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Abstrakt 
Syftet med studien Att påla i lera är att undersöka konstruerandet av system som, utan 
datorprogrammering, genererar musik avsedd att framföras live av en ensemble. För studien har 
jag konstruerat två verk i form av musikgenererande system, som är anpassande för att ge olika 
klingande resultat vid olika framförandetillfällen. De båda verken uruppfördes under konserten 
Meteoromani i aulan i Musikhögskolan i Piteå den 6:e april 2016. 

Jag har kontinuerligt dokumenterat kompositionsprocesserna med fokus på mina idéers 
utveckling och deras relation till varandra, för att därigenom försöka utröna hur jag i 
fortsättningen kan underlätta processen i liknande kompositionssituationer. 

Studien innehåller jämförelser mellan de två systemen, med avseende på respektive 
kompositionsprocess, och en diskussion om eventuella förbättringsmöjligheter av systemens 
spelbarhet och funktion som jag i efterhand har kunnat upptäcka. 

Nyckelord:  generativitet, interaktivitet, statistikbaserad musik, musikgenererande system, 
komposition. 
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Bakgrund 
Någonting som jag tycker att är intressant med livemusik är att varje framförande är unikt. 
Redan när musiker spelar efter en traditionell notbild skiljer sig resultatet från gång till gång. 
Exempel på möjliga skillnader mellan framförandetillfällen är platsen/lokalen för framförandet 
samt musikernas interpretationsmässiga infall och eventuella misstag. Jag har länge velat försöka 
skriva musik där jag medvetet utnyttjar möjligheten med unika framföranden. 

Ett exempel på musik som tydligt skiljer sig mellan framföranden är fri improvisation. Jag har 
själv hållit på en del med improvisation och jag har för det mesta haft stor behållning av det. 
När jag har improviserat med andra har jag ibland upplevt att det har varit svårt för flera 
musiker att synkronisera gemensamma förändringar av musikens karaktär. För att undvika den 
typen av problem kan improvisationsmusiker i förväg lägga upp olika strategier efter vilka de 
spelar tillsammans.  

Även om man har en notbild kan det vara komplicerat att spela synkroniserat, till exempel i en 
symfoniorkester. Därför introducerar man ytterligare en informationskälla, dirigenten, som 
förser alla med en mängd information som påverkar olika musikaliska parametrar. Jag har 
funderat över möjligheten att utnyttja andra informationskällor till att generera liknande eller 
annan information, som i sin tur kan påverka liknande eller andra musikaliska parametrar. 

Jag hade redan innan arbetets påbörjan skrivit lite musik som använder sig av utommusikalisk 
information för att i förväg bestämma musikaliska parametrar. Vid det tillfället skedde 
inhämtandet av data redan i kompositionsprocessen. Det medförde att jag, trots att stycket 
delvis skapades genom användandet av system, inte kunde introducera ny information för att få 
ut annan musik. Utifrån det bestämde jag mig för att skapa system som tillät inhämtande av 
information efter färdigställandet av systemet. Sådana system skulle kunna generera ny musik 
vid olika tillfällen. 

Inom den elektroakustiska musiken är användandet av utommusikalisk information i realtid 
eller i förväg ingen nyhet. I programmerad elektronisk musik måste dock all förståelse och 
känsla förutses och skapas under kompositionsprocessen. Att istället låta musiker spela 
möjliggör en interpretationsmässig förståelse för informationen som används, något som jag kan 
sakna i programmerad elektronisk musik. 

På grund av det här valde jag att låta allt musicerande i mina verk utföras av människor: 
Systemen skulle inte kräva elektroniska hjälpmedel för att fungera. Ett verk utgörs av ett 
system, och varje framförd enhet av verket är att betrakta som en sats. De system som 
intresserar mig är sådana som kan ge olika resultat vid olika framförandetillfällen, och är 
anpassade för att framföras av en ensemble i en konsertsituation eller liknande. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka konstruerandet av system som, utan datorprogrammering, 
genererar musik avsedd att framföras live av en ensemble. 

Frågeställningar 

• Vilka brytpunkter1 i kompositionsprocesserna kan jag identifiera? 
• Vilka likheter och skillnader kan jag hitta mellan mina två kompositionsprocesser? 
• Vilka förbättringsmöjligheter av systemens spelbarhet och funktion upptäcker jag i 

efterhand?

                                            

1 Med en brytpunkt avser jag ett tillfälle då min uppfattning om mitt eftersträvade slutresultat ändrades, 
avgränsades eller specificerades, exempelvis genom ett val mellan två olika möjligheter, introduktionen av en ny 
idé eller utvecklandet av en gammal.  
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Metod och material 
För att besvara frågeställningarna har jag konstruerat två musikgenererande system. Jag har 
dokumenterat kompositionsprocessen kring dem, med fokus på mina idéers utveckling och 
relation till varandra. 

Producerade verk 

Under arbetet har jag producerat två verk: I luften befintligt (ILB) och The Investigation of Things 
(IOT). I ILB kan ensemblen inhämta informationen som påverkar de musikaliska parametrarna 
i förväg. I IOT skapas och avläses informationen däremot i realtid.  

I luften befintligt 
ILB är ett system som genererar musikaliska representationer av väder. Data från 
vädermätningar inhämtas från egenhändigt valda platser och datum innan speltillfället. Genom 
att införa nämnda väderdata i systemet erhåller den framförande ensemblen musikaliskt innehåll 
för ett önskat antal satser; varje datum motsvarar en sats. Minimi-, maximi- och 
medeltemperatur, vindstyrka, luftfuktighet, nederbördsmängd samt datumet för satsen 
omvandlas efter olika tabeller till spelinstruktioner:  

1. Temperatur → Tonhöjd 
2. Vindstyrka → Dynamik och artikulation 
3. Nederbörd → Rytmik 
4. Luftfuktighet → Klangfärg 
5. Datum → Melodik 

ILB genererar fyra stämmor som kan spelas av ett eller flera instrument som tillsammans har ett 
tillräckligt stort omfång och kan spela alla fyra stämmor samtidigt. Alla satser utgår från samma 
form, bestående av olika boxar2. Parametrarna 1, 3 och 5 i tabellen ovan påverkar vilket 
material som spelas i boxarna; 2 och 4 påverkar sättet det spelas på.  

The Investigation of Things 
IOT är ett verk bestående av gemensam improvisation inom ett ramverk av regler. Systemet är 
baserat på grafisk notation, och styrs av en person3 som flyttar på objekt: ett valfritt antal i 
förväg bestämda föremål. Man kan säga att IOT är ett system för att skapa ett metainstrument, 
det vill säga ett instrument bestående av flera instrument. Metainstrumentet i IOT har vissa 
egenskaper som är identiska mellan framföranden, men många förändras från gång till gång; till 
och med under ett framförande. 

En viktig poäng med verket är att den som styr metainstrumentet inte i förväg kan veta exakt 
hur det kommer att reagera på de olika sätt som vederbörande kan kontrollera det på, eller ens 
alltid vilka av de möjliga sätten som faktiskt används. Varje framförande innebär således en 
återinlärning av instrumentet för den styrande parten. 

                                            
2 En ruta som innehåller någon form av spelanvisning. En box lämnar vanligen mer frihet åt en musiker än 
traditionell notation. 
3 En person som flyttar på objekt är grundläget. Det är fullt möjligt att låta flera personer eller annat än människor 
flytta på objekten, t.ex. djur, företeelser i naturen m.m. 
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Dokumentation 

För att kunna följa min arbetsprocess har jag sparat en kopia av verken efter varje dag som jag 
har arbetat med dem. På så sätt har jag kunnat komma tillbaka till tidigare versioner av 
försättsblad eller partitur för att undersöka hur notationsprocessen har sett ut. 

En svaghet med den metoden är att jag bara har kunnat se förändringar som jag har funderat 
över tillräckligt mycket för att faktiskt skriva in dem i mitt arbetsdokument. För att fylla i 
luckorna har jag tidvis skrivit loggbok och vid andra tillfällen skrivit ner tillfälliga idéer i 
separata dokument. 

Jag har även spelat in min konsert Meteoromani (den 6:e april 2016) och repetitionstillfället för 
den första testversionen av ILB (den 8:e december 2015) för att kunna utvärdera hur nöjd jag 
blev med det klingande resultatet. 

Litteratur 

I frågor om notation har jag huvudsakligen tagit hjälp av två böcker: 

• Music Notation in the Twentieth Century av Kurt Stone (1980) 
• Noter av Börje Tyboni (1996) 

Båda böckerna behandlar notation, men ur något olika perspektiv. Jag vänder mig oftast till 
Tyboni när mina frågor gäller mer traditionell notation som kan anses vara allmänt vedertagen. 
Stone har å andra sidan en mer samtida vinkling. Till skillnad från Tyboni beskriver han också 
till exempel mikrotonalitet, alternativa speltekniker för olika instrumentgrupper och andra 
fortfarande mindre standardiserade företeelser. 
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Genomförande 
I det här avsnittet har jag beskrivit processerna för ILB och IOT separat. 
Jag har börjat med ILB eftersom processen för det verket påbörjades innan 
den för IOT påbörjades, och avslutades innan den för IOT avslutades. Jag 
har gjort varsin grafisk representation av processerna: två processkartor. De 
anger alla tillfällen som jag har uppfattat som brytpunkter. Läsaren bör inte 
räkna med att förstå processkartorna innan texten om respektive stycke har 
lästs. Innan dess kan de vara till nytta för att ge överblick över processerna.  

Jag har delat in mina processers brytpunkter två kategorier: härledda och 
icke-härledda. En härledd brytpunkt kan komma ur en idé som redan har 
funnits i processen ett tag eller som en utifrån uppletad lösning på en 
situation som funnits i kompositionsprocessen. En icke-härledd brytpunkt 
kommer inte ur den process jag analyserar. Den är inte heller uppletad i 
avsikt att lösa ett särskilt problem i processen, men den kan komma ur 
andra processer, övrig undervisning och ur allmän nyfikenhet kring 
relaterade eller inte relaterade ämnen. Härledda brytpunkter markeras med 
en ellips och icke-härledda brytpunkter markeras med en oktogon. 

Dessutom har jag delat in idéerna i mina brytpunkter efter huruvida de 
finns representerade i slutresultatet, finns representerade i förändrad form 
eller om de inte finns med alls. Fullföljda idéer är gröna, förändrade är 
gula och bortplockade är röda. Utöver den huvudsakliga färgindelningen 
använder jag en klarare grön färg för att beskriva slutprodukter av 
processerna. Jag använder även lila för att ge mina layoutexempel en 
placering på tidsaxeln. 

Mina processkartor läses uppifrån och ned i kronologisk ordning. Den 
översta brytpunkten hände först, och den nedersta sist. Brytpunkternas 
placering i sidled är oväsentlig. En härledd brytpunkt har minst en linje 
som sammanbinder den med en tidigare brytpunkt. En icke-härledd 
brytpunkt är enbart sammanbunden med senare brytpunkter, och 
markerar på så sätt introduktionen av ett nytt koncept i en process. 

Det finns linjer som korsar bilden horisontellt. De markerar tidpunkter då 
jag satte ett nytt namn på processen. Namnet kan avläsas vid linjens 
vänstra ände och står skrivet i en blå rektangel. Namn i röda rektanglar är 
namn på tidigare processer ur vilka jag har härlett idéer. De processerna är 
avslutade eller övergivna i sig själva, och enbart de blåa rektanglarna är 
namn som funnits på den beskrivna processen. 

En grå rektangel som innesluter brytpunkter betyder att utvecklingen som 
beskrivs i rektangeln skedde i en annan process. Den första 
sammanbindningen med en brytpunkt utanför den gråa rektangeln 
markerar introduktionen av konceptet till den beskrivna processen. 

