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Abstract 
I det här arbetet utforskar författaren möjligheterna att bli bättre på ett elektroniskt instrument - Elektron 
Octatrack - genom att skriva etyder och utforska verktyg och ramar för att komponera och framföra 
musik för detta instrument.  

Författaren fokuserar också på, och förklarar, olika tekniker för att komponera spatialt i fyra kanaler på en 
Octatrack, utan att använda en dator.  
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1. Inledning 
1.1. Bakgrund 

Ända sen jag började med musik har jag velat förstå musiken. Jag har försökt hitta mönster bakom, förstå 
varför det låter som det gör eller känns på ett särskilt sätt. Det kan vara allt ifrån att återskapa ljud jag hör 
eller förstå hur instrumenten är ihopkopplade till ackordgångar och kompositionsidéer. Det har varit, och 
är, mycket viktigt för mig att försöka begripa ramarna och verktygen. Därför har jag också sett upp till 
musiker med stor kunskap - kompositörer som kan skriva kontrapunkt, jazzmusiker som både kan spela 
och sjunga alla skalor, virtuoser på sina instrument, teknik-magiker. Jag har alltid inspirerats av konstnärer 
som förkovrar sig i kunskap, i hantverk, i teknik, i spelstilar, i saker som är svåra att förstå för en vanlig 
dödlig. De progressiva, de som vill flytta gränserna för vad som anses vara normalt eller rätt. Trots det har 
den större delen av min konstnärliga praktik verkat i en helt annan värld - jag skriver låtar som ofta håller 
sig till ”Intro-Vers-Mellanspel-Vers-Refräng-Vers-Refräng-Stick-Dubbelrefräng”-formen med harmonik, 
melodik och rytmik som mer liknar Veronica Maggio än Schönberg. Jag känner mig mer som Georg 
Philipp Telemann än Karlheinz Stockhausen, trots att mitt stilideal och konstnärliga filosofi lutar långt åt 
det andra hållet. En annan del av mitt skapande grundar sig i det känslomässiga uttrycket, i det 
lustbaserade skapandet, där min personlighet får plats både i hantverket och slutprodukten.  

Viljan att förstå förs också över på mitt skapande. Jag vill själv kunna uttrycka mig genom de verktyg jag lär 
mig, men eftersom jag inte grävt på ett ställe tillräckligt länge finns det risk att verktygen jag tar med mig in 
i mitt skapande bara blir de mest självklara, de som är enklast att hitta. 

Mitt mål som konstnär och musiker är att jobba i gränslandet mellan det popiga och det avantgardistiska, 
mellan det känslomässiga och det tekniska, men det är den känslostyrda popen jag har fokuserat mest på. 
För att kunna bottna i det progressiva och tekniska behöver jag gräva djupare i hantverk, tekniker och ljud 
som är nya för mig. Jag vet att min styrka som kreatör är just det att jag är kunnig inom många områden, 
men jag ser både konstnärlig och intellektuell utvecklingspotential i att gå djupare in på ett ämne i taget.  

I det här arbetet har jag valt att fördjupa mig i ett instrument - Octatracken - och fokusera på hantverket 
och tekniken. Eggen snarare än bredden. Min förhoppning är att jag kommer att ta mig ut på en ljudresa 
där jag ska se om jag kan hitta nya tekniker, arbetssätt eller ljud jag gillar och skriva musik som jag själv 
kanske inte hade gillat eller förstått för ett år sen. 

1.2. Syfte 
Syftet med detta arbetet har varit att utveckla mitt musikskapande och komponerande genom att fördjupa 
mig i samplern Octatracken. Jag har till största möjliga mån enbart skapat, bearbetat och strukturerat upp 
ljud i Octatracken. Djupdykningen har jag gjort eftersom min vanligaste rädsla är att jag är ganska bra på 
mycket, men inte expert på något. Valet av Octatracken som instrument grundade sig i att sampling är ett 
av de estetiska uttryck som berör mig mest när jag lyssnar på andras musik. Även om jag länge har vetat 
hur man samplar, ville jag hitta sätt att sampla på som är nya för mig samt bli snabbare och bättre på att 
sampla. 

I punktform har syftet med mitt arbete varit:  
- Att fokusera på ett instrument (generellt) - att bli bäst på nåt, se hur det förändrar mitt förhållningssätt 

till kunniga musiker jag ser upp till 
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- Att lära mig allt om Octatracken (specifikt) - mitt val av instrument, ett instrument som inte har en 
lång tradition och därför inte enkelt kan jämföras med andra 

För att på bästa sätt nå fram till Octatrackens kärna, har arbetet även varit ett utforskande av mitt 
arbetssätt. Jag såg behov av att testa nya sätt att lära mig, att skapa, spela in, strukturera upp ljud/
komponera och dokumentera mitt arbete. 

1.3. Frågeställningar  
- Vad händer med mitt skapande som helhet om jag under en period enbart använder Octatracken för att 

skriva musik?  
- Vilka ramverk, tekniker och hjälpmedel kan jag använda i mitt kompositionsarbete? 
- På vilket sätt förändras mina verk av att komponera etyder och av möjligheten att komponera 

kvadrofoniskt? 
- Hur förändras mitt synsätt kring andra musiker i förhållande till mig själv, mitt lyssnande och min 

förståelse av (för mig) nya musikaliska genrer om jag djupdyker i Octatracken? 

1.4. Metod och material  
Under arbetet har jag huvudsakligen använt mig av instrumentet som arbetet kretsar kring: Octatracken. 
Närmare förklaring av instrumentet kommer i kapitel 2.2. Octatrack. Jag har använt Octatrackens manual 
som huvudsaklig källa till information om nya tekniker. Jag har även skrivit processdagbok som ett sätt att 
hålla ordning på mitt arbete och kunna följa min process. En metod jag har använt för komponerandet är 
att skriva etyder, för att lära mig nya tekniker och pröva idéer. Etyd som begrepp förklarar jag närmare i 
kapitel 2.4. Etyder. 

Utöver det har jag, i största möjliga mån, delat upp mitt arbete mellan lärande, övande och skrivande. Det 
valde jag att göra eftersom jag använder olika delar av mitt kunnande och jobbar på andra sätt när jag lär 
mig och när jag ska vara kreativ. 

Till sist har jag även använt olika referenser för att lära mig komposition för elektroniska instrument, 
bland annat läst delar av boken Composing Electronic Music: A New Aesthetic (2015) av Curtis Roads, som 
inspiration och hjälp i mitt kompositionsarbete. 

6



2. Bakgrundskapitel/historisk kontext 
2.1. Sampling och samplers 

Sampling är användandet och/eller återanvändandet av ett inspelat ljud eller del av ett ljud.  Det kan vara 1

exakt vad som helst - allt från långa fraser till mikrofragment (grains ) av ljud. Det kan vara musikaliska 2

pusselbitar som rytmer, melodier, toner, tal, sång  och/eller inspelningar av bokstavligen vad som helst - 3

pinnar som knäcks, en mobil som tappas, vind, slag mot en stekpanna. Möjligheterna är oändliga. En 
vanlig metod för att sampla egna ljud är att ha med sig en bärbar mikrofon och göra så kallade 
fältinspelningar av olika ljud som drar uppmärksamheten till sig.  

