
Musik från två världar
En studie i att kombinera akustiska instrument med elektroniska sound

Hampus Grunewald

Musik, konstnärlig kandidat 

2019

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för konst, kommunikation och lärande



 
 

Musik från två världar 
En studie i att kombinera akustiska instrument med  

elektroniska sound 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konstnärligt kandidatarbete av: 
 

Hampus Grunewald Jazzmusiker årskurs 3 
 

Handledare Mathias Lundqvist 
 

VT 2018 



 
 

 
Abstrakt

 
Jag har i detta arbete komponerat musik för akustiska instrument och kombinerat det med 
instrument och sound från diverse elektroniska genrer samt undersökt vilka problem och 
möjligheter som kan finnas med denna sammansättning. 
 
I arbetet har jag komponerat och spelat in musik med improvisatoriska inslag med en ensemble av 
musiker på akustiska instrument samt ytterligare en musiker som bidrar med elektroniska inslag. 
Jag har också dokumenterat samt analyserat kompositionsprocessen av den akustiska musiken i 
avsikt att få en djupare förståelse för de möjligheter och begränsningar i att komponera musik i 
kombination med inspelad och förprogrammerad musik. För den förprogrammerade musiken har 
jag också undersökt hur en kompositör kan kommunicera sina estetiska idéer till en musiker som 
är ansvarig för de elektroniska inslagen. 
 
Jag har också undersökt och formulerat frågeställningar för att definiera vilka aspekter jag vill 
utforska i akustisk och elektronisk musik för att använda i arbetet. 
 
Arbetet har resulterat i tre låtar samt reflektioner och slutsatser över hur jag har upplevt de 
elektroniska respektive akustiska inslagen i efterhand. Arbetet har också gett mig fler metoder för 
att kommunicera musikaliska koncept med musiker inom elektronisk musik samt nya ideér för att 
kombinera musik från akustiska respektive elektroniska genrer. 
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1. Bakgrund 
 

Långt innan jag fann mitt intresse för improvisationsbaserad musik och började studera jazzgitarr 
på heltid fascinerades jag av elektronisk musik. Det är den musikgenre som jag har haft med mig 
längst och som fortfarande är närmst mitt musikaliska ideal och några av de största influenserna 
på mitt musicerande har varit namn som Burial, Boards of Canada, Shed, Aphex Twin, Oneothrix 
Point Never och Floating Points.  
 
Det finns många aspekter hos musiker inom elektronisk musik som jag kan tycka saknas hos 
improvisationsmusiker, och vice versa. Jag har uppfattat det som att komponerandet och 
produktionen av låtar har en större vikt bland elektroniska genrer. Delvis för att det vanligaste 
sättet att bruka hantverken i elektroniska genrer - som musikprogrammen Logic eller Ableton live 
- är genom att producera eller komponera musik som förvaras och används i framtiden. Det finns 
inte heller samma behov som utövare att spela andras låtar i syfte att förbättra ens teknik. 
Konceptet av “coverband” är inte heller något som finns bland elektronisk musik, eller som 
snarare har utvecklats till något helt annat i DJ kulturen. Istället för att spela upp egna tolkningar 
av andras låtar har det utvecklats en konstform där musiker använder de identiska ljudspåren för 
att skapa nya estetiska uttryck, genom att med olika metoder skapa nya sammanhang. Det är 
exempelvis vanligt att ändra tonhöjd, tempo, frekvenshöjd och följden som en spelar upp låtar i 
för att skapa en helt ny upplevelse. De här metoderna har också en plats inom 
improvisationsbaserad musik, men där är det ofta faktorer som melodi, harmoni, rytm och 
individuellt uttryck på sitt instrument som är centrala för det estetiska uttrycket. Inom elektronisk 
musik vågar utövare också i många fall använda sig av mer repetition än inom 
improvisationsbaserad musik, där det ligger i stilens tradition att en finner nya vägar. 
 