Av utrymmesskäl finns det ingen övergripande proportionalitet mellan tid 
och vertikalt avstånd; brytpunkterna är huvudsakligen utplacerade för att 
visa i vilken ordning de skedde. Jag har försökt uppnå en viss 
proportionalitet inom mindre områden, men eftersom många tidpunkter 
är ganska luddiga är det svårt att läsa ut någonting från det. 
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I luften befintligt 

Figur 1: Processkarta för ILB. (Notera att den första delen av utvecklingen skedde under skrivandet av stycket Januari.) 
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Introduktion till beskrivningen av verket 

Jag kommer att beskriva hanteringen av varje väderparameter för sig, med hjälp av utsnitt ur 
försättsbladet till ILB. Efter varje utsnitt kommer jag att förklara beslutsprocessen som ledde 
fram till slutresultatet. Utsnitten ur försättsbladet är markerade med en ram, och har indrag och 
mindre textstorlek på följande vis: 

 

Detta är en rubrik ur ett utsnitt 

Så här kommer brödtext ur ett utsnitt att se ut. Den är något indragen, precis som rubriken, 
och är skriven med teckenstorlek 11. Vänligen förväxla inte det här med den vanliga 
brödtexten. 

• Såhär ser en lista ut i ett utsnitt. 
• Den har ett litet indrag i förhållande till utsnittens brödtext. 

Utsnitten är anpassade till rubrikformatet för dokumentet, och somliga delar är utelämnade 
eftersom de inte var relevanta för sammanhanget. Alla bildtexter är tillagda i efterhand, av 
tydlighetsskäl, och tillhör således inte originaltexten. 

Grundidén till ILB kom till medan jag skrev ett annat stycke, Januari, som också bygger på 
väderparametrar. Januari innehöll inga generativa element, utan var ett i det avseendet normalt 
stycke för orkester. Musiken var däremot delvis baserad på temperatur- och nederbördsdata 
från Haparanda från januari 2015. 

Systemet för omvandling av temperatur som jag använder i ILB kom till under kompositionen 
av Januari. Det var helt enkelt en önskan att utifrån det systemet skapa ett nytt system, som 
genererade musik, som gav upphov till idén om ILB.  
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Tonhöjd 

Avläsning av temperatur 

De musiker som spelar stämmorna maximi-, minimi- och medeltemperatur läser av respektive 
värde för den bestämda dagen. Värdet förs in i tabellen, och ger en tonhöjd.4 Den resulterande 
tonhöjden är den enda som respektive musiker ska spela under resten av satsen. 

Problemlösning 

Om en ton ligger utanför ett instruments reguljära omfång, även med den bästa möjliga 
stämfördelningen, gäller det att försöka uppnå den med flageoletter eller dylikt, med ett annat 
instrument i ensemblen med korrekt omfång som kan spela två toner samtidigt, genom att 
sjunga den eller kanske med ett bi-instrument. Var lösningsinriktad. Om ingen annan lösning 
finns får man spela den närmaste möjliga tonen som på något sätt kan frambringas. 

  

                                            
4 Vid temperaturen x kan den resulterande tonhöjden beskrivas på följande vis: 
261,6 Hz + 100 cent * −x °C (Alltså x halvtoner över c1.) 
(Cent är en enhet med vilken man mäter relationen mellan tonhöjder. 1 cent = 1/1200 oktav. Vid liksvävande 
temperatur – då alla halvtoner är lika stora – är en halvton 100 cent.) 
 

Temp. Tonhöjd Temp. Tonhöjd Temp. Tonhöjd
36 C1 12 c −12 c2

35 C#
1 11 c# −13 c#2

34 D1 10 d −14 d2

33 Eb
1 9 eb −15 eb2

32 E1 8 e −16 e2

31 F1 7 f −17 f2

30 F#
1 6 f# −18 f#2

29 G1 5 g −19 g2

28 G#
1 4 g# −20 g#2

27 A1 3 a −21 a2

26 Bb
1 2 bb −22 bb2

25 B1 1 b −23 b2

24 C 0 c1 −24 c3

23 C# −1 c#1 −25 c#3

22 D −2 d1 −26 d3

21 Eb −3 eb1 −27 eb3

20 E −4 e1 −28 e3

19 F −5 f1 −29 f3

18 F# −6 f#1 −30 f#3

17 G −7 g1 −31 g3

16 G# −8 g#1 −32 g#3

15 A −9 a1 −33 a3

14 Bb −10 bb1 −34 bb3

13 B −11 b1 −35 b3

Figur 2: Omvandlingstabell från temperatur till tonhöjd 
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Från Januari till ILB 
Systemet för omvandling av temperatur till tonhöjd är den äldsta beståndsdelen i ILB. Jag 
utvecklade det tidigt i processen med Januari. Min avsikt med Januari var att lägga en 
serialistiskt inspirerad musikalisk grund baserad på någon form av statistiska data. Jag tänkte mig 
att grunden skulle bestå av toner, harmonik och/eller rytmer som skulle vara färdigt 
utplacerade i stycket, och som jag inte skulle få ändra under resten av processen. 

En viktig del i den konceptuella processen med Januari var att välja vilka väderparametrar som 
jag skulle låta representeras i musiken. Jag valde temperatur och nederbörd, två parametrar som 
är väldigt viktiga för min uppfattning av vädret en dag, och som dessutom tillhandahålls av 
SMHI. Vid några tillfällen hade jag en önskan att lägga till fler parametrar, men jag avstod 
eftersom inga system som jag kom på kändes tillfredsställande. 

Att jag valde tre stämmor beror nästan uteslutande på att det fanns tre olika temperaturvärden 
tillgängliga för varje dag hos SMHI. Till de tre värdena behövde jag ett system för att omvandla 
dem till tonhöjder. I och med att jag nyligen hade skrivit ett mycket programmatiskt, stundtals 
onomatopoetiskt verk låg symboliken nära till hands för mig. Jag ville att mitt system skulle 
representera upplevelsen av temperatur. 

Omvandlingssystem 
Mitt första val stod mellan två möjligheter. Jag kunde låta högre toner representera högre 
temperaturer eller tvärtom. För mig var det uppenbart att det senare alternativet låg närmare 
mina associationer, och således lät jag sambandet mellan tonhöjd och temperatur vara negativt. 

Efter det behövde jag välja vilken skala 
som tonhöjderna skulle hämtas ifrån. 
Skalan fick varken ha för stort eller litet 
avstånd mellan tonerna. En för gles skala 
skulle resultera i väldigt extrema 
tonhöjder, och en för tät skala skulle leda 
till en försämrad urskiljbarhet mellan olika 
väder. 

Jag övervägde egentligen aldrig några 
asymmetriska skalor, med olika stora steg 
mellan olika toner. Min första impuls var 
att bara testa en kromatisk skala. Den 
passade mina kriterier, men jag tyckte att 
jag borde överväga en kvartstonsskala 
också. Jag ville inte ha en glesare skala; ett 
spann på sextio grader krävde redan fem 
oktavers omfång. 

En kvartstonsskala lyckades också uppfylla mina kriterier. På ett sätt tyckte jag mer om den: 
Fem oktaver räckte nu till ett spann på 120 grader, vilket skulle göra att stycket kunde 
representera så gott som alla möjliga utomhustemperaturer på jorden utan problem. Det som 
slutligen fick mig att avvika från den idén var spelbarhets- och intonationsproblemen som kan 
uppstå när kvartstoner används, i kombination med en vilja att undvika den nivån av dissonans.  

Slutligen valde jag den kromatiska skalan, och jag tyckte att den fungerade väldigt bra i Januari. 
När jag började skriva ILB hade jag ett tillfälle att ompröva mitt beslut, men de gamla 
argumenten kvarstod. Dessutom hade jag blivit ganska fäst vid hur representationen fungerade. 

Figur 3: En graf som beskriver förhållandet mellan temperatur och tonhöjd. 
(Ritad 5/12-15) 
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Dynamik och artikulation 

Dynamik 

Nedanstående tabell anger ett dynamiskt intervall för varje Beaufort-värde5. De angivna 
dynamikerna bildar en yttre gräns för hur starkt eller svagt varje individuell musiker bör spela. 
Varje musiker får röra sig fritt inom intervallet, med ordet vind som föredragsbeteckning för 
fraseringen. 
Tonstabilitet 

Vibrato, tremolo och drillar, samt eventuella liknande tekniker och spelsätt, är olika sätt att 
göra en ton mindre stabil. Olika instrument har olika praxis för användandet av olika tekniker. 
Det gör till exempel att ett vibrato på ett instrument kan låta väldigt annorlunda än på ett 
annat, och ett tredje instrument kan inte frambringa ett vibrato överhuvudtaget. 

Det är upp till den individuella musikern att bedöma vilka tekniker som är lämpliga att 
använda för att uppnå önskad effekt, framför allt vid lägre vindstyrkor. När tonen närmar sig 
de instabilare värdena bör däremot inga tekniker undvikas för att de är ovanliga eller extrema, 
och vid riktigt starka vindar får temperatur-stämmorna temporärt avvika från sina bestämda 
toner. 

Varje musiker får röra sig fritt inom det angivna stabilitetsintervallet, med ordet vind som 
föredragsbeteckning för fraseringen. 

Varför vind? 
När jag skulle bestämma mig för vilka väderparametrar som jag skulle använda slog det mig att 
jag borde välja lättillgängliga parametrar; sådana som mäts på många ställen och som brukar 
anges i en vanlig prognos. Vindstyrka är en sådan parameter. Jag ville i största möjliga mån 
undvika att det blev orimligt jobbigt att hitta väderdata till olika satser. 

  

                                            
5 Den som är obekant med Beaufort-skalan kan läsa Skalor för vindhastighet (SMHI, 2015a). 

Vindstyrka 
(Beaufort) Dynamik          Ansats

Tonstabilitet 
(Vib./Trem./Drill/etc.)

0 q.n.-ppp Omärkbar Totalt orörlig
1 q.n.-pp Omärkbar Orörlig-Stilla
2 q.n.-p Omärkbar Orörlig-Stilla
3 ppp-mp Märkbar Orörlig-Normal
4 pp-mf Märkbar Stilla-Normal
5 pp-f Något markerad Stilla-Normal
6 p-f Något markerad Stilla-Rörlig
7 p-ff Markerad Normal-Rörlig
8 mp-ff Markerad Normal-Rörlig
9 mp-fff Mycket markerad Normal-Instabil

10 mf-fff Mycket markerad Rörlig-Instabil
11 mf-f pos. Extremt markerad Mycket instabil
12 f-f pos. Extremt markerad Extremt instabil

Figur 4: Tabell för omvandling av vindstyrka till dynamik, ansats och tonstabilitet.  
(Skapad ca 1/3-16) 
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Dynamiska intervall 
Jag associerade omedelbart vinden med dynamik. Min avsikt var att låta ljudvolymen i stycket 
spegla sättet på vilket ljudvolymen utomhus styrs av vindstyrkan. Jag övervägde aldrig att låta 
stycket bli svagare när vinden blåste starkare, eftersom jag upplevde det som obegripligt ur ett 
symboliskt perspektiv. Kvar fanns tre frågor: 

1. Vilka dynamikbeteckningar 
ville jag använda? 

2. Hur skulle jag kategorisera 
olika vindhastigheter? 

3. På vilket sätt skulle jag 
symbolisera vindhastighetens 
skiftningar över tid? 

Under musikhistorien har antalet f och 
p som det är sedvanligt att skriva efter 
varandra ökat. (Tyboni, 1996, s. 197). I 
och med att det inte nödvändigtvis är 
möjligt att spela starkare på ett 
instrument bara för att man skriver fler f 
riskerar det att leda till inflation i 
begreppen. Tyboni anger fyra efter 
varandra följande f eller p som det 
högsta vanliga antalet, men vidhåller att 
det kan förekomma fler i viss musik. 

När jag själv musicerar upplever jag likväl att jag börjar få svårt att urskilja tydliga skillnader 
mellan snarlika dynamiknivåer vid fler än tre lika tecken efter varandra. Det känns som att jag 
inte har någon särskild relation till exempelvis ffff eller liknande. Jag tycker illa om att skriva 
musik som jag själv inte skulle vilja spela, och därför valde jag att begränsa mig till fff och ppp. 