En sampler är en maskin eller programvara som antingen både kan spela in och spela upp ljud, eller i vissa 
fall bara spela upp förinspelade ljud.  4

2.1.1. Tidiga exempel - innan digitala samplers  
I artikeln A history of sampling (1996) av Hugh Davies  redogör Davies kortfattat för hur sampling har 5

sett ut under historien. Han definierar den moderna definitionen av sampling som:   
  

(…) the term ’sampling’ has been applied in music to the method by which special musical instruments or 
apparatus digitally ’record’ external sounds for subsequent resynthesis.  

Den allra första maskinen som kunde spela upp inspelade ljud var Edisons cylinderfonograf som uppfanns 
1877. Davies skriver att det är det första system i världen som både kan lagra och spela ett valt ljud. 

En av de första genombrotten för inspelade ljud inom konstmusiken sker i Paris först runt 1948 med 
Pierre Schaeffer och skapandet av genren musique concrète (direktöversatt: konkret musik). En av de första 
teknikerna Schaeffer utvecklade var sillon fermé där han experimenterade med skivspelare och skivor med 
så kallade closed loops/stängda loopar. Det innebär ett ljud på en fysisk skiva som går hela vägen runt. Det 
skiljer sig alltså från vanliga skivor som hela tiden går längre och längre in, tills skivan tar slut.  

I början av 50-talet gick Schaeffer och andra samtida kompositörer över till att experimentera med 
bandspelare. 1953 patenterade han Phonogènen som var en maskin som kunde transponera en band-loop 
till vilken halvton som helst inom en oktav. Andra exempel på maskiner från den här tidpunkten är Hugh 
Le Caines Special Purpose Tape Recorder (1955) som kunde spela upp till tio band samtidigt och ändra 
hastigheten och därmed även tonhöjden på varje band. Den första kommersiella maskinen som var 
baserad på samplingar var Mellotron mkII  (1964), en maskin som genom ett vanligt pianoklaviatur 6

triggade korta band-loopar av t.ex. stråkljud och flöjt, ett band per tangent.  

 ”Sampling music - The Complete Guide” LANDR, 14 mars 2022, https://blog.landr.com/sampling-music-the-complete-1

guide/
 Korta fragment av en ljudvåg - vanligen mellan 1 till 100 ms.2

 Wikipedia, s.v. ”Sampling”, 14 mars 2022, https://en.wikipedia.org/wiki/Sampling_(music)3

 Wikipedia, s.v. ”Sampler”, 14 mars 2022, https://en.wikipedia.org/wiki/Sampler_(musical_instrument)4

 Hugh Davies, ”A history of sampling” Organised Sound 1996-1 (1996): 3-11.5

 mk står för Mark, vilket betyder version. I det här fallet mkII som alltså betyder version nr. 2 med romerska siffror.6
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2.1.2. Fairlight CMI - den första digitala samplern   
1979 lanseras den allra första digitala samplern - Fairlight CMI. Det var en enorm dator och ett 
QWERTY-tangentbord som satt ihop med ett pianoklaviatur på 73 tangenter och man lagrade ljud på 
disketter. Man kunde spela åtta ljud samtidigt.  Storleken på samplingarna var 16kB , vilket redan då var 7 8

ganska lite. Det motsvarar ungefär en femtedels sekund av en vanlig ljudfil i mono, som är det enklaste 
ljudformatet med bara en ljudkälla. För att ha möjligheten att ha längre samplingar var man tvungen att 
skära ner på hur många bitar och vilken sample rate man skulle använda.  9

I en video från tidigt 80-tal  kan man se den japanska musikern och kompositören Ryuchi Sakamoto 10

förklara att man kan lagra över 600 ljud.  Man kunde även direkt sampla ljud via en mikrofon och spela 
upp dessa, som man kan se den brittiska musikern och artisten Peter Gabriel göra i en annan video.  11

Redan då var det uppenbart att det fanns en enorm kreativ potential i sampling som Fairlight CMI 
möjliggjorde. Tyvärr var det inte en maskin som särskilt många kunde använda, då den kostade ungefär  
28 000 dollar år 1980, vilket ungefär motsvarar lite över en miljon svenska kronor idag . 12

2.1.3. Akai MPC Live II - en nutida utmanare till Octatracken 
I slutet av 80-talet lanserar elektronikföretaget Akai sin första sampler MPC 60. Det var en sampler med 
mål att vara intuitiv och som, med sitt arbetssätt och olika funktioner, demokratiserade sätten att spela in 
och skapa musik på.  Det har släppts många olika versioner av MPC-samplern sen dess och den senaste 13

som är i ungefär samma prisklass som Octatracken är Akai MPC Live II. Den lanserades i maj 2020, vilket 
gör den ungefär tio år nyare än Octatracken. Folk jämför ofta MPC-maskinerna med Octatracken, varför 
jag tycker det känns viktigt att ta upp den här.  

MPC Live II bygger på det klassiska pad-workflowet som MPC är kända för. Den har 16 stycken 
tryckkänsliga plattor som man kan spela på. Maskinen har åtta spår som man kan ha samplingar på eller 
sampla till, och totalt kan dessa spår spela 64 ljud samtidigt. Inbyggt i MPCn finns 16 GB minne som du 
kan använda för samplingar, vilket med samma bit/rate-inställningar som tidigare nämnts, motsvarar 
ungefär 1600 minuter musik (eller 96 000 sekunder, i jämförelse med sampletiderna på 0,2 - 1 sekund på 
Fairlighten). Dessutom kan den jobba i 24 bit och upp till 96 kHz sample rate, vilket är betydligt skarpare 
upplösning av ljud.  

Priset är ungefär samma som Octatracken - idag kostar den ca 12 000 kr.   14

 ”Fairlight CMI” Vintagesynth, 14 mars 2022, https://www.vintagesynth.com/misc/fairlight_cmi.php7

 Wikipedia, s.v. ”Fairlight CMI Series I”, 14 mars 2022, https://en.wikipedia.org/wiki/8

Fairlight_CMI#Series_I:_1979%E2%80%931982
 Bit och sample rate syftar på upplösningen av digitalt ljud. Vanligaste formatet: 16 bit/44.1 kHz. ”Audio File Size” 9

Audiomountain, 14 mars 2022, https://www.audiomountain.com/tech/audio-file-size.html
 ”Ryuichi Sakamoto with Fairlight CMI” Youtube, 14 mars 2022, https://www.youtube.com/watch?v=KV-l4hxWQGA10

 ”Peter Gabriel demonstrates the Fairlight” Youtube, 14 mars 2022, https://www.youtube.com/watch?v=7Xfj5n1kYXY&t11

 Konvertering från 1980-2022: https://www.in2013dollars.com/us/inflation/1980?amount=28000 (14 mars 2022) och 12

dollar till SEK: https://www.forex.se/valuta (11 mars 2022).
 Wikipedia, s.v. ”MPC”, 19 mars 2022, https://en.wikipedia.org/wiki/Akai_MPC13

 ”Akai MPC Live II” Thomann, 14 mars 2022, https://www.thomann.de/se/akai_mpc_live_ii.htm14
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Problemet med MPC Live II är just att den vill vara allt. Som titeln på en artikel om den säger: ”A truly 
portable all-in-one studio”.  Även om man försöker komma ifrån datorn, så sitter man ändå vid en 15

maskin som är så likt en dator man kan komma. Den har Wi-Fi, Bluetooth och direkt koppling till 
Splice.   16

  
2.2. Octatrack 

Bild 1: Octatrack DPS-1 mkI  

Octatracken, eller Elektron Octatrack DPS-1 mkI som den egentligen heter, är gjord av det 
Göteborgsbaserade företaget Elektron och släpptes i januari 2011. DPS står för Dynamic Performance 
Sampler.  

