om vilka som lyssnar kan också påverka, speciellt om musiker och vänner sitter i 
publiken, eller om mycket står på spel: då gäller det att musikern kan avskärma sig för att 
inte bli påverkad negativt. 

Milder berättar om konserter där publiken varit liten och ointresserad, men musikerna 
har spelat bättre än någonsin. Att spela för en publik som är väl insatt i jazz och 
applåderar automatiskt efter solon kan vara väldigt störande om det blir på sådana ställen 
där musikerna är mitt inne i ett flöde. Förmågan att anpassa sig efter rådande 
omständigheter är en viktig kvalitet hos musikern som både Milder och Berliner (1994) 
nämner. Att det är lätt att spela bra under bekväma förhållanden som till exempel i 
övningsrummet, eller på en konsert under ideala förhållanden med en ljudbild och en 
publiksituation som man känner sig säker i, vet ju de flesta som har sysslat med musik. 
De musiker som kan vända obekväma spelsituationer till sin fördel har nog detta 
självförtroende som Berliner (1994) talar om: att de inte behöver kontrollera situationen. 

Jag ser detta som en kvalitativ, kreativ egenskap att musikern inte blir skrämd av nya 
situationer som många skulle tolka som negativa, utan använder allt som händer på ett 
nyfiket sätt i musiken. Det är för mig ett mycket inspirerande förhållningssätt som jag 
tror att de flesta skulle vinna på att ta till sig. Jag tror att det krävs en stor portion av mod, 
nyfikenhet och prestigelöshet för att våga göra detta i konsertsituationer. Jag funderar 
också över om denna egenskap kan vara en av de grundläggande färdigheterna för att bli 
en musiker som har det där obeskrivbara som alla strävar efter, det unika konstnärliga 
uttrycket.

Intellekt, känsla och andlig upplevelse 
Milder talar om att när man inte gillar viss musik, så säger många att de inte förstår 
musiken, och han ”tror aldrig att det finns någonting att förstå”, det går att redogöra för 
vad som händer i musiken på ett teoretiskt plan, men det kan inte bidra till förståelse av 
musik. Bastian (1987) påpekar att man kan uppleva viss musik som obehaglig för att den 
tar fram känslor inom oss som vi är rädda för att konfrontera, och det skulle kunna 
kopplas ihop med Milders åsikt om man säger att det inte är musiken som ska förstås 
utan att man måste förstå sig själv. Milder tror dessutom inte att det är vi själva som 
skapar musiken utan att den redan finns på ett annat plan som det gäller att få tillgång till, 
genom att vi är som radiomottagare och måste ställa in oss på rätt frekvens för att kunna 
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uppfatta musiken som den verkligen är. Det gäller både den som musicerar och den som 
lyssnar. Sedan måste musikern ha tillräckligt bra teknik och gehör för att kunna förmedla 
den vidare. 

Detta är en intressant tanke som Berliner (1994) också tar upp, och nämner att många 
musiker ser sig som en kanal för någonting högre som spelar genom dem. Bastian (1987) 
har en liknande åsikt, men menar att musik är ett medvetandetillstånd där musiker och de 
som lyssnar kan koppla ihop sina medvetanden med varandra och musiken uppstår 
därur. Jag har kommit fram till att en gemensam nämnare för många verkar vara att de 
har upplevt ett tillstånd som de tolkar som något av en andlig upplevelse där de själva 
inte gör musiken, vilket jag tror beror på att intellektet inte har varit inblandat, utan de 
har kunnat uttrycka sig direkt från sin kunskapsbank. 

Bastian (1987) hävdar att det bara går att förmedla eller känna en känsla som man har 
upplevt själv. Om det skulle vara möjligt att vara en kanal som förmedlar musik från ett 
andligt plan, går det kanske bara att förmedla sådant som står i resonans med ens egna 
känslomässiga erfarenheter, som jag här vill kalla ens erfarenhetsbank. Det skulle kunna 
stämma med Milders teori om att musik som skapas i stunden inte har någon direkt 
koppling till ens emotionella tillstånd då man spelar. Möjligen kan det vara så att man har 
tillgång till hela sin erfarenhetsbank oavsett hur man känner sig i stunden. Detta kanske 
kan förklara varför jag hört många musiker efter en konsert klaga över hur dåligt de 
spelade, fast publiken uppfattat konserten som fantastisk och, när musikern senare hört 
en inspelning från konserten, själv hör att den var bra. Kanske var musikern på dåligt 
humör under konserten, men känslotillståndet påverkade ändå inte musiken så mycket. 
Om detta stämmer så kan ju vetskapen göra att eventuell nervositet kan minska. Man 
behöver kanske inte vara på rätt humör för att spela bra. Och kanske kan man tro att 
man spelat bättre än man gjorde, bara för att man var glad under konserten. Berliner 
(1994) berättar om att det finns musiker som anser att allt handlar om att förmedla det 
som man känner i ögonblicket. Jag vill inte utesluta att det kan vara på det sättet också, 
för det ena behöver kanske inte utesluta det andra. Men Milder säger bestämt att man 
inte riktigt kan förmedla det man känner i ögonblicket eftersom det inte är klart än.