Något som jag däremot har en relation till är begreppet forte possibile, som betyder så starkt som 
möjligt. Även niente, ingenting, kändes möjligt att använda. Senare valde jag dock att ändra det 
till quasi niente, nästan ingenting, för att det inte skulle vara någon tvekan om att musikerna 
aldrig skulle sluta spela helt. Anledningen till att jag kände mig mer bekväm med dem än med 
fyra f resp. p är att de för mig tydligt visar att det dynamiska spannet är slut. De fungerar som 
en dynamisk oändlighet respektive infinitesimal, alltså som en det starkaste respektive svagaste 
som möjligt kan uppnås. 

När det gällde kategoriseringen av vind var antalet kategorier viktigt för mig. Jag hade nu åtta 
olika dynamikbeteckningar över vilka jag skulle behöva sprida ut mina vindkategorier. Jag 
började med att leta bland existerande sätt att mäta vind. Meter per sekund och kilometer per 
timme gav båda alldeles för många möjliga värden. Beaufort-skalan gav däremot tolv olika 
standardvärden (SMHI, 2015a). Det var några kategorier för många för att jag skulle kunna dela 
ut en kategori per dynamikbeteckning, men eftersom jag tyckte att det skulle vara roligt att 
använda mig av en vedertagen skala valde jag att börja prova andra representationsmetoder.  

Inte långt senare kom jag på att jag skulle kunna representera vindbyar och vindens 
oberäknelighet genom att låta varje musiker röra sig fritt mellan olika dynamiker i ett på 
förhand bestämt intervall. Ett sådant system skulle låta mig krympa intervallet mellan vissa 
vindkategorier och öka det mellan andra, och på så sätt sprida ut tolv kategorier över åtta 
dynamikbeteckningar (Figur 5). 

Figur 5: En tidig skiss av förhållandet mellan vind (Beaufort) och 
dynamik. (Ritad 5/12-15) 
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Att hitta ett gemensamt begrepp 
Jag kom ganska tidigt på idén att låta vindstyrka representeras av mer än bara dynamik. Jag 
tyckte att en ton genom tekniker som vibrato, tremolo och drillar också kunde symbolisera 
luftens nyckfullhet när det blåser. Eftersom det var just nyckfullheten som jag ville åt bestämde 
jag mig för att även här använda fri rörelse inom ett intervall mellan instruktioner. Jag började 
skissa på en tabell med separata instruktioner för de tre olika teknikerna. Jag tillhandahöll ett 
papper som bestod av Figur 3, Figur 5, Figur 10 och Figur 15 och kompletterade 
informationen muntligen innan vi testspelade en tidig version 8/12-15. 

Under testet fick jag respons på mina instruktioner om vibrato m.m. Det huvudsakliga 
problemet som uppdagades var att de tre teknikernas innebörd var väldigt olika beroende på 
vilket instrument som avsågs. När det, exempelvis, gäller klarinett är konventionen att vara 
extremt sparsam med vibrato (Pino, 1998, s.112) jämfört med violinen, där vibrato är regel och 
en rak ton ett undantag. Således riskerar också ett klarinettvibrato att uppfattas som extremare 
än ett violinvibrato. Dessutom finns dels instrument som inte kan utföra någon/några av de tre 
teknikerna och dels sådana som måste använda dem för att kunna hålla ut en lång ton 
överhuvudtaget. 

Jag bestämde mig för att ersätta de separata angivelserna för varje teknik med ett gemensamt 
uttryck. På så sätt skulle varje musiker själv kunna bedöma vilka tekniker på instrumentet som 
passade till att representera olika nyckfullhetsgrader hos vinden. Jag försökte hitta ett begrepp 
som beskrev de tre teknikerna tillsammans. Det var inte helt lätt, i och med att de ofta 
kategoriseras på olika sätt. 

Tyboni (1996) placerar drillar under kapitlet ornamentik. Vibrato hamnar däremot under 
idiomatisk notation, och tremolo under de båda kategorierna samt under kapitlet ”Notering av 
tidsförhållanden”. Stone (1980) placerar dem tillsammans i avsnittet ”Trill/Tremolo/Vibrato” 
(s. 74), men inte heller han har något gemensamt begrepp för alla tre. 

Min idé om att de var ganska lika varandra bekräftades av att Stone hade lagt dem i samma 
avsnitt. Då blev jag ännu mer fast besluten om att hitta ett ord för dem. Jag provade olika 
begrepp: Tonförändring, tonvariation och diverse andra mindre begripliga begrepp. Till sist 
lyckades jag lösa problemet genom att inse att jag, istället för att hitta ett ord som korrekt 
beskrev alla tekniker, borde leta efter ett ord som beskrev vad användandet av teknikerna skulle 
uppnå. Tonen skulle bli instabil. Därav motsatsbegreppet tonstabilitet. Ju mindre det blåser, 
desto stabilare ton. 

En färdig tabell 
När jag hade hittat begreppet tonstabilitet var det inga problem att använda ord som stilla, 
rörlig och instabil för att beskriva vilken stabilitetsnivå jag var ute efter. Plötsligt, medan jag 
höll på att skriva in det, insåg jag att jag inte hade gett någon instruktion om tonens ansats. 
Även om dynamiken på sätt och vis ger en ungefärlig fingervisning ville jag vara tydligare än 
så. Därför skrev jag även in en kolumn om ansatsen (Se Figur 4). 
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Rytmik 

Nederbördsmängden delas in i sju kategorier (0-6). Varje kategori representeras av en rytmisk 
figur. För in satsens nederbörd i korrekt kategori. Enbart den rytmfigur som tillhör den 
kategorin kommer att användas i satsen. 

I partituret finns det ett antal ”regnboxar”. Om satsens kategorinummer står bland boxarna 
skall rytmfiguren som tillhör numret spelas. Efter avslutad box återupptas den långa tonen. Om 
en regnbox inte skall spelas fortsätter musikern som om boxen inte stod i noterna.  

Exempelvis: 

Om nederbörden tillhör kategori 3, 4, 5 eller 6 skall respektive rytmfigur 
spelas. Om nederbörden tillhör kategori 0, 1 eller 2 skall boxen ignoreras. 

 

 

 

0. x = 0 mm  Bortse från nederbörd under hela satsen. 

 

1. 0 < x ≤ 1 mm 

 

 

2. 1 < x ≤ 4 mm 

 

 

3. 4 < x ≤ 10 mm 

 

 

4. 10 < x ≤ 20 mm 

 

 

5. 20 < x ≤ 40 mm 

 

 

6. x > 40 mm 

 

 

 

Figur 7: Tabell med rytmiska temata för olika nederbördskategorier. (Skapad 10/2-16; Reviderad 5/3-16 ) 

Figur 6: En regnbox. 
(Skapad 10/2-16) 
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Från konstant rytmisering till tematiska boxar 
I och med att nederbörden var en av de två parametrar som var med redan i Januari var det 
självklart för mig att jag skulle använda den även här. Däremot var jag tidigt i processen säker 
på att jag inte ville återanvända mitt gamla tematiska system. 

Jag lämnade nederbörden därhän under den första delen av processen. När jag väl tog tillbaka 
den associerade jag den direkt med rytmik. Min första tanke var att låta en ständig rytmisering 
av de långa tonerna representera regnets monotona rytmik, dess trummande på taket. Efter ett 
tag blev jag däremot bekymrad över att en konstant rytmisering skulle krocka med vindstyrkans 
olika tekniker, framförallt tremolot. 

Jag började fundera på system där jag avgränsade tiden som de olika stämmorna spelade 
rytmiskt. Under en kompositionslektion med min kompositionslärare vid musikhögskolan, 
Fredrik Högberg, dök det upp en idé om ett antal rytmiska boxar, fyllda med olika rytmer 
beroende på nederbördsmängden. Den idén erbjöd en lösning på krocken mellan rytm och 
tonstabilitet. Däremot skulle den leda till att minsta lilla mängd regn representerades på lika 
många ställen i formen som en extrem regnmängd. Införandet av rytmiska motiv och temata 
var också en återkoppling till mitt äldre, tematiska system, men på ett nytt sätt. 

Eftersom mitt mål var att ha ett enkelsidigt partitur som skulle användas till alla möjliga väder 
ville jag inte göra olika sidor för olika regnmängder. Därför försökte jag istället att hitta ett 
system med boxar som bara spelades ibland. Själva systemet var inte särskilt svårt att konstruera. 
En box spelas vid den lägsta regnmängden. Samma box och en ytterligare spelas vid nästa och 
så vidare. Utmaningen låg i att beskriva det. 

Kategorisering av nederbördsmängder 
Innan jag kunde skriva rytmiska temata och placera ut boxar i formen var jag tvungen att 
kategorisera nederbördsmängder. Jag använde mig av SMHIs sidor om nederbördsintensitet 
(2015b) och extrem nederbörd (2015c) för att få en uppfattning om vad som uppfattades som 
mycket regn. Jag laddade ner 3988 nederbördsmätningar vardera från tre platser i Sverige.6 
Därefter gjorde jag en testkategorisering i Microsoft Excel där jag sorterade in alla värden i sju 
kategorier (0 till 6) från inget regn till över 40 mm. (Se Figur 8) Om jag hade valt att ha samma 
omfång på alla kategorier hade de tre kategorierna till höger tillsammans uppgått till en 
procent, en spridning som jag inte var nöjd med. Därför kompenserade jag för det genom en 
ökande storlek på kategorierna. Det jämnade ut fördelningen en del, men det bibehöll de 
extremaste regnrepresentationernas ovanlighet. 

                                            
6 (Informationen är hämtad från SMHI, men tyvärr har tidpunkten för hämtning, liksom tidsspannet och platsen 
för den hämtade väderinformationen, gått förlorad i dokumentationsprocessen på grund av att de nedladdade 
filerna från SMHI blev skadade. Diagrammet visar spridningen för en av platserna, troligtvis Göteborg.) 

57,55%
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Nederbördsspridning - Exempel

Figur 8: Diagram över olika nederbördsmängders frekvens. (Skapad ca 5/3-16, redigerad i läslighetssyfte 20/4-16) 
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Klangfärg 

Följ instruktionerna för respektive instrumentgrupp. De angivna klangfärgerna vid 0 % och 
100 % är ytterligheter som avtar gradvis ju närmare 50 % luftfuktigheten kommer. 

Vid osäkerhet gällande klassificering av instrument eller om instruktionerna för en kategori 
inte är fullt tillämpliga på ett instrument, läs samtliga instruktioner för att bilda en uppfattning 
om vilken metod som passar bäst i situationen. Tabellen för vokaler efter luftfuktighet är en 
bra riktlinje för en önskvärd klang. 

Ifall ett instrument har begränsade möjligheter till klangfärgsförändring är det fullt möjligt att 
efter eget tycke ta hjälp av sordiner och/eller preparering för att uppnå önskad effekt. Var 
dock varsam så att sordinerna eller prepareringen 
inte påverkar andra viktiga parametrar negativt. I 
sådana fall är klangfärgen underordnad. 

Sång 

Använd vokalerna som anvisas i diagrammet. 

• 0 % – Sjung med en extremt nasal, spetsig klang. 
• 50 % – Sjung med en neutral klang 
• 100 % – Sjung med en så rund, varm klang som möjligt. 

Stränginstrument 

• 0 % – Spela så nära en av strängens fästpunkter (stallet el. dyl.) som möjligt. 
• 50 % – Spela mitt emellan stängens fäste och dess mitt. 
• 100 % – Spela på mitten av den vibrerande delen av strängen. (Om strängen avdelas av ett 

finger eller dylikt bör, inom rimliga gränser, den tjockaste möjliga strängen för tonen 
användas.) 

Blåsinstrument 

• 0 % – Eftersträva en extremt spetsig, nasal klang, liknande människoröstens e [e] (som i lek) 
eller i [i] (vik). 

• 50 % – Eftersträva en för instrumentet neutral klang. 
• 100 % – Eftersträva en så rund klang som möjligt, liknande röstens vokal o [u] (bok). 

Slagverk 

• 0 % – Eftersträva en extremt klar, spetsig klang, gärna rik på höga övertoner så länge den 
inte blir en regelrätt flageolett. 

• 50 % – Spela med en neutral klang. 
• 100 % – Försök att med alla tänkbara medel (klubbor, spelteknik, dämpning m.m.) 

producera en så dov klang som möjligt 

Kom ihåg att alla instrument har sina egna möjligheter och begränsningar när det gäller 
klangfärg. Inget instrument har för få klangfärgsmöjligheter, men det är viktigt att utnyttja hela 
det individuella registret som står till förfogande. 