Den har totalt åtta ljudspår som man både kan direkt sampla till och lägga till samplingar på. Varje spår är 
monofoniskt, vilket innebär att bara ett ljud i taget kan låta per spår. Till skillnad från t.ex. Akai MPC Live 
II lagrar den samplingar på ett Compact Flash-kort (CF-kort) som kan vara upp till 64 GB stort. Kortet 
kan i teorin alltså maxas med upp till ca 6400 minuter musik (eller 384 000 sekunder). Varje projekt kan 
dock bara innehålla 85,5 MB av samplingar på Flex Sample Slots (som laddas från RAM-minnet) och 2 
GB  av samplingar på Static Sample Slots (som laddas från CF-kortet). Den har också fyra utgångar och 17

en MIDI -sequencer. Priset är idag ca 15 000 kr.   18 19

I lanseringsinformationen/reklamen om Octatracken kan man läsa: 

 ”Akai MPC Live II review” Engadget, 14 mars 2022, https://www.engadget.com/akai-mpc-live-ii-review-153032772.html15

 En online-prenumerationstjänst för ljud/samplingar.16

 Vilket, enligt https://www.audiomountain.com/tech/audio-file-size.html, kan vara upp till tre timmars ljud.17

 Står för Musical Instrument Digital Interface och är i stort sett ett ”språk” som alla synthar kan tala.18

 ”Elektron Octatrack mkII Black” Thomann, 14 mars 2022, https://www.thomann.de/se/19

elektron_octatrack_mkii_black.htm
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The Octatrack is ideal for radical audio processing and performance oriented sampling. Every track features real-
time pitch scaling & time stretch and the next generation Elektron step sequencer has been designed with 
maximum usability and efficiency in mind.  20

I manualen  skriver Elektron om varför Octatracken kom till från början. De fokuserar på två 21

anledningar. Först beskrivs det hur möjligheterna med samplers i datorer och DAWar  är enorma och att 22

man i stort sett kan ladda in oändligt stora filer, en oändlig mängd filer och spela upp dessa utan problem. 
Man kan göra i stort sett vad som helst med en dator - och det är det som är problemet. De skriver:  

The laptop computer has quickly established itself as a common instrument in live setups. It is a powerful and 
highly customizable tool, however, the multi functionality is at the same time a disadvantage. When it comes to 
audio related tasks a laptop is still a jack of all trades but master of none.  23

Istället ville de skapa en dedikerad maskin som skulle se ljud som något man kan forma och modellera till 
det extrema, en maskin som fokuserar på nya och radikala tillvägagångssätt att sampla och arbeta med ljud. 
En maskin som artister och konstnärer kan lita på gör exakt det den är till för, och gör det allra bäst. 

2.3. Kvadrofoni 
Kvadrofoni är ett format att lyssna på musik i. Det innebär att man använder fyra högtalare, som är 
uppställda i varsitt hörn av ett lyssningsrum. Idéen är att man ska kunna arbeta i fler dimensioner och 
placera ljud både på skalan vänster-höger och framför-bakom lyssningsplatsen som är i mitten av rummet. 
Kvadro betyder fyra och foni betyder ljud eller röst.  Figur 1 är en illustration av hur högtalarna ska 24

placeras och den optimala platsen för en lyssnare.  
 

Figur 1: Kvadrofonisk  
uppställning av högtalare 

 ”Octatrack - A Machine That Makes Music?” Youtube, 14 mars 2022, https://www.youtube.com/watch?v=k8qqPjpOlZI20

 ”Octatrack mkI User’s Manual” Elektron Support, 14 mars 2022, från https://www.elektron.se/support/?21

connection=octatrack#resources
 Digital Audio Workstation - ett samlingsnamn för datorbaserade studioprogram.22

 Elektron, Octatrack mkI User’s Manual, 11.23

 Etymonline, s.v. ”Quadraphonic”. 14 mars 2022, https://www.etymonline.com/word/quadraphonic24
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I jämförelse är det vanligaste sättet att lyssna på musik idag stereo, som alltså bara använder två ljudkällor - 
vänster och höger. Figur 2 är en illustration av hur högtalarna sitter i en vanlig stereouppställning och den 
optimala platsen för lyssnaren. 
 

  

  

Figur 2: Stereouppställning  
av högtalare 

2.4. Etyder 
En etyd är vanligtvis ett kort stycke som skrivs för att personen som spelar den ska öva på en eller flera 
specifika tekniker. Metoden utarbetades runt början av 1800-talet, även om det fanns övningsstycken även 
tidigare.  Det vanligaste formatet för en etyd är ett pianostycke som fokuserar på en teknik, till exempel 25

drillar  eller att spela legato. Ett känt exempel på en etyd som fokuserar just på legato är Frédéric Chopins 26

Étude Op. 10 No. 3.  Det ska dock tilläggas att etyderna bör ha konstnärlig kvalitet, även om 27

kompositionen bygger på en teknisk idé, som uppslagsverket Merriam-Webster skriver.  28

På 1900-talet började man bryta upp den ursprungliga idéen för etyder och kompositörer skapade istället 
etyder av andra anledningar. Ett exempel är Claude Debussys Études (1915) som enligt Wikipedia: 

(…) conform to the ”one facet of technique per piece” rule, but exhibit unorthodox structures with many sharp 
contrasts, and many concentrate on sonorities and timbres peculiar to the piano, rather than technical points.  29

I mitten av 1900-talet förändrades etydbegreppet och kom även att innefatta utforskande kompositioner. 
Till exempel skrev tidigare nämnda Hugh Le Caine år 1955 Dripsody: An Etude for Variable Speed 
Recorder. Det bygger på en inspelning av en vattendroppe, som sedan resamplas och modifieras till att 
spela en pentatonisk skala.   30

I mitt arbete kommer jag att använda etyd-begreppet på det experimentella sättet: jag utforskar en eller 
flera tekniker att skapa, modifiera och strukturera ljud på.  

 Encyklopedi Britannica, s.v. ”Etude”, 14 mars 2022, https://www.britannica.com/art/etude-music25

 Att spela två toner snabbt, vanligtvis två halv- eller heltoner ifrån varandra.26

 Wikipedia, s.v. ”Chopin Op.10 No. 3”, 14 mars 2022, https://en.wikipedia.org/wiki/27

%C3%89tude_Op._10,_No._3_(Chopin)
 Merriam-Webster, s.v. ”Étude”, 28 mars 2022, https://www.merriam-webster.com/dictionary/etude 28

 Wikipedia, s.v. ”Etude”, 14 mars 2022, https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89tude29

 ”Compositions” hughlecaine.com, 14 mars 2022, http://www.hughlecaine.com/en/compositions.html30
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3. Process 
3.1. Innan arbetet startade  

Mina tidigare erfarenheter av Octatracken sträckte sig framförallt till att jag använt den istället för en dator 
i livesammanhang. Jag har ett soloprojekt under eget namn, och under mina livespelningar i slutet av 2019 
hade jag programmerat upp Octatracken för att vara min backtracks-maskin. Detta innebar att jag hade 
tagit ljuden från mina produktioner i Logic Pro X, programmerat in alla trumbeats, gjort arrangemang 
och lagt in ett ljudspår som innehöll alla övriga ljud som jag och bandet inte spelade live.  