Ofta har en också ett annorlunda förhållningssätt till musik som elektronisk musiker eftersom en 
inte har samma förhållande till instrument. Om en musiker har spelat ett instrument över en lång 
period för att utveckla sitt konstnärliga hantverk så påverkas det estetiska resultatet av det nämnda 
hantverket. De flesta kompositörer använder också instrument för att utveckla sina musikaliska 
koncept, vilket kan påverka vilka konstnärliga beslut som tas beroende på instrumentets 
möjligheter och begränsningar. På samma sätt är flera genrer kopplade till de instrumenten som 
musiken ofta skrivs på. Saxofon och trumpet associeras ofta till jazz, likaså elgitarr med blues av 
samma skäl.  
 
När det är tydligt att soundet, riktningen och budskapet i musiken kommer ifrån en särskild 
individ upplever jag musiken som mer personlig och intim. Det är en upplevelse jag enklare får 
när jag hör singer/songwriter-baserad musik till skillnad från mer ensemblebaserad. En av 
orsakerna till detta är att skapandet är en mer kollektiv process i ensemblebaserad musik och ofta 
mer individuell inom singer/songwriter-baserad. 
 
En stor del av den intima och personliga upplevelsen i just singer/songwriter-baserad musik är att 
personen som komponerat musiken med akustiska instrument också framför den. Allt eftersom 
elektronisk musik har utvecklats som en metod för individer att skriva musik så har flera verk 
skapats utan något sorts framförande utan istället med bland annat samplingar och programmerade 
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ljud. Trots att jag upplever ett sorts avstånd till individen i de verken så upplever jag ändå att de 
lyckas skapa ett intimt och personligt sound.  
 
Även om jag har varit intresserad av elektronisk musik i större delen av mitt liv har jag i mitt 
arbete haft ett perspektiv tydligt baserat inom jazzmusiken eftersom det är inom jazz jag har en 
skolad bakgrund. Jag har också haft en utgångspunkt som kompositör snarare än som gitarrist 
igenom arbetet, eftersom målet har varit att utveckla den musik jag skriver.  
 
För att lyckas skapa musik som jag själv kan stå för och som känns personlig vill jag kunna 
kombinera den improvisationsbaserade musiken jag spelar nu med den elektroniska musiken jag 
har haft med mig sedan min ungdom.Det sound jag vill uppnå i mitt musicerande kommer 
antagligen ha starka rötter i både den elektroniska samt jazzbaserade världen och därför har jag i 
mitt arbete valt att utforska hur jag kan skapa musik som innehåller båda. 
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2. Syfte & Frågeställningar 
 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur sound från elektronisk musik kan appliceras 
på en improvisationsbaserad musikgenre. 
 

● Vilka problem respektive möjligheter kan uppstå när en komponerar musik med 
improvisatoriska inslag för instrumentalister i kombination med inslag från elektronisk 
musik? 

 
● Vilka praktiska problem kan uppstå när en arbetar med elektroniska och akustiska 

instrument i ensembleform? 
 

● Vilka aspekter som är genretypiska för elektronisk musik vill jag utforska och hur skiljer 
de sig ifrån de inom jazzmusik? 

 
Jag vill sammanfattningsvis med det här examensarbetet lära mig att använda den kunskap jag har 
om elektronisk musik i mitt komponerande av improvisationsbaserad musik. Syftet med arbetet är 
att använda de elektroniska respektive akustiska ljudbilderna för att utforska möjligheter där en 
kan använda båda dessa genrer för att skapa en sammanhängande ljudbild. 
 
Det är också viktigt att vara tydlig med vad som menas med “elektronisk” och “akustisk” musik i 
arbetet.  
 
Med “elektronisk” musik menar jag i detta sammanhang musik som: 

- Främst skapas med hjälp av samplingar och musikprogram; genrer såsom techno, house, 
musique concrete, IDM, ambient etc.  

- Sällan är centrerad kring ett eller flera instrument som gitarr, piano, bas eller saxofon etc 
utan där praxis snarare är att skriva in musiken elektroniskt i ett program. 