Vokaler efter luftfuktighet 

0 % –––––––––––––––––––– 100 % 

i ––––– e ––––– u ––––– å ––––– o 

Figur 9: Vokalljud efter luftfuktighet 
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Att beskriva klangfärg 
I Januari hade klangfärgen varit bestämd på ett ganska godtyckligt sätt utifrån temperaturen; en 
rundare klang motsvarade högre temperaturer och en vassare klang motsvarade lägre. I början 
av processen med ILB låg klangfärgen bortglömd. När jag väl kom att tänka på den igen var 
själva återupptagningen av klangfärgen i projektet i det närmaste omedelbar. När jag funderade 
över möjliga väderparametrar att använda kom jag helt enkelt bara att tänka på kombinationen 
av luftfuktighet och klangfärg tillsammans. Vid det tillfället associerade jag direkt till ett 
stränginstruments klang när musikern spelar nära stallet. 

Jag ritade snabbt upp en graf som 
representerade platsen för påverkan av 
strängen i förhållande till luftfuktigheten. Nu 
hade jag ett klangideal kopplat till de olika 
ytterligheterna. Jag tänkte inte heller på något 
annat representationssätt än ett linjärt, 
proportionellt. 

Eftersom jag hade som mål att stycket skulle 
kunna spelas med valfria instrument var det 
inte helt lämpligt att ha en beskrivning som 
bara fungerar för stränginstrumentalister. Jag 
funderade över på vilket sätt som jag 
lämpligast kunde beskriva 
klangfärgsförändringar för instrumentalister av 
alla kategorier.  

Jag var ganska nöjd med min förklaring för stränginstrument, så jag bestämde mig för att 
försöka göra liknande beskrivningar för andra instrumentkategorier. Jag märkte snabbt att det 
inte var lika enkelt. I och med min bakgrund inom ukulele- och gitarrspelande har jag en 
större förtrogenhet med klangmöjligheterna hos en sträng än hos instrument utan strängar.  

För att försöka hitta lämpliga instrumentkategorier läste jag om diverse system för klassificering 
av instrument. Efter ett tag fastnade jag för Hornbostel-Sachs klassificeringssystem: Idiofoner, 
membranofoner, kordofoner och aerofoner (OnMusic Dictionary, 2013). Efter ett tag började 
jag ifrågasätta värdet av att skriva instruktioner med avsikt att inkludera alla möjliga instrument. 
Jag bestämde mig för att blanda Hornbostel-Sachs system med den traditionella symfoniska 
uppdelningen i stråkar, träblås, brass och slagverk. Jag använde stränginstrument, blåsinstrument 
och slagverk. Slutligen lade jag till sång när jag kom att tänka på att verket även skulle kunna 
framföras med röster. 

Jag tilldelade olika luftfuktigheter olika vokalljud för sångare (Figur 9). Från i[i] via e[ɪ], u[ɨ], 
å[o] till o[u] flyttar sig ljudbildningen från främre delen av munnen till bakre, medan 
öppningen av munnen varierar. Vokalerna i, u och o är stängda, medan e och å är något 
öppnare. (International Phonetic Association, 2015). 

Eftersom rösten är någonting som nästan alla människor kan relatera till bestämde jag mig för 
att använda den som förlaga för blåsinstrumentens klangbildning. Instruktionerna för 
stränginstrument behöll jag som de var, med den lilla ändringen att jag beskrev positionerna på 
strängen på ett mer allmänt sätt än tidigare. 

I instruktionerna för slagverk fokuserade jag på användandet av alla möjliga medel för att uppnå 
den önskade klangfärgen. Jag lämnar större ansvar åt den enskilda slagverkaren eftersom jag 
själv inte har tillräcklig koll för att känna mig säker med mer specifika instruktioner, men också 
för att kategorin slagverk kan innefatta så många olika instrument. 

Figur 10: Stråkposition bestämd av luftfuktighet. (Ritad 5/12-15) 
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Melodiskt material 

Melodistämman består av tre boxar vilkas innehåll bestäms av det datum som valts för satsen.7 
Rytm och tempo lämnas åt musikern att bestämma utifrån det musikaliska och vädermässiga 
sammanhanget. Dynamik, klangfärg och artikulation är samma för melodistämman som för de 
tre övriga stämmorna, med det lilla undantaget att melodistämman aldrig får bli helt ohörbar i 
förhållande till övriga stämmor. 

Från adjektiv till kronologi 
I november blev det tydligt för mig att jag var ute efter en fyrstämmighet bestående av tre 
harmoniska stämmor och en melodisk. Idén om melodier som väderrepresentation kan delvis 
härledas ur nederbördstematiken i Januari. Det första utkastet till en partiturlayout gjordes den 
3:e december 2015 (Figur 11). Jämför melodislingan med onsdag i Figur 12. 

Figur 11: Första utkastet till en layout för I luften befintligt. (Alfalayout, skapad 3/12-15) 

Min första tanke med melodistämman var att den skulle låta 
musikern uttrycka sin subjektiva uppfattning av dagens 
väder. Man skulle kunna välja tre av tolv väderbeskrivande 
adjektiv med tillhörande melodislinga. Jag hann skriva ihop 
en lista med möjliga adjektiv; första hälften är mer eller 
mindre ordnade i ungefärliga motsatspar. Min främsta 
anledning till att lämna den här varianten var att det skulle 
bli mycket problematiskt att spela väder för dagar som man 
själv inte upplevt. I och med att merparten av de möjliga 
satserna skapas utifrån dagar eller på platser som de spelande 
inte har upplevt skulle det begränsa styckets möjligheter 
enormt. 

1. Vackert 
2. Förfärligt 
3. Friskt 
4. Tryckande/Kvavt 
5. Krispigt 
6. Ruggigt 
7. Stilla 
8. Ödesmättat 
9. Förväntansfullt 
10. Mulet 
11. Gassande 
12. Nyckfullt 

I början av februari påpekade Fredrik Högberg risken att de olika satserna kunde bli väldigt lika 
varandra. Min spontana reaktion var att jag, för att säkerställa två dagars olikhet från varandra på 
ett effektivt sätt, kunde använda deras datum som underlag för melodimaterialet. Vid det här 
laget var jag tillräckligt fäst vid min form med tre melodiboxar för att först och främst testa 
möjligheter som behöll den. 

En annan anledning till att byta till kronologibaserade melodier var att jag insåg att jag skulle 
kunna skriva musiken så att exakt datum, till heltal avrundad temperatur samt ungefärlig 

                                            
7 Se box 1, 2 och 3 i partituret. 
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nederbörd, luftfuktighet och vindstyrka skulle gå att utröna från musiken. Det skulle kräva en 
lyssnare med absolut gehör eller referenston, och en god förståelse av verket, men mitt mål 
blev att det skulle vara möjligt. 

Melodibox 1 – Veckodag 

Transponera melodin som ska spelas så att dess första ton blir någon av de tre 
temperaturbestämda tonerna (i valfri oktav). Ifall ett instrument har så litet omfång att vissa 
transponeringar är omöjliga får musikern byta ut dem mot möjliga transponeringar. Tonerna 
spelas i den skrivna ordningen, men det är möjligt att sätta an dem flera gånger om så önskas. 

Till en början hade jag för avsikt att basera en box vardera på dag, månad respektive år. Jag är 
svag för situationer där saker och ting går jämnt ut, så jag tyckte att det passade väldigt bra. Jag 
fick däremot ingen inspiration överhuvudtaget, inte förrän jag en dag återupptäckte 
melodislingan från Figur 11. Den hade länge legat och gnagt i bakhuvudet på mig, och plötsligt 
associerade jag den till veckodagar. Här var jag tvungen att släppa idén om att det skulle gå 
jämnt ut, för jag bedömde att min inspiration och flödet i mitt arbete var viktigare. 

Jag ville använda samma melodiska material till alla sju dagar, men de individuella melodierna 
för dagarna behövde vara tillräckligt olika för att vara urskiljbara från varandra. Jag tog bort den 
första tonen från originalmelodin och transponerade om den till starttonen c. Jag fick idén att 
låta veckodagens nummer i veckan bestämma starttonens höjd i förhållande till övriga toner; 

Figur 12: Temata för tidsenheter. (Skapad 4/3-16. Reviderad 10/5-16.) 
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eftersom originalmelodin startar på sin tredje högsta ton tillhörde den onsdag, veckans tredje 
dag. 

Måndagsmelodin skrev jag om med samma tonmaterial från e, innan jag transponerade den. På 
samma sätt skrev jag tisdag från d, torsdag från b, fredag från a, lördag från f och söndag från 
ess. En eller två melodier in lade jag märke till att jag dittills hade använt olika intervall mellan 
de olika melodiernas två sista toner. Jag bestämde mig för att försöka behålla den egenskapen 
hos dem. Min avsikt med det var att försöka ge varje melodi ett distinkt slut som skulle 
förbättra deras urskiljbarhet. 

Till sist bestämde jag mig för att låta starttonen vara en av de tre vädertonerna i valfri oktav. Jag 
ville uppnå en förhållandevis jämn spridning av melodierna över alla de tolv kromatiska 
tonerna. Att de får börja på valfri oktav gör att det instrument som har sämst möjlighet att spela 
temperaturtonerna för en sats i de flesta fall kommer att spela melodin. Det leder till lägre 
tonhöjd för melodier med låga temperaturer och vice versa, något som jag upplevde som en 
bra kontrast mot den övriga tonhöjdsbestämningen. Efter den första repetitionen önskade 
kontrabasisten att jag skulle skriva alla melodier i basklav också. Jag kände mig faktiskt ganska 
löjlig, eftersom det inte hade fallit mig in att det kunde vara ett problem, men det är ett misstag 
som jag inte tänker göra igen. 

Melodibox 2 – Dag och månad 

Den andra melodin består av fem toner som antingen är höga eller låga. I tabellen nedan till 
vänster finns alla månadens dagar omvandlade till femsiffriga serier8. De fem siffrorna visar om 
de fem tonerna är höga eller låga. En etta är en hög ton och en nolla är en låg ton. 

Ex: Den 9:e = 01001 = Låg, Hög, Låg, Låg, Hög = 

Tonen för siffran 0 bör vara en av de tre temperaturtonerna. Intervallet mellan de höga och 
låga tonerna kan avläsas i tabellen nedan till höger, som visar alla månader och deras respektive 
intervall. Tonerna ska vara avskilda av en kort paus, så att ansatsen av varje ton blir tydligt 
urskiljbar. 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
8 Binära tal. 

Månad Intervall
Januari L2
Februari S2
Mars L3
April S3
Maj R4
Juni Ö4/F5
Juli R5
Augusti L6
September S6
Oktober L7
November S7
December R8

Dag Serie Dag Serie
1 00001 17 10001
2 00010 18 10010
3 00011 19 10011
4 00100 20 10100
5 00101 21 10101
6 00110 22 10110
7 00111 23 10111
8 01000 24 11000
9 01001 25 11001
10 01010 26 11010
11 01011 27 11011
12 01100 28 11100
13 01101 29 11101
14 01110 30 11110
15 01111 31 11111
16 10000

Figur 14: Binära serier för månadens dagar. (Skapad i slutet av februari 2016) 

Figur 13: Intervall för månader. 
(Skapad i slutet av februari 2016) 
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Binära melodier 
Jag letade länge och väl efter ett sätt att representera alla siffror från 1 till 31 med toner, alltså i 
det här fallet ett melodiskt system med 31 möjligheter. Jag ville att det skulle finnas en 
möjlighet för alla tolv kromatiska toner att finnas med i melodin, men jag hittade bara system 
som gav strax över eller under 31 varianter. En möjlighet hade till exempel varit att använda ett 
tre toner långt motiv med tolv möjliga tonhöjder per ton. Det hade gett 36 möjligheter, så fem 
av dem skulle aldrig ha blivit använda. Jag funderade över fler liknande möjligheter innan jag 
bestämde mig för att låta den första boxen representera veckodag istället. Det medförde att jag 
behövde använda två av värdena år, månad och dag till samma melodibox. 