Jag hade också i några år ägt en Elektron Machinedrum UW mkI, som är en trumsynthesizer av Elektron. 
Den liknar Octatracken i sitt arbetssätt och kan anses vara en föregångare till den långt mer komplexa 
Octatracken. Jag upplevde att jag saknade många funktioner på Octatracken, som jag hade på 
Machinedrumen och jag försökte bara få Octatracken att utföra samma funktioner som Machinedrumen, 
trots att de är två helt olika maskiner. Om man bortser från det liknande arbetssättet är den ena en maskin 
som skapar ljud (Machinedrum) och den andra en maskin som bearbetar ljud (Octatracken).  

Jag blev frustrerad av att Octatracken bara hade åtta spår, jag tyckte sättet man samplade på var onödigt 
krångligt, jag upplevde att jag inte kunde skulptera ljud på det sättet jag kunde i Machinedrumen och jag 
kunde inte hitta en plats för Octatracken i min setup. Den fick vara kvar som en livemaskin, men jag hade 
ingen annan användning för den än att just överföra mina Logic-produktioner till den. Vid den här 
tidpunkten hade jag spelat synth i tio år och sampling var, om inte nytt, så iallafall något jag inte använde 
regelbundet - varken med Octatracken eller i datorn. Jag hade tidigare ägt en Kaoss Pad, en sampler och 
effektmaskin, som jag använt som ”glitter” - ljud som inte är fundament - över mina techno-liveset, men 
jag lärde mig aldrig hur jag skulle använda sampling som ett reellt kompositionsverktyg.  

3.2. De första trevande stegen 
I början av mitt arbete lade jag mycket fokus på hur jag skulle ta mig an formatet, vad skrivarbetet skulle 
handla om, hur jag skulle bli bättre och varför. Jag funderade mycket kring växelverkan/samarbetet mellan 
teknik och kreativitet - vad föder vad? För att inte för tidigt fastna i koncept och stora drömmar och idéer 
bestämde jag mig för att mitt första steg skulle bli att läsa manualen, göra anteckningar om alla nya 
upptäckter och testa dessa i praktiken direkt för att det ska sätta sig.  

Ganska tidigt bestämde jag mig också för att skriva etyder och inte verk, för att försöka mota eventuella 
blockeringar med prestationsångest och liknande. Som jag ser det, behöver inte etyder och tekniska 
övningar låta bra eller vara intressanta, utan de är till för för att man ska lyckas med sin tekniska 
utveckling.  

Jag hade också en önskan om att förstå den nya musikaliska värld jag var på väg in i och skapade därför 
också en Spotify-lista med konstnärer och artister som jag på något sätt kunde relatera till gällande mitt 
skapande inom det här projektet.  

3.3. ETYD NR1 och tankar om grafisk notation och textur/kontraster 
På Individuella musikerprogrammet har vi uppspel för varandra ungefär var tredje-fjärde vecka, och dessa 
tog jag som en möjlighet att testa mina etyder inför publik och få diskutera mina tankar och deras 
upplevelse. Inför min presentation den 6 oktober 2021 jobbade jag specifikt på en etyd som blev det första 
ljudande verket som jag visade upp för andra. 
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Innan det musikaliska materialet tog form bestämde jag mig för att jag ville ha fyra delar och att verket 
skulle bli mellan fem till sju minuter långt. Längden på stycket bestämdes dels efter formatet som 
skolveckorna är planerade (30 minuter med feedback och uppspel), och efter min egna uppfattning av att 
etyder ska vara korta. När jag hade bestämt durationen och antal delar skrev och ritade jag ett grafiskt 
partitur att följa under skapandet. Bild 2 visar hur det såg ut.   

Bild 2: Grafiskt partitur och ledord för ETYD NR1 

De skrivna parametrarna kom från att jag hade gjort ett kontrastschema och valt ut olika parametrar till de 
olika delarna. Kontrasterna har ingen inbördes ordning och gör inte heller något anspråk på att vara 
heltäckande. Det var dessa som dök upp när jag jobbade. 

Mörkt Ljust

Starkt Svagt

Hårt Mjukt

Smutsigt Rent

Låg pitch Hög pitch

Långsamt Snabbt

Atonalt Tonalt

Rytmiskt (on beat) Fritt 

Kaos Struktur

Organiskt Syntetiserat

Nära Långt bort

Rörligt Stilla

Tjockt Glest

Mid Side
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Tabell 1: Schema över kontraster att använda kompositoriskt 

Både den grafiska noteringen och ledorden/kontrasterna gjorde jag för att ge mig själv ramar som skulle 
underlätta mitt tekniska och musikaliska arbete. Att stå helt fri från ramar och referenser kan ofta, 
åtminstone för mig, skada mer än det hjälper och i det här fallet hade jag inte ens en musikalisk förlaga. 
Just eftersom jag hade bestämt mig för att skriva etyder och inte verk kändes det också lättare att ta sig an 
arbetet.  

När jag spelade etyden för min klass och mina lärare, fick jag bland annat frågan av kompositionsläraren 
Staffan Mossenmark om hur jag förhåller mig till duration. Det var en fråga som jag vid första anblick 
upplevde att jag redan hade tagit ställning till, främst då jag valt längden på stycket och delarna. I 
efterhand, och i relation till att min kunskap och mina referensramar har växt, upplever jag själv att etyden 
är mycket kort, spretig och att jag vill klämma in för mycket ljud och för många delar. Jag tror att längden 
på verket är en indikator på att jag vid den här tidpunkten inte hade så mycket förståelse för vilka former 
stycken i den här genren kan ta, och möjligheterna att utveckla ett kort tema mycket längre än jag vågade 
ta mig an den här gången. Verket kan höras i ljudbilaga 1. 
   

3.4. ETYD NR3 och utforskande av fas, resampling, text etc 
Nästa stycke jag vill skriva om är den tredje etyden jag skrev för det här projektet. Ganska tidigt kom jag på 
idéen att arbeta med fasförskjutning. Fasförskjutning innebär att ta två identiska ljudsegment och 
modifiera det ena så startpunkten flyttas och de två ljuden glider ifrån varandra. När det här sker med 
väldigt lite skillnad i längderna skapas ett väldigt karakteristiskt ljud, sen blir det två separata ljud, tills de 
sätts ihop igen och glider isär igen. Min idé byggde på kompositören Steve Reichs stycken från 60-70-talet 
som utforskar fas, främst Piano Phase (1967) . Det stycket bygger på två musiker som långsamt ska glida 31

från varandra eller en musiker som ska glida ifrån en bandspelare - men när jag skrev min etyd mindes jag 
fel och trodde det fanns en version som bara är två bandare varav ett av banden är lite kortare, vilket alltså 
var vad jag försökte uppnå. Jag tänkte att det var en intressant ingång för att komponera, samtidigt som jag 
också hade möjlighet att jobba tekniskt genom att hitta olika sätt att utforska fas på Octatracken.  