Schuller (Coker 1964) avfärdar helt detta med andlig inspiration. Han säger att intellektet 
är en vital och oskiljbar del av improvisation, och det är när musikern är bäst förberedd, 
mentalt och psykologiskt för det som spelas, som så kallad inspiration kan uppstå. Jag kan 
inte avgöra vem som har rätt, men både Milder och Bastian (1987) beskriver att de har 
hamnat i tillstånd där de kan se sig själva stå och spela, med sig själva samtidigt som 
åskådare. Milder säger att det är detta tillstånd man som musiker strävar efter, att det är 
det största man kan uppleva: ”det är det som får en att stå och öva.” Bastian (1987) hävdar 
att om man vill uppnå detta tillstånd som han kallar transcendentalt, måste den inre 
upplevelsen stämma med den yttre, de måste vara synkroniserade. 

Coker (1964) menar att intellektet är det enda man kan kontrollera när det gäller att lära 
sig improvisation, att allt det andra är undermedvetna processer som förhoppningsvis 
utvecklas i samma takt som intellektet. Frågan är då om det går att koppla bort intellektet 
när man musicerar och om man faktiskt vill göra det. Jag tycker att resultatet av min 
undersökning tyder på att det är önskvärt att kunna gå bortom intellektet för att nå en 
högre nivå på improvisationen. Milder säger att den som försöker hinna anpassa sig till 
det som händer i musiken alltid är sen, att det inte går eftersom när informationen 
processats genom intellektet och man tagit ett beslut om vad som ska spelas, då är det 
ögonblicket redan förbi. Det stämmer också med Bastians (1987) teori om synkronicitet, 
eftersom den inre upplevelsen av ens musik måste ske samtidigt som det man verkligen 
spelar, och då finns ingen tid för intellektets processer. Berliner (1994), Tuominen (1998) 
och Bastian (1987) talar också om vikten av att verkligen vara i nuet när man spelar. Att 
vara i nuet verkar vara liktydigt med att koppla bort tanke och intellekt.
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Terapeutiska och psykologiska aspekter
Milder anser att musicerandet har en terapeutisk verkan och att man i musiken får utlopp 
för allt det som inte kommer ut på annat sätt. Som jag tidigare nämnt så talar Bastian 
(1987) om att musik kan ta fram känslor som man inte vill konfrontera och att musiken då 
uppfattas som obehaglig. Men han säger också att musiken kan ge oss en möjlighet att 
betrakta jobbiga känslor objektivt eftersom musik framkallar känslor direkt, utan 
omvägen via intellektet. En väldigt svår känsla kan nästan upplevas som njutningsfull 
eftersom vi kan känna den utan att behöva koppla ihop den med någon speciell 
traumatisk händelse. Traumatiska händelser är ju kända för att blockera våra känslor,  
och då tror jag att musik kan vara oerhört värdefullt i terapeutiskt syfte för att ta fram 
känslor för bearbetning. Om det är som Milder och Bastian (1987) säger så kan alltså en 
musiker använda sin musik för att bearbeta jobbiga upplevelser och hjälpa andra 
människor med liknande problem.

I den improviserade musiken säger Milder att ens medvetandenivå och alla ens 
karaktärsdrag blir mycket tydligare, eftersom det inte går att kan dölja dessa lika bra när 
man musicerar. Det skulle jag kunna tolka som att man är ärligare i sin musik än annars, 
oavsett man vill det eller inte. Kanske går det att lära sig mycket om sig själv genom sin 
musik. Milder påstår dessutom att man är tidigare utvecklad i sin musik, att det kan höras  
vem och vad man är på väg att bli, innan man är där. Det tycker jag är ett fantastiskt 
påstående, själv har jag alltid trott att det är precis tvärt om, att min musik bara visar mitt 
förflutna och det som jag är just nu. Jag blev oerhört nyfiken och var tvungen att själv 
kontrollera om detta stämmer för mig också. Jag lyssnade igenom gamla inspelningar av 
min egen musik, och blev häpen då jag inser att han har rätt. Men som Milder också 
säger,  är det lättare att se när man har facit i hand.

Komposition och klassisk musik
Milder tycker att ens improvisationer visar en mycket ärligare bild av en själv än vad ens 
kompositioner gör. Att den första impulsen är den största, och när man komponerar så 
tillrättalägger man musiken så att den passar in i ens idealbild. Jag kan till viss del hålla 
med om detta, men anser att själva kompositionsprocessen är en improvisation i sig själv, 
inte bara tonerna, rytmerna och harmonierna som kommer till en, utan att själva 
komponerandet är improvisation. Alla dessa distraktioner och mentala aspekter som kan 
påverka en musiker som improviserar, kan även påverka en kompositör på precis 
samma sätt. Milder säger att kompositionen speglar det man skulle vilja vara, och jag 
håller med om att det kan vara så, men vill kontra med att det går att applicera på en 
improvisatör också. Att det handlar om var i sin musikaliska utveckling man är, och att 
man inte kan säga att det ena uttrycket är ärligare än det andra. 