Jag valde att prova att kombinera månad och dag. Eftersom det finns tolv månader och tolv 
kromatiska toner funderade jag på om jag kunde låta månaden representera en ton i melodin, 
och dagen resten. Gradvis gled jag över till att koppla samman månaderna med de tolv 
intervallen från en liten sekund till en oktav. Ett tag var jag nära att använda en fyra toner lång 
melodi. Den skulle ha börjat på en av meloditonerna och därefter ha bildat en tretonsmelodi 
enligt systemet ovan. Intervallet mellan den första tonen och den andra skulle ha varit stigande 
och bestämt av månaden. 

Plötsligt, en dag, insåg jag att jag kunde använda binära tal för att representera 31. Ett 
femsiffrigt binärt tal ger 52 = 32 möjligheter, varav en är 0. Om jag gör en serie på fem binära 
enheter får jag 31 urskiljbara varianter, eftersom 00000 och 11111 inte går att höra skillnad på 
utan referenston. Vid det laget blev det uppenbart för mig att det bara var att låta 1 representera 
den högre tonen och 0 den lägre i intervallet som månaden angav. 

Melodibox 3 – Årtal 

Den tredje melodin är ett resultat av siffrorna i årtalet. Siffrorna grupperas 
två och två, från vänster till höger. 

Ex: 1994 = 19; 94 

Varje siffergrupp representeras av tre toner, och varje grupp börjar på 
samma ton: en valfri av temperaturtonerna. Från starttonen spelas två 
intervall, beroende på siffrorna i gruppen (se tabell till höger). Med 
utgångspunkt från exempelvis tonen c1 skulle talet 1994 representeras på 
följande vis: 

19 = c1, ab1, db1; 94 = c1, f1, e1. 

Till en början funderade jag över att använda ett system baserat på en annan talbas än tio för 
årtalet också. Ett binärt system skulle behöva elva siffror för att överhuvudtaget kunna 
representera årtalet 2016 (211 = 2048). Elva siffror skulle dock ha resulterat i att verket blev 
ospelbart 32 år efter att det komponerats, någonting som jag skulle ha kunnat uppskatta i ett 
annat verk, men inte i detta. Med tolv siffror hade det varit spelbart till 4096, lika så med sex 
siffror i talbas fyra, men jag gillade fortfarande inte tanken att verket skulle bli ospelbart en dag. 
Det kändes inte som att det skulle vara fullständigt då. 

Intervall i två riktningar 
Lösningen dök upp när jag satt och spånade kring det tillsammans med min programkamrat Jeff 
Johansson på en fest. Vid det laget hade jag övergivit andra talbaser dels för att det skulle sätta 
ett bäst före-datum på verket och dels för att det är orimligt att kräva att alla musiker ska kunna 
räkna i alternativa talbaser. Månadens dagar hade fungerat enbart för att de var tillräckligt få för 
att göra en tabell över, någonting som inte skulle fungera med alla potentiella årtal. 

Vi kom på idén att låta varje siffra representera ett intervall. Hälften av intervallen skulle vara 
uppåtgående, resten nedåtgående. Jag tyckte om att idén möjliggjorde alla kromatiska toner 

Siffra Intervall
9 R4 ↑
8 S3 ↑
7 L3 ↑
6 S2 ↑
5 L2 ↑
4 L2 ↓
3 S2 ↓
2 L3 ↓
1 S3 ↓
0 R4 ↓
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och att den teoretiskt sätt klarade av hur långa årtal som helst. Problemet var att vissa årtal 
skulle leda till melodier som skulle kräva ett större omfång än jag kände mig bekväm med.9 
Därför provade jag att dela in siffrorna i grupper om två. Varje grupp skulle påbörjas från 
samma tonhöjd i största möjliga mån, men kunde oktaveras vid behov.10  

Representationen av årtalet var den sista beståndsdelen som krävdes för att avsluta verket, och 
jag gav det namnet I luften befintligt, efter en fri översättning av det grekiska ordet meteoros.  

                                            
9 Till exempel skulle år 2000 kräva ett omfång på 19 halvtoner. Eftersom jag började min musikaliska bana med 
att spela ukulele känner jag lite extra med de instrumentalister som har ett förhållandevis begränsat omfång att 
tillgå (i ukulelens fall ofta 22 halvtoner). En ukulele skulle bara klara av den melodin från fyra olika toner, och 
eftersom jag ville att melodin skulle börja från en av de av temperaturen angivna tonerna skulle många dagar bli 
rent ospelbara.  
10 Det absolut värsta scenariot skulle fortfarande kräva ett omfång på 19 halvtoner, men efter en 
oktavtransponering minskar det till 14. 

Figur 15: ILB – Betalayout (Skapad 8/12-15) 
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Form 

Den slutgiltiga formen för I luften befintligt ser ut som följande. För tidigare versioner, se Figur 
11 och Figur 15. 

Figur 16: I luften befintligt - Partitur (Skapad 6/3-16) 
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The Investigation of Things 

Jag har använt samma system med utsnitt ur försättsbladet för att beskriva IOT som för ILB.
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Figur 17: Processkarta för IOT. (Dubbelstrecken vid påståenden, grafik och objekt markerar hur deras samhörighet låg som grund för den 
fortsatta processen.)  
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Om verket 

The Investigation of Things är ett verk bestående av gemensam improvisation inom ett 
ramverk av regler. Systemet är baserat på grafisk notation, och styrs av en person, utforskare, 
som flyttar på objekt. De musicerande spelar som en reaktion på sättet utforskaren rör vid och 
flyttar på objekten. 

Man kan också säga att IOT är ett system för att skapa ett metainstrument: ett instrument 
bestående av flera instrument. Metainstrumentet i IOT har vissa egenskaper som är identiska 
mellan olika framföranden, men många förändras från gång till gång; till och med under ett 
framförande. 

En viktig poäng med verket är att utforskaren inte kan veta i förväg exakt hur 
metainstrumentet kommer att reagera på de olika sätt som vederbörande kan kontrollera 
instrumentet på, eller ens alltid vilka av de möjliga sätten som faktiskt används. Varje 
framförande innebär således en återinlärning av instrumentet för utforskaren. 

Grundversionen 

Det här är grundversionen av The Investigation of Things. Den är komplett i sig, och kan 
spelas som den är eller med ett eller flera tillägg.  

Medverkande 

Till grundversionen krävs det en utforskare och två eller flera musicerande.  

Objekt 

Till stycket väljs olika objekt som utforskaren flyttar på under framförandet. Antalet objekt är 
valfritt, men en lämplig mängd för nybörjare är 3-5. Om de musicerande är få kan det vara 
lämpligt att även använda lite färre objekt. 

Grafik 

I slutet av beskrivningen tillhandahålls sidor med åtta bilder på: bildblad. Välj ett eller flera 
bildblad. 

Påståenden 

Ett påstående är en utsaga som kan vara sann eller falsk. I grundversionen av IOT finns det två 
typer av påståenden: 

• Objekt A vidrör objekt B 
• Utforskaren vidrör objekt A 

Utförande 

Varje musicerande ska välja ett påstående och en bild. Var och en väljer oberoende av de 
övriga, och meddelar ingen annan om sina val. Det påståendet och den bilden är nu 
sammankopplade. 

Vid alla tillfällen då påståendet är sant improviserar den musicerande utifrån sin musikaliska 
uppfattning av den valda bilden. Det finns varken rätt eller fel; alla musikaliska representationer 
av en bild är godtagbara, så länge den musicerande uppfattar ett samband mellan 
representationen och bilden. 

Tillägg 

Ett tillägg ändrar vissa av de nämnda reglerna, medan de som inte nämns förblir oförändrade. 
Flera tillägg kan användas tillsammans så länge de inte motsäger varandra. 

Varje musicerande kan själv välja vilka tillägg vederbörande vill använda. Restriktioner på vilka 
tillägg som får väljas kan införas av de musicerande efter eget tycke. 
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Tidiga idéer 

Allting utgick ifrån idén om ett interaktivt stycke, styrt av en person, med en ensemble som 
spelar reaktivt utifrån vad personen gör. Den första distinkta idén till stycket dök upp någon 
gång i augusti 2015, och det var att den styrande personen inte skulle vara medveten om exakt 
på vilket sätt ensemblen skulle reagera. Jag satt och spånade på ett otal saker som den i det 
avseendet omedvetna, styrande personen skulle kunna göra för att styra musiken. 

Ett exempel på en sådan idé är att man skulle kunna placera en kaka framför en person, med en 
något otydlig instruktion att det förmodligen inte skulle vara en väldigt bra idé att äta kakan. 
Därefter skulle musiken börja, och allt eftersom den styrande valde att interagera med kakan 
eller inte skulle den musikaliska formen påverkas. Temata, texturer och harmonik skulle 
introduceras beroende på vilka handlingar som utfördes. Jag lämnade dock idén på grund av att 
stycket inte går att återanvända med samma publik; jag skulle lätt ha kunnat uppfatta det som 
en ”rolig engångsgrej” om jag inte hade varit mycket försiktig med utformningen av det.   

Dans 
Den första idén som jag funderade på allvarligare var att låta en dansare improvisera eller 
framföra en koreografi, och låta ensemblen utifrån dansen hämta information som kunde styra 
ett stycke. Detta skulle till exempel kunna göras genom att låta olika musiker följa olika av 
dansarens kroppsdelars rörelser i rummet. Rytmer skulle exempelvis kunna extraheras från 
dansarens steg på golvet, tonhöjder från en av armarnas höjd och dylikt. 

En sak som jag hela tiden brottades med under kompositionsprocessen var att jag ville att 
verket skulle bli tillräckligt likt från framförande till framförande för att vara igenkännbart, men 
tillräckligt olikt för att det skulle rättfärdiga de generativa/interaktiva inslagen. Jag var vid det 
här laget något osäker på om dans-idén skulle ge musiken en identitet som kunde kännas igen 
från gång till gång. 

En lösning på problemet som jag övervägde var att använda en musikalisk förlaga, ett utsnitt ur 
ett befintligt stycke eller ett egenskrivet avsnitt, som kunde demonteras i mindre bitar. 
Musiken kunde kopplas till olika egenskaper hos dansen på samma sätt som tidigare, men 
materialet som spelas är begränsat, och ger således ett musikaliskt sammanhang som går att 
känna igen. 

Sakta men säkert fastnade jag för dansimprovisation hellre än en förberedd koreografi. Mitt 
tankemässiga fokus hamnade på dansarens utforskande av de musikaliska möjligheterna. Under 
slutet av hösten började jag sakta höra mig för om det fanns någon intresserad dansare på 
skolan. 

Meta-instrument 

Jag lät arbetet med det här stycket ligga ett tag och fokuserade på ILB. Under tiden fortsatte 
mitt fokus att skifta från själva dansandet till utforskandet av musiken, och jag började fundera 
på om det inte vore mer värdefullt att inte använda begreppet dans. Min tanke var att 
begreppet dans i någon utsträckning riskerar att föra tankarna till en prestationsuppfattning 
kopplad till rörelsen, när jag snarare ville ha ett helt prestigelöst och fördomsfritt utforskande av 
ljudbilden. 

Den 20/1 2016 hade vi på kompositionslinjen en gästföreläsare, Chaya Czernowin, från 
Harvarduniversitetet. Bland annat talade hon om att hon ibland när hon skrev valde att se 
ensemblen som hon skrev för som ett enda övergripande instrument bestående av flera 
individuella instrument: ett metainstrument (personlig kommunikation, 20 januari 2016). 
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Själva idén om ett metainstrument fastnade hos mig, framförallt om ett spelbart sådant. Jag 
liknade skrivandet av musik för en ensemble i form av ett metainstrument vid skrivandet av 
musik för ett självspelande piano. Metainstrumentet finns, men det finns ingen person som 
spelar på det. 