Den 29 oktober 2021 tog jag en heldag och funderade på olika sätt jag kan förskjuta fas på ett liknande sätt 
på Octatracken. Jag kom fram till fyra sätt som fungerade och antecknade i min processdagbok:  

Intensivt Avslappnat

Spänning (tension) Avspänning (release)

Splittrad Enhetlig

Stort Litet

Blött Torrt

Live/improviserat Programmerat/
komponerat

 Stycket kan höras här: https://open.spotify.com/track/5Wq4ispfyCbk1xcrGxabY0?si=836179ab5eb94aac (28 april 2022)31
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1. Manuellt flytta startpunkt med micro timing 
 Kräver: 2 spår med samma ljud 
 Fördel: Man vet exakt var den startar, hur den flyttas. Låter bra. Likt Steve Reich. 
 Nackdel: mycket manuellt arbete, kan inte automatisera eller göra något annat samtidigt.  

2. Ändra spårens rate (och kompensera med pitch) 
 OBS! Måste också se till att ljudet är på loop och inte retriggas! 
 Kräver: 2 spår med samma ljud. 
 Fördel: Det blir generativt. Oväntade ljud. 
 Nackdel: De synkar aldrig en hel vända  

3.  Trigga ny startpunkt med LFO 
 Kräver: en riktigt långsam LFO kopplad till START-parametern. Tror sågtand är bra, men fick   
 inte riktigt till det. 
 Fördel: möjligt att automatisera 
 Nackdel: Lät inte så bra, fick inte till samma känsla 

4.  Spela in olika långa loopar 
 Kräver: 2 recspår som spelar in exakt likadant förutom REC LEN 
 Fördel: Enkelt 
 Nackdel: Låter stelt, går bara att programmera i sextondelar och blir därför inte riktig    
  fasförskjutning.  
  
Etyden utvecklades ur att jag ville förtydliga några idéer som jag redan etablerat i ETYD NR2. Främst var 
problemet att jag inte var nöjd med hur fasförskjutningen gestaltades i det stycket, det blev bara en liten 
del av för många saker jag ville testa i det stycket. I ETYD NR3 valde jag därför att just fasförskjutningen 
skulle få stå i centrum. 

Jag hade redan funderat mycket kring involverandet av synthar i det här projektet, men i den här etyden 
blev det viktigt att ta ett beslut om hur jag skulle göra. En del av mig ville prioritera hur det lät framförallt 
men samtidigt ville jag hålla mig till konceptet att bara arbeta med Octatracken och samplingar. Under 
arbetets gång har det varit en intressant gråzon för mig - en sampling hade ju kunnat vara att jag spelar in 
en synth och sen återanvänder den inspelningen - men då är ju grundljudet ändå syntetiserat, fixat, 
skulpterat redan innan jag går in i Octatracken. Samtidigt manipulerar jag ju mina andra samplingar med 
inspelningsavstånd, olika mikrofoner, klippning etc.  

Till slut tog jag ett konstnärligt val i ETYD NR3 att inte involvera några samplade synthar, men eftersom 
jag ändå ville ha tonalt material använde jag istället en teknik som jag lärt mig under projektets gång. Jag 
kallar tekniken för att skulptera vitt brus. Tekniken går ut på att sampla de interna ingångarna på 
Octatracken utan att koppla in något till dessa. Om man normaliserar samplingen - vilket innebär att man 
höjer den starkaste punkten till 0 dBFS, vilket är den starkaste nivån en digital fil kan ha utan att dista/
klippa - får man en fil med rent vitt brus. Om man sen lägger en filtermodul över detta, väljer att 
resonansen bara ska kopplas till BASE-frekvensen, drar upp resonansen (Q) till högsta läget och flyttar 
BASE-värdet får man en tydlig ton. Tillsammans med amp- och filter-envelopen kan man till exempel få 
tonala synthljud eller trumljud. Detta exemplifieras i ljudbilaga 2.  
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Jag var också intresserad av att använda så kallad resampling i stycket. Resampling betyder att man först 
samplar något, manipulerar det samplade ljudet och sen skickar signal till ett annat spår som spelar in 
ljudet igen. Sättet jag valde att använda och utforska resampling i ETYD NR3 var att först göra ett 
pattern  där jag använde de ovan nämnda tonala samplingarna och skrev ett arpeggio. Etyden börjar med 32

att jag först spelar upp det och sen spelar in det på ett annat spår, men med lite lägre RATE och justerad 
PITCH - alltså använder min andra metod till att skjuta på fas - så de skulle börja glida ifrån varandra. 
Detta hör man runt 00:23 videobilaga 1. 

Ett annat uttryck jag ville utforska i den här etyden var att involvera text. Jag har nästan alltid involverat 
text i min praktik, och jag ägnade i stort sett hela förra terminen åt att utforska olika sätt att skriva och 
uttrycka mig i text. Därför kändes det naturligt att testa hur det kändes att kombinera den musiken jag 
skriver just nu med text.  

I efterhand när jag lyssnar på etyden upplever jag att den har en del bra idéer, men jag hade gärna utvecklat 
kompositionen mer kring utforskandet av fas. Även om det står i fokus i början av etyden, så hamnar det 
lite i skymundan senare och för att det ska kunna bli ett färdigt verk så hade jag behövt skära bort mycket 
av det som inte utforskar fas och gått djupare in i just den idéen. Att involvera text kändes dock helt 
naturligt, och jag ser att jag kommer att fortsätta med det inför examenskonserten.  

3.5. Första utkast till ett kvadrofoniskt stycke - bakslag, kritik och varför jag skriver ett 
manifest 

Efter ett par månader av bra arbetsro och många idéer som jag också förverkligade hamnade jag lite i en 
svacka. I mitten av november började jag utforska hur jag hade kunnat göra konserten i fyra kanaler, efter 
att Staffan Mossenmark hört min konsert och kommenterat att jag borde fundera på om det inte vore 
intressant att testa. Jag läste på online om olika sätt som andra musiker hade använt Octatracken i ett 
kvadrofoniskt system, men jag hittade nästan ingenting. Jag insåg att jag var tvungen att själv fundera fram 
ett sätt att göra det på.  

Eftersom Octatracken har fyra utgångar, två MAIN och två CUE, vet jag att det är möjligt att få ut ljud 
från fyra utgångar. Om man använder Studio Mode i Octatracken blir dessa helt separerade från varandra 
och jag har möjlighet att styra volymerna var för sig på varje spår. För att återkoppla till ritningen för att 
beskriva kvadrofoni som jag gjorde under 2.3 Kvadrofoni, kan man tänka att de främre högtalarna 
kommer att få ljud från MAIN-utgångarna på Octatracken och de bakre kommer få ljud från CUE. I 
Octatracken finns också parametern BAL som alltså styr vänster-höger-nivåer. Med den informationen 
har jag alltså allt jag behöver - jag kan skicka ljud från alla åtta spår till alla fyra högtalare.  

I det här läget tyckte jag att det verkade för krångligt att programmera de spatiala placeringarna och trodde 
att jag framförallt ville kunna styra dessa live istället. Jag bestämde mig därför för att köpa utrustning som 
gjorde att jag kunde styra Octatrackens volymer och panorering via ett MIDI-mixerbord och knappar. 
Det gav mig möjlighet att improvisera med volymerna i de olika högtalarna.  
Hela kvadrofoni-experimentet tog mycket tid och energi att genomföra, men jag skapade en hel del musik 
på det här sättet. Trots det så upplevde jag att större delen av musiken jag skrev saknade en riktning. Verket 
kanske kunde börja bra, eller jag kanske hade jobbat fram några ljud jag gick igång på men jag visste aldrig 

 Ordet som används i Octatracken för en kort fras, i det här fallet ett programmerat arpeggio.32

16



hur jag skulle ta det vidare, vilken form det skulle kunna ta. Jag utforskade om det hjälpte att ge projektet 
en titel, skrev olika ledord jag kunde jobba utifrån och jag läste på om hur andra kompositörer har använt 
elektroniskt material för att komponera.  