Om det är så att vi försöker fånga musik som redan existerar på ett annat plan, tror jag att 
denna musik existerar utanför vår rums- och tidsuppfattning, att den finns där hela tiden 
och att det går att fånga den helt eller delvis, oavsett om man improviserar eller 
komponerar. Även om komposition anses vara en intellektuell process, så håller jag inte 
riktigt med om det. Jag tror att det bara är dokumenterandet, nedskrivandet, som kräver 
intellektet när man komponerar på samma höga nivå som vissa improviserar på. Men 
detta är min högst personliga åsikt. Jag är nog lite inne på samma spår som Bastian (1987) 
när han säger att all musikalisk aktivitet bygger på improvisation och att även klassisk 
musik kan kännas som improviserad av både musikern och lyssnaren när den framförs, 
eftersom det aldrig går att upprepa något exakt lika. Klassisk musik kan, när den spelas 
av olika musiker, eller till och med. av samma musiker vid olika tillfällen, tolkas och 
framföras på väsensskilda sätt. 

Milder talar om att noterad musik kan vara avkopplande för en improvisationsmusiker 
att spela, eftersom man slipper välja tonerna själv, eller som en övning i ren disciplin. Jag 
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tror att det kan vara nyttigt i ett annat avseende också, för även om improvisatören 
slipper välja tonerna själv så blir frasering, artikulation och musikalisk gestaltning så 
mycket tydligare för musikern än i en ren improvisation. Och medvetenheten om hur 
olika man kan gestalta en och samma rad med toner, kan nog öppna upp mycket för 
improvisatören. Men det kräver att man använder sig av samma inlevelse oavsett vilken 
musik som spelas, och tror man att klassisk musik bara är att spela exakt som noterna 
säger och inte lägger sin själ i det, går man miste om det viktigaste: musiken. Oftast talas 
det om att klassiska musiker kan få ut mycket av att våga improvisera, men jag tror 
egentligen som Bastian (1987) säger: att det improvisatoriska redan finns i klassisk musik. 
Snarare är det nog så att den klassiska musikern är ute efter att utforska sin kreativa 
musikalitet i improvisationsmusiken. Eller som Milder säger: ”drabbas av äventyret”.    

Kort sammanfattning
Om jag mycket kort skulle försöka sammanfatta hur man blir en bra musiker och 
improvisatör grundat på mitt arbete så skulle jag säga så här:

• Öva mycket, experimentera själv, men ha en duktig pedagog att rådfråga.
• Spela så mycket som möjligt med andra i så olika sammanhang som möjligt.
• Godtag inte någonting som en sanning förrän du själv tror på det och har testat det.
• Försök att lyssna på helheten när du spelar eller lyssnar, om du inte är ute efter att 

förstå och lära dig vissa moment som kräver att du fokuserar på skilda delar.
• Lyssna på mycket musik och olika musikstilar, inte bara det som tilltalar dig.
• Lär dig teori och öva upp gehöret. Men våga också släppa detta i musiken och lita på att 

din kunskap sitter i ryggmärgen.
• Spela in dig själv och lyssna om det låter som du trodde när du spelade. Det handlar om 

att få din inre upplevelse av vad du spelar att stämma med hur det verkligen låter.
• Prova att sjunga det du vill spela, eller försök höra det inom dig.
• Jämför dig inte med andra, utan utgå ifrån att du är bra som du är på just din nivå och 

njut av att musicera. 
• Utsätt dig för nya spelsituationer där du inte vet vad som ska hända. Försök att 

acceptera vad som än händer och vad du än spelar. Utforska dina reaktioner med 
nyfikenhet och använd missöden till att bana väg för nya impulser och ny musik.

Förslag på fortsatt forskning
Jag skulle gärna se att någon går vidare och forskar om dessa områden:

• Barn och improvisation: är det bra att introducera improvisation för barn eller inte? 
• Mental utveckling: kan man förutsäga någons utveckling genom att analysera dennes 

musik?
• Terapi: om musikers egna upplever och känslor kommer fram i musiken och tar fram 

motsvarande hos dem som lyssnar, och om de då måste ha upplevt liknande saker eller 
inte för att kunna känna det.

• Känslor: har musikern samma känslor i stunden som när musiken framförs som de 
känslor som musiken framkallar hos lyssnaren? 

Slutord
Detta arbete har gett mig mycket mer än jag trodde när jag började med det. Jag är 
oerhört tacksam över att jag fick intervjua Joakim Milder och ta del av hans kunskap. Min 
förhoppning är att jag inte har misstolkat något som han har sagt och att jag har kunnat 
förmedla det jag själv har lärt mig av detta arbete. Området musik och improvisation är 
så komplext och erbjuder så många olika synsätt och tolkningar, att man nog aldrig kan 
anse sig ha alla svaren. Jag känner lite som Joakim Milder så ödmjukt sa i slutet på 
intervjun: ”det är så mycket saker som man  funderar på, som behöver sägas eller tryckas 
för att man ska tycka någonting annat, och ändra ståndpunkt när man hör sig själv”.     25
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