Metainstrument i realtid 
Plötsligt var det uppenbart för mig att jag ville konstruera ett i realtid spelbart metainstrument. 
Mitt första utkast för ett metainstrument var ett slags direkt styrning av de individuella 
musikernas rörelser. ”Metainstrumentalisten” skulle exempelvis kunna röra en arm för att styra 
ett stråkinstrument, och den andra för att styra ett annat. Förflyttandet av armen sidledes skulle 
motsvaras av stråkens rörelse fram och tillbaka. Armens rörelse i höjdled skulle motsvaras av 
vänsterhandens fingrars rörelse upp och ner längs en sträng. 

Jag tyckte ganska mycket om den här idén, och vid ett framtida tillfälle kanske jag återupptar 
arbetet med den, men jag tyckte att jag hade tappat bort utforskandet. Det här 
metainstrumentet skulle bara kunna utforskas en gång av en och samma person – den som 
redan känner till systemet skulle aldrig behöva återupptäcka det. Vid det här laget började jag 
långsamt inse att det fanns en gemensam egenskap hos alla idéer som jag hade hunnit överge. 
För att själva utforskandet skulle bli en del av stycket krävdes det att den styrande personen var 
helt eller näst intill obekant med stycket. 

Ett generativt perspektiv 
Plötsligt insåg jag att jag inte ville skapa ett system för hur de musicerande skulle reagera på den 
styrande personen, för det skulle aldrig tillfredsställa mitt krav på utforskningselementet. Istället 
ville jag skapa ett system som lät de musicerande skapa sina egna reaktioner på den styrande 
personen. Sakta men säkert började jag under det här skedet i kompositionsprocessen uppfatta 
den styrande personen som en utforskare, ett ord som jag därför kom att använda om den 
rollen framöver. Målet var att det inte skulle bli ett problem att utforskaren kände till systemet 
efter vilket de musicerande skapade sina system. Jag fastnade ett tag i mina funderingar kring 
hur jag skulle kunna skapa ett metainstrument som gick att återupptäcka gång på gång, och jag 
visste inte alls vad för typ av lösning det var som jag sökte – jag visste inte åt vilket håll jag ville 
ta verket. 

Figur 18: Utkast till styrsystem för ett stråkinstrument. (Skapad 20/1-16, redigerad i läslighetssyfte 25/4-16) 
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Grafik och påståenden 

Jag visste vad jag letade efter, men hade svårt att komma vidare i min process när jag var på en 
föreläsning med Kristin Boussard, som bland annat pratade om sitt stycke Make a Fish Come 
True (personlig kommunikation, 24 februari 2016). Stycket innehöll grafisk notation efter 
vilken musiker skulle improvisera. Det gav mig idén att själv använda grafisk notation, närmare 
bestämt olika grafiska texturer. En vecka senare ritade jag en uppsättning av åtta texturer för att 
ha en utgångspunkt. 

Vid det här laget hade ensemblen som spelade I luften befintligt börjat repetera, och jag märkte 
tidigt att det som var svårare än jag hade räknat med var melodistämman. Vi fick lägga ganska 
mycket av repetitionstiden på att öva på att transponera de olika melodislingorna för 
veckodagarna, men också på intervallstruktursystemen för box två och tre. Med grafiska 
texturer kunde jag undvika både transponering och system som talar om exakta tonhöjder, 
rytmer eller liknande. Jag insåg att det viktiga för mig var att musikerna spelade, inte exakt vad 
de spelade. 

När jag skapade de grafiska texturerna fick jag igång ett arbetsflöde som spred sig till den andra 
ändan av processen. Det är möjligt att be en musiker att spela sin tolkning av en grafisk textur. 
Om man har en given textur krävs det bara en instruktion: Spela. Det inspirerade mig till att 
försöka skapa så enkla instruktioner som möjligt. Tidigare hade jag tänkt mig mina 
instruktioner som ”Spela på det här sättet om det där händer på det där sättet”. Nu kokade jag 
ner det till ”Spela om det här stämmer”. ”Det här” kan egentligen vara vilket påstående som 
helst, och det var så jag kom på hela konceptet med påståenden. 

Det var nu som jag formulerade konceptet som skulle bli grunden på vilken jag byggde hela 
verket:  

En musiker kopplar ett påstående till en bild; när påståendet stämmer, det vill säga är sant, 
spelar musikern sin tolkning av bilden. 

Med det klart för mig fortsatte jag med nästa steg: att avgränsa vilka påståenden som kunde 
användas av de musicerande. För spelbarhetens skull ville jag att musikerna enkelt, även på ett 
litet avstånd, skulle kunna avgöra om påståendet var sant eller inte. Dessutom var jag helt säker 
på att jag också ville att publiken skulle kunna uppfatta vad som hände. För mig blev relationen 
mellan publikens upplevelse av musiken och av påståendena ständigt viktigare och viktigare. 

Det var självklart för mig att påståendets sanningshalt skulle gå att avgöra med synen; jag 
reflekterade aldrig över några andra möjligheter. Jag hade några funderingar på att dela upp 
golvet i fält som bara de musicerande kände till, och några liknande idéer, men de var inte 
tydliga nog. När jag efter ett tag kom på idén med objekt som rörde vid varandra visste jag 

Figur 19: Två av de första åtta texturerna som jag ritade till Tha Investigation of Things. (Ritade 2/3-16) 
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direkt att det var rätt idé. Det var tillräckligt enkelt för att passa in med ”Spela när det här 
påståendet är sant”, och väljer man rätt storlek på sakerna är det inga problem att se för varken 
musicerande eller publik. 

Om Del C och datorspel 

Tidigare i min process hade jag för avsikt att konstruera ett tredje system, som aldrig kom 
längre än att det kallades Del C. Även om den delen av projektet aldrig slutfördes innefattade 
den några idéer som, efter att jag övergivit verket, följde med till IOT. För att kunna förklara 
idéernas ursprung kommer jag att kort behöva beskriva tankebanorna som ledde fram dit. 

Min tanke om Del C var att den skulle bestå av ett system där musiker kunde göra olika val 
gällande vad de spelade. Valen som de gjorde skulle inte bara påverka musiken omedelbart, 
genom att resultera i att musikerna spelade något annat omedelbart, utan även senare; min 
tanke var att när ett beslut var fattat skulle musikerna behöva välja samma alternativ när valet 
kom upp vid senare tillfällen. 

Jag gjorde några olika försök att konstruera dylika system, men alla blev de antingen extremt 
svårspelade eller, enligt mig, hjälplöst tråkiga. Gradvis insåg jag att mitt musikaliska resultat 
förmodligen skulle bli bättre om jag fokuserade på två verk istället för tre, och eftersom det var 
Del C som såg minst lovande ut övergav jag den. Mitt sista försök att lösa problemet att det 
antingen blev banalt eller jättesvårt levde däremot vidare. 

Det som var svårt med systemen var oftast inte att de var tekniskt avancerade, utan att de 
krävde ett sätt att tänka på som kändes ovant för mig. Jag är inte van vid att behöva lyssna på 
och komma ihåg vad jag själv och andra har spelat tidigare för att senare behöva fatta beslut 
utifrån det. Det var väldigt svårt att komma in i tankesättet för att det var så många 
instruktioner samtidigt att jag inte upplevde att jag kunde fokusera på någon överhuvudtaget. 
Jag funderade på om jag skulle kunna göra små etyder att öva på för att förenkla 
inlärningsprocessen. Sedan kom jag på en kanske mer generativ lösning.  

Många TV- och datorspel har olika svårighetsgrader som spelarna kan välja mellan och ändra 
allteftersom de blir bättre på spelet. När jag själv spelar sådana spel brukar jag ofta kunna 
avancera ganska fort i början, innan jag slutligen hittar en lagom svårighetsgrad att spela spelet 
på. Min idé var att jag skulle möjliggöra olika svårighetsgrader i systemet, så att en musiker som 
aldrig har sett stycket förut kan börja med den absolut enklaste varianten och arbeta sig mot 
ökad svårighetsgrad därifrån. Målet var att hitta den mest banala varianten som fortfarande 
kändes tillräckligt konceptuellt eller musikaliskt intressant för att jag skulle kunna tänka mig att 
lyssna på den; hela systemet skulle utgå från den punkten och sedan ha olika möjligheter att bli 
mer komplext på olika sätt. 

När jag hade kommit så långt i mina tankebanor fattade jag beslutet att överge Del C. Jag 
tänkte inte så mycket på det här med svårighetsgrader tills jag upptäckte den påståendebaserade 
bild-improvisationen. Jag insåg att jag hade lyckats skapa just ett så enkelt system som jag hade 
haft i åtanke, men som fortfarande behöll sitt konstnärliga värde för mig. Dessutom skulle alla 
musicerande välja sina egna påståenden; det skulle vara fullt möjligt för dem att välja sina 
påståendens komplexitet också.  

Tillägg till grundsystemet 

Påståenden, bilder och saker blev de tre grundstenarna i mitt fortsatta konstruerande av verket. 
När jag väl hade fått dem på plats var det som att dammluckor öppnades och en massa idéer 
sprang från dem. När jag väl insåg att jag kunde överföra konceptet svårighetsanpassning till 
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IOT lade jag till några möjligheter för de musicerande att variera sina reaktioner på 
utforskarens göranden. De resulterade i fyra huvudsakliga tillägg: 

1. Underordnade påståenden 
2. Sammansatta påståenden 
3. Avgränsade bildtolkningar 
4. Egna instruktioner längs rumsaxlar 

Själva nedskrivandet av grunden och tilläggen skedde inte förrän efter framförandet, men de 
existerade alla som koncept ett tag innan. 

Underordnade påståenden 
När jag precis hade kommit på konceptet med påståenden, bilder och objekt provade jag det 
som hastigast under en gemensam lektion med min kompositionsklass. På grund av ett rent 
infall lät jag alla välja två påståenden samtidigt, under andra försöket. Jag tyckte att resultatet var 
intressant men väldigt kaotiskt. Det uppstod förvirring när båda påståendena stämde samtidigt. 
Det var så få medverkande, så enkla regler och så få objekt att jag tyckte att systemet borde ha 
varit överskådligt. Trots det var det helt omöjligt att förstå någonting. 

Det är möjligt att välja två eller flera påståenden och koppla samman dem med lika många 
bilder. Vid användandet av flera separata påståenden behöver de rangordnas för att inte krocka 
med varandra. 

Primära påståenden 

Ett primärt påstående fungerar precis som om det hade varit det enda påståendet. Om det 
stämmer spelas bilden, annars inte. Det primära påståendet har företräde framför alla andra 
påståenden.  

Sekundära påståenden 

Välj ett andra påstående och en andra bild. De är nu sammankopplade. När det sekundära 
påståendet stämmer spelas den sekundära bilden, utom i de fall då det primära påståendet 
stämmer, då du spelar den primära bilden. Om det är möjligt att spela båda bilderna samtidigt 
får detta självklart göras. 

Ytterligare underordnade påståenden 

Det går att lägga till fler underordnade påståenden efter eget behag. Det enda som krävs är att 
alla påståenden har en rangordning sinsemellan, så att det aldrig är en fråga om vilket som har 
företräde. 

Problemet var enkelt avhjälpt genom att låta de medverkande ge sina olika påståenden en 
prioritetsordning, så att ett påstående alltid har företräde framför ett annat. Jag beslöt mig för att 
tillåta ett obegränsat antal påståenden. Eftersom det blir allt svårare att hålla reda på ytterligare 
påståenden ju fler man har utgick jag från att antalet ändå, åtminstone till en början, skulle bli 
ganska begränsat. 

Sammansatta påståenden 

Jag insåg redan vid det här laget att mitt påståendekoncept har väldiga likheter med 
programmeringens ”if”. Det är ganska troligt att likheten har att göra med att jag under hösten 
2015 med ojämna mellanrum hobbyprogrammerade. Inom programmeringen kan man 
kombinera olika if-satser med så kallade logiska operatorer. Jag hade även vid det här laget vänt 
mig till satslogiken för att försöka ta reda på om jag använde begreppet påstående på ett 
lämpligt sätt. Även satslogiken använder sig av logiska operatorer och eftersom jag har en 
tendens att vilja ta reda på mer om det mesta fortsatte jag att läsa på lite om det. 
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Med den bakgrunden är det inte underligt att jag snart efteråt kom på att jag kunde 
implementera samma sak i mitt påståendesystem. Den första möjligheten som kom till mig var 
”Spela om påstående P och påstående Q stämmer”. När jag väl hade konstruerat den 
möjligheten ville jag inte sluta innan jag hade fått med övriga kombinationer av två påståenden, 
och även möjligheten att spela när ett påstående inte var sant. Med två olika påståenden finns 
det sexton olika möjligheter (24). Två av dem innebär dock att utforskaren inte kan påverka 
om det är sant eller inte, så jag valde bort dem. Dessutom är fyra av möjligheterna 
spegelvändningar av fyra andra, så jag använde inte heller dem. Det slutade med att jag hade tio 
olika påståendekombinationer som jag tillät mellan två påståenden. 