Det första jag läste för att hitta kompositionsingångar var en genomgång av komponerandet av Gesang der 
Jünglinge (1956) av Karlheinz Stockhausen.  På bloggen Stockhausen: Sounds in Space, som är dedikerad 33

till Stockhausens livsverk, hittade jag en detaljerad redogörelse för hur det gick till. Viktigt att veta som 
övergripande information om Gesang är att Stockhausen ville skapa ett verk där tal/sång mötte 
syntetiserade, elektroniska ljud. För att ta in informationen på ett för mig rimligt sätt, gjorde jag en lista av 
olika intressanta verktyg och arbetssätt han hade använt för att strukturera upp ljuden och skapa verket.  

En sak jag tog med mig var hans mycket detaljerade sätt att organisera och strukturera upp ljud i olika egna 
skalor. Han tog de inspelade sångljuden, modifierade dessa som han ville och sorterade upp ljuden i en 
skala på sju nivåer av röstljudens begriplighet - där 1 var ”helt obegripligt” till 7 som var ”fullständigt 
förståeligt”. På bloggen redogör författaren för de första 42 sekunderna av verket, och i vilken ordning 
Stockhausen spelar begriplighetsskalan. Han delade också upp de elektroniska ljuden i elva delar av basala 
ljudfenomen, röstljudens olika fonetiska klangfärg (t.ex. från mörka till ljusa vokaler, vokaler till 
konsonanter etc.) och många andra uppdelningar.  

För att skapa de elektroniska ljuden ritade Stockhausen och hans assistenter också upp olika kurvor som 
de intuitivt följde och spelade in resultatet av. Något han använde för den övergripande helheten är även 
uppdelningen av verket i sex sektioner. På bloggen kan man läsa några meningar om varje del, var de börjar 
och vad de ska innefatta.  Att lyssna på verket med den här informationen var häpnadsväckande och 34

mycket givande för mig. Intressant nog liknar både den grafiska notationen och verkuppdelningen, helt 
omedvetet, mina sätt att arbeta med ETYD NR1. 

Jag började också läsa Curtis Roads mycket spännande bok Composing Electronic Music (2015).  Redan i 35

de första kapitlen stryker jag under många av hans tankar. Han pratar om processen i sin helhet, nämner 
den totalt nödvändiga, men tidskrävande delen av att spela in och manipulera ljud innan man ens kan 
börja komponera, vilket skiljer den här sortens komponerande från traditionell komponering vid t.ex. ett 
piano. Han diskuterar begreppet akusmatiskt lyssnande  som innebär att höra ljud utan att se dess källa, 36

vilket man både måste vara medveten om som elektronisk kompositör och har möjligheten att använda i 
sina verk.  

Ett centralt tema han betonar är vikten av kompositörens val, och myntar tidigt i boken begreppet the 
economy of selection. Roads skriver: 

 Wikipedia, s.v. ”Gesang der Jünglinge”, 14 mars 2022, https://en.wikipedia.org/wiki/Gesang_der_J%C3%BCnglinge33

 ”Opus 8: Gesang der Jünglinge” Stockhausen: Sounds in Space, 14 mars 2022, http://stockhausenspace.blogspot.com/34

2015/01/opus-8-gesang-der-junglinge.html
 Curtis Roads, Composing Electronic Music: A New Aesthetic (Oxford: Oxford University Press, 2015).35

 Roads, Composing Electronic Music, 5. Direktöversatt från engelskans acousmatic listening36
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Choices in the moment create our lives. (…) the talent of a composer lies primarily in his or her ability to listen 
an and understand deeply enough to make optimal choices. This begins with choosing the right compositional 
problems to solve (…)   37

I kapitel 2 går Roads in på estetiska motsatser inom elektronisk musik. Han skriver:  

It seems inevitable that we seek to define and understand phenomena through positing their opposites. (…) a 
given aesthetic tendency can be seen as confronting its opposite, and examining this tension can sometimes lead 
to insight.   38

Många av de idéer han sätter ord på i boken gav mig nya synsätt på komposition. Inför nästa uppspel i 
skolan hann jag dessvärre inte bottna i dessa nya ingångar, utan var tvungen att få fram ett material att visa 
upp och gjorde därför musik på det sättet som jag brukade.  

Verket jag visade, som jag kallar ETYD NR4 och kan höras under ljudbilaga 3, byggde mycket på 
improvisation med åtta preparerade spår som jag skulle styra via MIDI. Min egna upplevelse var att det 
inte blev varken kul, inspirerande eller på något sätt särskilt intressant musikaliskt. Responsen jag fick på 
etyden var inte heller positiv. Mossenmark sa att inget i etyden leder någonstans - jag etablerade inget, 
varken teman, rytmer, melodier eller ens ljud - ljuden i sig var inte särskilt intressanta. Jag visste själv att det 
jag visade upp inte var ett klart verk, men i den stunden fick jag en slutgiltig bekräftelse att jag inte var inne 
på rätt spår när jag använde MIDI-utrustningen - det låste mig mer än det gav mig. Upplevelsen ledde till 
att jag skrev ett manifest för hur jag vill att mitt projekt och min musik ska upplevas. I det skrev jag:  

Ljuden ska kännas fysiskt  
Var inte rädd för tystnaden 
Våga stanna - våga förändra 
Välj det som känns kul 
Alla ljud kan bli vad som helst 
Extremer är bättre än att tveka 
Varje ljud kan vara allt från atom - grus - tegelsten - mur - eget universum 
Alla kompositioner ska inte vara allt 
Gör 

Jag definierade också ett par utgångspunkter eller förhållningssätt för mina framtida kompositioner:  

LAGER av ljud/frekvenser 
 - kompletterande ljud -  

ETABLERING 
 - av ljud, rytmer, rörelser -  

KONTRAPUNKT - BALANS 
 - what goes up, must come down - 

RAMVERK 
 - något ska utforskas, gestaltas - 

 Roads, Composing Electronic Music, 15.37

 Roads, Composing Electronic Music, 20.38
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3.6.Verket ljus, kvadrofoni på riktigt, single cycle waveforms och utforskande av 
cirkelrörelse 

Med manifestet och dessa nya tankar och förhållningssätt gick jag in i skapandet av mitt nästa stycke. Den 
här gången bestämde jag mig för att försöka skriva ett verk, och inte en etyd. Jag ville även testa att använda 
ett konkret ramverk för att hitta formen för musiken. I min processdagbok skrev jag:  

20 jan 
HÄR går gränsen mellan etyd och komposition. Metoderna, verktygen, teknologin, de tekniska kunskaperna är 
jättekul - men kompositionerna är svåra att genomföra. Jag har ingen riktning - inget att berätta eller jobba 
genom. Jag har ord men inga historier, meningar utan sammanhang. 