Sammansatta påståenden 

Det går att sätta samman två eller flera påståenden till ett 
sammansatt påstående.  

Ex. Pennan vidrör gaffeln OCH gaffeln vidrör skon. 

Ett sammansatt påstående kopplas ihop med en bild. 

Sammansättningar av två påståenden 

Ett påstående kan vara sammansatt på många olika sätt. Nedan finns en lista på alla möjliga 
olika kombinationer av två påståenden11. De enda otillåtna kombinationerna är sådana som 
resulterar i att det sammansatta påståendet alltid är sant eller alltid är falskt. 

Den vänstra ringen representerar påståendet P, och för alla punkter inom den ringen stämmer 
påståendet P. Motsvarande gäller för den högra ringens representation av Q. En rödmarkering 
av ett område indikerar att man ska spela. En grundregel är att ett påstående har större 
sannolikhet för att stämma ju fler fält som är röda. 

1. Spela om P stämmer, 
oberoende av Q. 

3. Spela om både P och 
Q stämmer. 

5. Spela om minst en av P 
och Q stämmer. 

7. Spela om P eller Q 
stämmer, men inte båda. 

9. Spela när endast P 
stämmer. 

2. Spela om P inte stämmer, 
oberoende av Q. 

4. Spela så länge både P och 
Q inte stämmer. 

6. Spela så länge varken P 
eller Q stämmer. 

8. Spela om både P och Q 
stämmer, eller ingen. 

10. Spela inte när endast P 
stämmer, annars alltid.

Lägg märke till att diagram 1 visar ett helt vanligt påstående. Varje påstående i högerkolumnen 
är den raka motsatsen till det rakt till vänster om det. Alla påståenden som representeras i 
vänsterkolumnen är tysta när inga påståenden stämmer, medan alla i högerkolumnen låter då.  

Sammansättningar av flera påståenden 

Det går att sätta samman hur många påståenden som helst, men det kan bli svårare ju fler som 
sätts ihop. Ju fler påståenden som används, desto fler olika kombinationsmöjligheter uppstår. 

Jag bestämde mig även för att tillåta kombinationer av fler än två påståenden. Med tre 
påståenden blir det 256 (28) möjliga utfall, så jag valde att bara skriva att det gick utan att 
förklara de olika utfallen närmare. 

                                            
11 Diagram 1, 2, 9 och 10 kan spegelvändas, men resultatet blir i praktiken identiskt. 
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Avgränsad bildtolkning 
Jag släppte aldrig riktigt idén med styrningsmöjligheter baserade på utforskarens plats i rummet. 
I början av mina funderingar kring metainstrument hade jag övervägt möjligheten att styra ett 
instrument bland annat genom att flytta sig över golvet, som skulle tolkas som ett 
koordinatsystem med två axlar. Vid samma lektion som jag testade dubbla påståenden valde jag 
också att låta mina klasskamrater basera sin dynamik på avståndet från ett valfritt objekt till ett 
annat, eller till mig, så att de musicerade starkare när de var närmare varandra och vice versa, 
eller tvärtom. Jag valde att testa med dynamik för att det var det mest grundläggande som jag 
kunde komma på vid tillfället. 

Jag fick blandade känslor för resultatet. Jag tyckte mycket om själva grundidén med 
positionsstyrning. Jag tyckte däremot att avståndet mellan två objekt var en alldeles för 
godtycklig informationskälla för att det skulle bli sammanhängande. Att låta avståndet mellan 
två objekt styra sin dynamik samtidigt som man höll koll på andra objekt för att veta om man 
skulle spela eller inte blev väldigt rörigt och svårhanterligt. Jag bestämde mig för att inte försöka 
utveckla den delen av idén, utan istället hitta någon annan rumsbaserad styrningsmetod. 

Om bilden som representation av rummet 

Det är möjligt att låta en bild representera den yta som utforskaren har att röra sig på. Bilden 
läggs så att den bäst motsvarar formen på utforskarens yta. Därefter representerar alla platser på 
golvet motsvarande punkt på bilden. Den röda pricken på golvet skulle motsvara den röda 
pricken på bilden; samma sak gäller den gröna och den blåa pricken. 

När påståendet ”objekt A vidrör objekt B” är sant finns det en plats i rummet där de är när de 
rör varandra. Sådana påståenden är ”rumsliga”. Påståenden med negationer (”objekt A vidrör 
inte objekt B”) är inte rumsliga. Vissa påståenden ger upphov till flera platser där de är sanna. 
De kallas flerfaldigt rumsliga, i motsats till de enkelt rumsliga. Sammansatta påståenden kan 
vara enkelt rumsliga, flerfaldigt rumsliga eller inte rumsliga alls. Det beror bland annat på 
antalet negationer. 

Idén att låta en bild representera utforskarens möjliga rörelseyta dök upp i en 
bollplankssituation under en individuell lektion med Hans Hjortek. Vi diskuterade egentligen 
ett alternativ till det mycket röriga systemet som baserade sig på avstånd mellan objekt när vi 
snubblade över möjligheten att låta den musicerande tolka en mindre del av bilden, där själva 
vidrörandet skedde, istället för hela bilden. 

Egna instruktioner längs rumsaxlar 
Bilden som representation av utforskarens rörelseyta visade sig även vara ett bättre alternativ till 
avståndet mellan två objekt för att styra till exempel dynamik. Till en början funderade jag på 
om jag kunde använda olika genomskinliga blad med instruktioner som kunde läggas över den 
vanliga bilden. Det kändes dock rörigt, och när jag senare kom på att jag skulle kunna använda 
den gamla idén om rummet som ett koordinatsystem fastnade jag för det direkt. 

Figur 20: En jämförelse mellan en bild och utforskarens yta. (Skapad 15/4-16) 
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Den musicerande kan själv lägga till egna instruktioner 
längs en eller flera av bildens sidor. Instruktionerna kan 
både lägga till information som den musicerande inte 
uppfattar i bilden eller komplettera sådana som redan finns 
där. Instruktionerna läggs lämpligen till längs en sida av 
bilden. 

När ett rumsligt 
påstående blir sant 
avläses positionen för det enligt tidigare instruktioner. 
Tolkningen av bilden spelas enligt den instruktion som 
överensstämmer med påståendets position längs axeln. 
Det är upp till den musicerande att välja om 
instruktionerna ska avläsas gradvis eller stegvis, och 
likaså hur många hållpunkter som ska skrivas på varje 
axel. 

Instruktionerna 
kan vara av olika 

typer. Till exempel kan möjliga instruktioner behandla 
dynamik, artikulation, tonmaterial, klangfärg eller register. 
Instruktioner kan skrivas längs båda de horisontella axlarna, 
men även vertikalt om framförandelokalen lämpar sig för 
det. Flera typer av instruktioner kan skrivas på samma axel. 

 

Cornelius Cardew och Konfucius 

Under slutskedet av kompositionsprocessen stötte jag på verket The Great Learning av Cornelius 
Cardew. Jag sjöng den sjunde paragrafen (satsen) med Kammarkören vid Musikhögskolan i 
Piteå. Jag kunde inte låta bli att läsa lite mer om honom och om verket. The Great Learning är 
ett improvisationsbaserat regelverk inom en tydlig, linjär form. 

Cardew var intresserad av att skriva musik som överbryggade gapet mellan professionella 
musiker och amatörer (Miles, 2016). Det var ytterligare en inspirationskälla som stärkte min 
vilja att skapa ett svårighetsgradssystem med liknande funktion. 

Jag blev även intresserad av varifrån texten i verket kom. Det visade sig att texten var baserad 
på Konfucius bok med samma namn. När jag läste om textens ursprung stötte jag på uttrycket 
”the investigation of things”, någonting som skulle leda till utökad kunskap som i sin tur, efter 
många led, skulle leda till ett välfungerande samhälle (Sivananda, 2010).  

Jag tyckte att uttrycket lät väldigt lustigt och nämnde det för min klasskamrat Gustaf Blix som 
satt i rummet när jag läste om det. Han kommenterade att det skulle vara ett väldigt bra namn 
på en låt. Senare diskuterade jag det hela med en annan klasskamrat, Johannes Pollak. När jag 
nämnde det som ett hypotetiskt låtnamn kommenterade han genast att jag borde använda det 
namnet till det här verket. När han väl hade sagt det kändes det så rätt att jag knappt kunde 
förstå att jag inte hade insett det själv, och så fick IOT sitt namn.     

Figur 21: Tre exempel på instruktioner längs 
rumsaxlar. (Skapad 18/4-16) 
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Diskussion 
Jag är överlag väldigt nöjd med det musikaliska och konstnärliga resultatet av det här arbetet. 
Däremot har det, inte helt oväntat, varit en ganska tung process. Det har funnits en hel del 
tillfällen då jag inte har haft någon aning om hur jag ville ta mig vidare i komponerandet av ett 
system, eller inte ens vetat vad jag försökte uppnå överhuvudtaget. Jag upplever att det har 
hängt ihop med att min metod till en början huvudsakligen bestod av att kasta mig ut i alltihop 
och se vad jag kunde få ut av det. 

Under arbetets gång tog jag hjälp av konceptet brytpunkter för att förklara vad jag gjorde. I 
takt med att jag beskrev mina kompositionsprocesser insåg jag att jag själv var mycket mer 
intresserad av hur jag hade gjort för att komma fram till vilket system jag skulle bygga, och hur 
jag skulle bygga det, än systemets utformning och funktion i sig. 

Någonstans halvvägs in i processen konstruerade jag en allegori för hur jag upplevde mitt 
arbete just då: 

Det är som om jag vore en nybyggare som skulle bygga ett hus i en outforskad sankmark. Jag 
tog med mig ett par pålar ut i träsket för att ställa upp en ordentlig husgrund. Sedan vandrade 
jag på måfå tills jag hittade en plats som jag tycker om och bankade ner pålarna i leran. 

Allt eftersom mitt intresse försköts från vad jag byggde till hur och varför jag byggde just vad 
jag byggde lade jag till en liten fortsättning: 

Medan jag stod där med släggan i hand och pålade som bäst insåg jag att jag egentligen var mer 
intresserad av att påla än av att bo i huset som jag byggde. Därför blev det viktigare för mig att 
ta reda på hur jag tog mig ut i träsket och hur jag slog ner pålen än var den står och vad den 
består av. 

Jag har helt enkelt tillbringat en stor del av tiden som jag lagt på det här projektet med att 
känna mig som Kråkan i Mamma Mu bygger koja (Wieslander, Wieslander & Nordqvist, 1995). 
Kråkan bygger på ett ostrukturerat sätt en väldigt avancerad koja, eller kanske snarare ett 
trädslott. När han väl har byggt färdigt flyger han därifrån utan att använda kojan 
överhuvudtaget. Med det vill jag alltså uttrycka att jag på ett ganska rörigt sätt har byggt 
någonting som jag själv tycker är ganska ståtligt, men att jag är mer intresserad av själva 
byggandet än av vad jag faktiskt har byggt. Därför avgränsades mitt undersökande arbete under 
processens gång till att beskriva mina två kompositionsprocesser för att sedan kunna jämföra 
dem. 
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Besvarande av frågeställningar 

Brytpunkter 
De två processkartorna (Figur 1 och Figur 17) visar alla idéer, utvecklingar och beslut som jag 
har dokumenterat, kommit ihåg eller kunnat utläsa ur min versionshistoria, och som samtidigt 
är betydelsefulla nog för min idé om slutresultatet för att kvalificera som brytpunkter enligt min 
definition. 

Likheter och skillnader mellan kompositionsprocesserna 
De skillnader som jag har identifierat är: 

1. Jag verkar i högre grad ha varit beroende av nya inspirationskällor utifrån under 
komponerandet av IOT än under komponerandet av ILB. 

2. Jag fick mycket tidigare en tydlig uppfattning om slutresultatets utformning under 
komponerandet av ILB än under komponerandet av IOT 

3. Jag hade jättesvårt att notera IOT innan konserten, medan ILB gick att notera i förväg. 
Däremot var IOT lättare att notera än ILB när jag väl började med det efter konserten. 

De likheter som jag har identifierat är: 

1. Behovet av, eller öppenheten för, icke-härledda inspirationskällor verkar ha korrelerat 
med huruvida jag har haft en tydlig idé om slutresultatets utformning eller inte: ju 
tydligare idé, desto mindre yttre inspiration. 

2. En stor del av den tid som kompositionsprocesserna stod stilla utgjordes av tillfällen då 
jag varken kunde identifiera något problem eller vilken typ av lösning som krävdes för 
en situation.  

3. Många av framstegen i de kompositoriska eller konceptuella processerna har skett under 
eller i relation till diskussioner och bollplankssituationer med lärare eller klasskamrater. 

Merparten av skillnaderna och likheterna går att, åtminstone delvis, utläsa från processkartorna. 
Antalet icke-härledda brytpunkter är större i Figur 17 än i Figur 1, och de dyker upp mycket 
senare i processen. De långa linjerna i vänstra halvan av Figur 1 visar hur många av mina idéer 
har varit liknande genom större delen av processen. Redan i början hade jag en uppfattning om 
hur formen skulle vara, och således behövde jag heller inte ändra lika mycket. 

I motsats till det står IOT, som inte bara ser ut som ett sammelsurium långt ner på 
processkartan utan också kändes så rörigt fram tills första repetitionen att jag inte lyckades 
påbörja notationen av verket. Det som är intressant är att bara skrivandet av försättsbladet till 
ILB pågick i ungefär en månad, och då hade jag redan haft ett färdigt partitur (Figur 16) en 
månad. Det nästan färdiga (Figur 15) hade jag haft i fyra månader. 

Om jag slår ihop de första två skillnaderna går det att utläsa att ju mindre tydlig min 
uppfattning om slutresultatet har varit, desto fler utifrån kommande idéer har jag använt mig 
av. Baserat på hur jag kände under processen tror jag inte att det är något sammanträffande. 
Avsaknaden av ett tydligt mål gör att jag måste bestämma mig för ett mål. Själva bestämmandet 
av målet verkar oftast inte ha skett medvetet, utan snarare som en reaktion på någonting som 
jag har upplevt. Det överensstämmer med min uppfattning av att jag sällan har satt mig ner för 
att fatta den typen av beslut. 

I allmänhet verkar graden av tydlighet hos mitt slutmål styra min process till en viss grad. Det 
känns inte helt underligt att jag hade problem att notera IOT, om jag inte var säker på vad jag 
var ute efter. Likaså misstänker jag att tillfällena då processerna stod still utan att jag kunde 
identifiera något problem beror på ett otydligt mål. Det är definitivt någonting som jag 
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kommer att ta med mig till kommande processer: Om jag inte vet varför jag inte kommer 
vidare vill jag försöka fundera över vad jag egentligen är ute efter med projektet.  

Det sätt som jag verkar ha löst dylika situationer på i de här kompositionsprocesserna är genom 
att diskutera situationen med någon som har befunnit sig utanför den och därför kunde se den 
ur ett större perspektiv. Oavsett om jag har pratat med lärare eller klasskamrater om 
problematiska eller stillastående situationer under processerna har jag upplevt att det var ganska 
små, konkreta idéer som krävdes för att allting skulle falla på plats igen. När jag väl har fått dem 
har jag ofta sprutat ur mig följdidéer och kommit väldigt långt på en kort tid. Kanske är det 
naturligt att en process går långsamt ibland, för att sedan flyta på som vid en brusten 
fördämning, men jag undrar om jag inte skulle kunna lära mig att påskynda brytandet av 
fördämningarna genom att öva mig på att ta ett steg tillbaka ibland. 

De gånger jag fastnar och inte vet vad jag ska göra skulle jag kunna titta på processen i stort 
och försöka fokusera på vad som är slutmålet. Så länge jag har ett slutmål i sikte kan jag 
bedöma hur ändamålsenliga olika idéer är. Om jag inte har något slutmål är alla idéer för mig i 
stunden fullständigt godtyckliga, och inga som helst slutsatser går att dra om vilken väg jag 
borde gå. Då krävs det att jag erinrar mig vad jag vill uppnå, eller undersöker åt vilket håll jag 
vill gå ifall jag inte är säker. 

Vad jag däremot inte får glömma i min analys är att båda processerna mynnade ut i resultat som 
jag är mycket nöjd med, så de har egentligen varit mycket ändamålsenliga. Frågan som jag 
egentligen försöker ställa mig i det här läget kanske är hur jag kan underlätta processen, inte 
hur jag kan komma fram till bättre resultat. Om det är så att jag är tvungen att genomgå en 
process av den här längden för att uppnå den här typen av resultat har jag inga problem med att 
göra det, men jag vill gärna se om jag kan påskynda de påfrestande, stillastående delarna av 
processen. Eventuellt kanske jag kan bli bättre på att omvandla spännande idéer till 
genomförbara projekt om jag kan lära mig att identifiera hur jag vill komplettera och fullfölja 
dem. 

Om jag ska dra någon slutsats av mina jämförelser är det att jag verkar ha löst mina mest 
problematiska situationer genom att låta lärare och vänner agera bollplank, och att det tycks 
vara det effektivaste sättet för mig att komma vidare när jag sitter fast. 
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Möjliga förbättringar av systemen 
Nedan har jag listat möjligheter till utveckling eller revidering av systemen som jag har kommit 
på i efterhand. Förslagen är kategoriserade efter om deras mål är att påverka systemets funktion 
eller spelbarhet. 

ILB: 

 Funktion: 

1. Om maximi- och minimitemperaturen är en grad ifrån varandra kan en kvartston i mån 
av möjlighet användas efter musikernas eget tycke och smak för medeltemperaturen.  

2. Vindkategoriseringen skulle kunna prövas på samma sätt som 
nederbördskategoriseringen. 

3. Det finns en situation där två dagar på ett år kan förväxlas om de båda är den 31:a av en 
månad, infaller på samma plats i veckan och har vissa särskilda temperaturförhållanden. 

 

Spelbarhet: 

4. En bilaga om lösningar på olika typer av problem (t.ex. gällande otillräckliga omfång 
hos instrumenten eller motsättningar mellan angiven klangfärg och dynamik) skulle 
kunna vara till hjälp för de musicerande. 

5. Det skulle kunna underlätta för musikerna om jag lämnade anteckningsutrymme på 
lämpliga ställen i partituret. 

IOT: 

 Funktion: 

1. Det skulle definitivt vara intressant med fler tillägg till grundsystemet. 
 

Spelbarhet: 

2. I samtal med några av musikerna dök frågan upp om det fanns möjliga kombinationer 
av påståenden vars komplexitet inte skulle vägas upp av det musikaliska resultatet. Rent 
konceptuellt tycker jag illa om att begränsa systemets möjligheter på en sådan grund, 
eftersom idén om den musicerandes frihet i sina val är grundläggande för min 
uppfattning av verket. Däremot skulle det fortfarande vara intressant för mig att 
undersöka saken, även om jag förmodligen inte skulle ändra någonting baserat på 
resultatet. 
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Fördelar och nackdelar med metoden 

Min avgränsning av syftet och frågeställningarna kom sig delvis av mitt sätt att dokumentera 
processen. Således är dokumentationen redan till en början mer eller mindre anpassad till mina 
frågeställningar. I och med versionssparandet och nedskrivandet av idéer som jag har ämnat 
använda har jag fått en bra beskrivning av vad jag har gjort. Vad som däremot inte finns 
dokumenterat på samma sätt är allting som jag har valt bort. 

När jag tittar på mina processkartor slår det mig att det finns väldigt få brytpunkter som innebär 
idémässiga återvändsgränder12. Ett tag var jag inte säker på om de kvalificerade som 
brytpunkter, eftersom de inte påverkade slutresultatet på något sätt. Till slut fastnade jag för 
benämningen oanvända brytpunkter eftersom de, om jag hade valt att gå den vägen, utan 
tvekan skulle ha utgjort brytpunkter. 

När jag tänker tillbaka på min process minns jag att jag hade fler oanvända idéer än vad som 
finns representerat i min dokumentation. En möjlighet hade varit att försöka dokumentera 
även de allra minsta idéerna som inte ledde någonstans. Det hade möjligen låtit mig leta efter 
samband mellan olika idéers utformning och sannolikheten för att de skulle leda vidare till 
någonting. Jag hade kanske även kunnat hitta fler övergivna idéer till vilka jag skulle ha kunnat 
härleda en använd idé. 

En utförlig dokumentation av alla små oanvända idéer hade dock krävt att jag hade satt mig 
och skrivit ner allting som jag överhuvudtaget övervägt, men som jag bestämt mig för att inte 
göra. Det skulle ha kunnat bli hämmande för kompositionsprocessen i stort att hela tiden 
behöva fokusera på alla alternativ som jag inte hade valt. Ofta lämnade jag idéer på ren 
intuition innan jag hade utvecklat dem så långt att jag skulle ha kunnat beskriva dem tydligt; 
för att beskriva en sådan idé skulle jag ha behövt vidareutveckla den något. Jag tror att jag 
skulle ha riskerat att få det svårare att fokusera på att fortskrida med kompositionen. 

Min gissning är att mitt arbete hade kunnat ge mig ytterligare information om jag hade haft en 
bättre dokumentation av vissa viktiga bortval som jag gjorde, men att skadan hade överstigit 
nyttan om jag hade gått på djupet med dem allihop. 

Vidare studiemöjligheter 

En intressant studie på ämnet musikgenererande system skulle vara att skriva ett eller flera verk 
och realisera dem både rent elektroniskt, akustiskt live och eventuellt i en kombination av 
båda, för att sedan göra jämförelser mellan de olika alternativen. 

En annan idé skulle vara att skriva ett mer eller mindre improvisationsbaserat system med 
valmöjligheter för musikerna, varefter man låter två eller flera olika ensembler tolka det, utan 
att själv vara inblandad i själva tolkningen. Jag tycker att det skulle vara mycket intressant att se 
om det skulle uppstå mönster hos olika grupper. Hur olika uppförandetraditioner skulle olika 
ensembler kunna ge upphov till? Samma sak skulle även kunna göras med två eller flera 
stycken, för att jämföra vilken påverkan ett styckes utformning har på de olika ensemblerna. 

 

 

                                            
12 Röda ellipser utan några nedåtgående kopplingar, t.ex. ”Kaka” i Figur 17. 
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Om bilagorna 
Till arbetet hör följande bilagor: 

Bilaga 1: I luften befintligt – Försättsblad och partitur 

Bilaga 2: The Investigation of things – Försättsblad 

Bilaga 3: Meteoromani – Examenskonsert 

Försättsbladen till ILB och IOT tillhandahålls i det skick de är vid förfärdigandet av den här 
texten. Konserten bestod av ca 30 minuter musik och lika mycket mellansnack. För att försöka 
uppnå en koncis lyssningsupplevelse är talet bortklippt. Upplägget på konserten var sådant att 
satser från de två verken varvades med varandra. För att undvika förvirring listar jag 
konsertordningen: 

• ILB – 6 april 2016. (Konsertdagen.) 
• IOT – Tre större objekt på golvet. 
• ILB – Fyra årstider: vår, sommar, höst, vinter. (En sats vardera.) 
• IOT – Sex mindre objekt på ett bord. 
• ILB – En mycket torr dag.  
• IOT – Fyra objekt på golvet, varav tre hjulförsedda, med två avbytande utforskare. 
• ILB – Födelsedatum för en anonym person i publiken. 
• IOT – Duett: Johannes Pollak och jag utforskar alla tidigare använda objekt. 
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