Efter en ansökningsuppgift till en skola som jag aldrig sökte hittade jag att jag kan skriva utifrån ramen 
fotosyntes. Jag läste på om hur den fungerar, hittade olika värdeord som sporrade idéer i mig och spånade 
fritt kring form, gestaltning och upplägg. Utgångspunkten blev att dela upp verket i tre delar - ljus / växt / 
reaktion - och jag började arbeta med första delen.  

Bild 3: ett urklipp ur min processdagbok under komponerandet av ljus 

Jag associerade fritt till ordet ljus i förhållande till fotosyntes och försökte hitta beskrivande ord, mer eller 
mindre konkreta ingångar till hur verket ska låta och upplevas. Målet var inte en exakt gestaltning av ljus, 
utan det är mina tolkningar av ordet, känslan och vilka ljud som dyker upp i mig.  

Jag bestämde mig för att verket ska innehålla: 
- Långa toner 
- Ljus, mjuk klangfärg (såsom flöjt) 
- Varm 
- Dur 
- Långsamt 
- Flera strålar som liknar varandra, men olika längd 
- Ojämnt vibrato, fas 
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- 220 km/s (ljusets hastighet) 
- Ca 8,3 min från solen till jorden 
- Börja med ljudet av solen - krossande atomer? 
- Rörelse - lång förflyttning åt ett håll  

Steg ett blev att hitta vilka ljud jag skulle använda. Jag samplade en tvärflöjt och en klarinett från några 
olika Youtube-klipp. Av dessa samplingar utforskade jag hur jag kunde få fram single cycle waveforms att 
spela med. En single cycle waveform är en enstaka ljudvåg - från en nollpunkt till nästa nollpunkt - som 
man kan loopa oändligt för att få en kontinuerlig ton. Detta är ett vanligt sätt att få en sampler att bli mer 
som en synth, och eftersom jag ville jobba tonalt med det här stycket så var det ännu ett sätt att komma 
runt att inte använda synthar.  

Efter det jag upplevde som ett misslyckande under skapandet och framförandet av ETYD NR4 blev jag 
tvungen att gå tillbaka till mitt utforskande kring kvadrofoni. Som jag nämnde tidigare visste jag att jag 
kunde få ljud från alla spår till alla högtalare, men jag saknade ett sätt att skapa rörelse mellan högtalarna. I 
det här fallet ville jag att ljuden skulle gå hela vägen runt de fyra högtalarna och fortsätta i samma rörelse 
under hela verket (se figur 3). Detta eftersom jag ville att stycket skulle gestalta ljusets resa från solen till 
jorden och istället för att gestalta rörelsen linjärt, valde jag att gestalta det cirkulärt. 

  

Figur 3: illustration av  
cirkelrörelse 

Slutligen slog det mig hur jag skulle göra det rent tekniskt. Jag ritade upp ett XY-schema för att förklara 
det. I figur 4 ser man de fyra axlarna när det gäller kvadrofoniskt ljud på Octatracken -  MAIN / CUE och 
BAL L / BAL R. Jag har också ritat in de fyra högtalarna för att tydligare visa hur tekniken fungerar - de är 
markerade FRONT LEFT / FRONT RIGHT / BACK LEFT / BACK RIGHT. För att kunna ha ljud i 
enbart en av de fyra högtalarna krävs att jag ställer in tre parametrar rätt. Det är BAL, MAIN-volym och 
CUE-volym. Den yttre cirkeln är alltså vilka värden parametrarna behöver ha för att placera ljudet på den 
platsen i rummet. Detta ser ni i figur 4:   
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Figur 4: illustration av kvadrofoni på Octatrack 

På varje trig på Octatracken krävs att jag definierar de tre parametrarna för att kunna komponera spatialt. 
Hade jag velat göra det enklare för mig hade jag t.ex. kunnat ha fyra spår som skickar till MAIN och fyra 
till CUE, eller kopplat två spår per högtalare. Men eftersom jag vill att alla spår både ska kunna vara i alla 
högtalare, och kunna förflytta sig mellan dem krävs att de tre parametrarna går att justera på varje trig. 
Detta gör jag med en teknik som heter parameterlås. BAL-parametern kan jag ställa in enkelt på varje trig, 
men man kan inte parameterlåsa MAIN och CUE-volymer. Av någon anledning är det en av få 
parametrar som inte går att styra på det sättet. Efter att jag researchade problemet kom jag fram till att det 
faktiskt fanns ett sätt komma runt det. MIDI-sequencern, som är frånkopplad ljudsequencern, har 
möjligheten att styra MAIN/CUE-volymer via CC  #46 och #47. Om man alltså fysiskt kopplar en sladd 39

mellan Octatrackens MIDI OUT till sin egna MIDI IN kan man sen placera trigs på MIDI-sequencern 
som motsvarar trigsen på ljudsequencern för att styra volymerna på varje trig. Det kräver också att man 
kopplar MIDI-spåren till korrelerande ljudspår.  

Det här var den första nyckeln jag behövde för att knäcka koden. I det här fallet ville jag ju dock att ljudet 
skulle röra sig cirkulärt under hela verket, vilket krävde ännu mer tankeverksamhet. Jag ville att 
Octatracken automatiskt skulle ändra de tre parametrarna på ett sätt jag kunde ha kontroll över. Jag var 
tvungen att koppla varje parameter till en LFO  och att rita upp en specialdesignad LFO-vågform i 40

Octatrackens LFO-designer. Dessutom insåg jag att jag måste parameterlåsa varje trig för att det ska 
fungera ordentligt. Efter ett par timmars försök kom jag fram till att jag kan programmera som det är 
förklarat i bild 4: 

 CC står för Control Change eller Continuous Control. ”Using MIDI CC in Live”, Ableton Help, 14 mars 2022, https://39

help.ableton.com/hc/en-us/articles/360010389480-Using-MIDI-CC-in-Live#h_01EVS7APDQ380MCYF7QFW1D8VZ
 LFO betyder Low Frequency Oscillator och är en vanlig funktion i elektroniska instrument som kan styra olika parametrar. 40
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Bild 4: en förklaring av hur LFO-erna ska ritas och ställas in 

När jag väl hade löst det praktiska började jag jobba med en första skiss av stycket. Alla mina idéer kom 
inte med, bland annat strök jag solens krossande ljud för att vara stringent med ljuden jag använder. Den 
första versionen innehöll också ett starkt melodiskt tema som bytte högtalare när den bytte ton. Jag 
upplevde att stycket blev väldigt tjatigt, och inte sa det jag ville. Detta går att höra en stereoversion av i 
ljudbilaga 4.  

Några dagar senare jobbade jag vidare med en ny version. Jag byggde ackord av samplingarna. Detta gjorde 
jag på gehör, och inte genom att försöka räkna ut vad som ”borde” funka, vilket var en ny strategi för mig 
som ofta skriver tonal musik på klaviatur. Efter ännu en dags arbete på stycket skrev jag i min 
processdagbok att jag borde göra det enklare och ifrågasatte varför jag arbetar så tydligt melodiskt. Jag 
refererar till France Jobins verk som är långa och bara förändras minimalt  och tänker på John Cages 41

stycke ASLSP (As Slow as Possible), som ungefär är max ett par toner vartannat år och ska framföras i 639 
år.  Inga andra liknelser med det verket, men det gjorde något med min upplevelse av mitt verk. Varför 42

skulle inte jag kunna ta min tid på varje ton och bara bygga ett långsamt ackord?  

Ett par skisser senare kom jag fram till en version som jag blev nöjd med. Verket blev nio toner som 
långsamt bygger upp ett ackord och rör sig med samma cirkulära rörelse i rummet. Jag skrev ett partitur 
för hur länge jag skulle stanna på varje ton - detta för att testa om ett partitur och en tidsaxel gav mig något 
under framförandet och för att en skoluppgift fick mig att slumpa hur länge jag skulle hålla mig på varje 
ton. Man kan höra en stereoversion av verket i ljudbilaga 5. 

 Till exempel det 33 minuter långa stycket Solitude I - https://open.spotify.com/track/20iVdNHNWF5m6iKQz2ziDC?41

si=b4f27561d7104f9c (28 april 2022)
 ”John Cage Organ Project Halberstadt” Universes.art, 14 mars 2022, https://universes.art/en/specials/john-cage-organ-42

project-halberstadt
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När jag spelade upp verket för min klass upplevde jag att 
jag fick bra respons. Min stora fundering låg i 
upplevelsen av cirkelrörelsen. De flesta sa att de, liksom 
jag själv, upplevde att den inte var särskilt tydlig. 
Rörelsen i sig skapade fortfarande upplevelser hos 
publiken, men det blev inte tydligt cirkulärt. Detta är ett 
problem, eftersom jag vill kunna styra rörelser i fyra 
kanaler och behandla kanalerna som flytande placeringar 
i rummet snarare än fyra statiska högtalare. 

Utforskandet av kvadrafonin och ramverken i det här 
verket var det viktigaste under arbetet för min 
kommande praktik, och framåt återstår bara att skriva 
fler verk och komponera min examenskonsert.    

         Bild 5: partitur för stycket ljus 
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4. Diskussion/resultat 
Efter sex månaders djupdykning i det här arbetet, cirka fyrtio inspelade spår och otaliga andra småidéer 
tycker jag mig kunna se ett antal förändringar i mitt skapande.  

Ett första resultat skulle jag säga är tryggheten jag känner med Octatracken. Jag känner till dess 
begränsningar och kan böja den efter min vilja på ett helt nytt sätt. När jag tänker tillbaka på hur jag 
använde maskinen bara för ett halvår sen så upplever jag att det är som natt och dag. Det var så många 
funktioner jag inte kände till, eller visste hur de fungerade. Baserat på många av resultaten nedan tycker jag 
att möjligheterna i att gräva neråt och inte framåt är tydligare nu än någonsin. Jag känner mig också 
lugnare i förhållande till den ”jazzstress” jag nämner i bakgrunden - i januari kommenterade jag i min 
processdagbok att jag faktiskt inte känner så längre, utan har landat i att jag är bäst (eller iallafall riktigt 
bra) på någonting, det är bara inte på jazzpiano eller kontrapunkt.  

Något som jag också kan se är stora skillnader i hur jag förhåller mig till mitt eget arbete. Att skriva 
processdagbok har haft enorm påverkan på min känsla av stringens, jag har kunnat se riktning även när jag 
har känt mig förvirrad och samlat upp alla mina idéer på en plats. Jag minns mina tankar bättre, jag kan 
enklare sortera i mina idéer, jag ser helheten tydligare och jag känner mig kontinuerligt inuti arbetet. 
Tidigare har jag sett processdagbok som något som tar onödig tid från skapandet och varit mer ett hinder 
än en tillgång. Idag kan jag inte se hur mitt arbete skulle ha kunnat ta form utan den, och efter det här 
arbetet kommer jag utan tvekan att använda skriftliga reflektioner även i andra delar av mitt skapande.  

Under arbetets gång har jag också blivit mycket mer noggrann i allt mitt konstnärliga arbete. Jag har haft 
flera processer igång samtidigt som det här arbetet - bland annat skrivit och producerat ett album under 
mitt eget namn, jobbat som producent för ett annat projekt och gjort produktioner på beställning - och 
under hela perioden har jag märkt hur mycket lättare det har känts att zooma in på idéer och/eller 
problem. 

Det är också tydligt att jag har hittat ett antal nya sätt att komponera/strukturera upp ljud på. Grafisk 
notering, jobba med ledord, hitta narrativa ramar, hitta andra sorts ramar, utforska nya verktyg och 
tekniker och skriva kontrastkartor är alla sätt som jag kommer ta med mig vidare i mitt kreativa liv.  

En sak som jag ofta återkommer till under arbetet är att det mest tillfredställande resultatet för mig 
kommer när jag är specifik med vad jag utforskar och inte försöker klämma in för många ljud, teman eller 
strukturer.  

Jag kan också se stor skillnad mellan hur jag tar mig an lyssnande av musik som liknar det jag har skapat 
under projektet. Helt plötsligt är genrer som noise, EAM, drone och musiker som Curtis Roads, Ryoji 
Ikeda och Gintas K viktiga för min praktik och jag kan till och med gilla att bli helt överkörd av ljud som 
jag blir av till exempel Merzbow. Jag märker att min kunskap blir större och större och mina referenser 
bara blir fler och fler och att jag under projektets gång fått större förståelse för hur man kan uttrycka sig på 
olika sätt med ljud. Begreppet musik har växt för mig, min värld har blivit större. 

Med det här sagt så är det mycket möjligt att själva Octatracken - som tagit så mycket plats både i arbetet 
och min tankevärld det senaste halvåret har blivit för liten för mina drömmar och idéer. Det har krävts 
många om och men, många långa dagar av att fundera ut sätt att arbeta runt Octatrackens nackdelar. Det 
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är det som har gjort det här arbetet spännande, men nu vore det intressant att se vad jag kan komponera 
med hjälp av en dator och utan att behöva ta hänsyn till en specifik maskins regler.  
  

4.1. Vidare arbete 
Vidare ska jag lägga nästkommande två månader på att skriva färdigt examenskonserten, som är tätt 
kopplad med det här arbetet. Det kommer bli en uppsamling av alla mina lärdomar och en hel del nytt 
material kommer presenteras. Jag kommer också arbeta med att utveckla mitt sätt att komponera 
kvadrofoniskt med Octatracken - hur kan jag få det att fungera bättre? Kan jag bli bättre på det, är det 
något jag kan utvecklas konstnärligt i eller ska jag se det här som ett utforskande som jag vidare släpper? 
Jag undrar också hur jag skulle uppleva att komponera kvadrofoniskt utan Octatracken, med till exempel 
bara en dator som kompositionsverktyg?  

Jag har även börjat spåna kring vad ordet extremt betyder, både vad normalt/extremt är generellt sett men 
framförallt vad det betyder för mig. Hur kan jag göra något extremt och hur tänjer jag på gränserna på vad 
som känns normalt för mig och vad som är normalt för andra? Tankarna startade när jag började tänka på 
att jag vill skapa något nytt, hitta ljud och arbetssätt som skiljer mig från andra musiker och konstnärer. 
För att göra det måste jag definiera mina egna och omvärldens normallägen och gränser - för att sen kunna 
hitta och tänja på extremerna.  
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6. Bilagor 
Ljudbilaga 1 - ETYD NR1 
Ljudbilaga 2 - Skulpterat vitt brus (exempelljud) 
Ljudbilaga 3 - ETYD NR4 (live) 
Ljudbilaga 4 - ljus skiss 1 
Ljudbilaga 5 - ljus  

Videobilaga 1 - ETYD NR3 (live)
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