- Har komposition som det huvudsakliga utövandet. 
 
 Med “akustisk” musik menar jag istället musik som: 

- Främst innehåller akustiska instrument som spelas av en person i realtid och alltså inte 
spelas upp i efterhand (som med samplingar och programmerad musik). 

- Har vedertagna instrument med en tydlig koppling till specifika genrer, till exempel 
saxofonen till jazz och fiol till klassiskt. 

- Lägger en större vikt på ensemblespel och improvisation. 
- Ser på framförandet och komponerandet som skilda hantverk. 

 
Ett exempel på hur de här tolkningarna av akustiskt/elektroniskt kan skilja sig från mer 
konventionella definitioner är digitalpianon och synthar, som ofta anses vara elektroniska 
instrument.  Med de här definitionerna tillhör de den akustiska kategorin eftersom de ofta är med i 
ensemblespel och improvisation och är vedertagna inom bland annat rock, jazz och blues. En 
dedikerad keyboardist som spelar diverse synthar har ofta mer gemensamt med akustiska musiker 
än med en elektronisk producent/låtskrivare.  
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3. Begreppsförklaringar 
 

ASDR - Attack, Sustain, Decay, Release. Dynamiska parametrar som ofta används inom 
elektronisk musik för att skapa eller modifiera ett sound på exempelvis en syntheziser. 
Attack Delay - En effekt som försenar eller tar bort attacken från en ton. 
Buchla - En analog synth som utvecklades under 60-talet av uppfinnaren Don Buchla och som 
inte använder sig av konventionell klaviatur utan istället använder sig av patchkablar och 
volymrattar. 
Delay - En effekt som simulerar ett eko 
Fältinspelningar - Term för inspelningar som görs utanför en studio. Vanligtvis används termen 
för inspelning av ljud i naturliga miljöer. 
PA - Public Adress. Vedertaget uttryck för diverse ljudanläggningar som ska nå ut till en publik. 
Används bland annat för konserter eller tal inför större publik. Består ofta av högtalare, monitorer 
och mixerbord 
Reverb - En effekt som simulerar en rumsklang 
Sampler - Ett instrument som förvarar och spelar upp lagrade ljud. 
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4. Metod 
 

Jag har i mitt arbete satt ihop en ensemble med blåsinstrument, kompsektion och ytterligare en 
musiker vid namn Behrang Mohammadi som ansvarar för de elektroniska inslagen i arbetet. 
Musiken i arbetet är egenkomponerad och är inspelad i följd i form av en konsert men utan 
närvarande publik. Kompositionerna innehåller både improviserade och tydligt skrivna delar med 
elektroniska inslag som kan anses som främmande inom jazztraditionen. Jag har med hjälp av 
Behrang producerat eller hittat sound/samplingar/instrument som står för de 
förinspelade/förprogrammerade/elektroniska inslagen i arbetet. I arbetet har jag först utgått ifrån 
egenkomponerad musik för ensemblen där jag sedan har applicerat de 
förinspelade/förprogrammerade/elektroniska sounden. Jag har använt mig av tydliga referenser i 
form av andras låtar och kompositioner för att förmedla mina musikaliska idéer till Behrang när vi 
har producerat den elektroniska musiken. Som referenser när jag komponerat har jag också 
undersökt andra tillfällen då mer elektroniskt baserade musiker har använt sig av akustiska 
instrument i kompositioner samt musiker som använt sig av loopar och fältinspelningar inom 
livemusik. Referenserna finns i form av livespelningar, mixar, album och enskilda ljudspår. 
 
Jag har också utvecklat frågeställningar för att kategorisera de elektroniska och akustiska inslagen 
i musiken. Dessa frågeställningar har jag utvecklat med hjälp av litteratur från bland annat Mark 
Katz och Brian Kane som har skrivit om relationen mellan akustisk och elektronisk musik. 
 
4.1 Definition 
När vi lyssnar på en inspelning med bekanta instrument, så kan vi utan ansträngning skapa en bild 
i vårt huvud av hur musiken spelas. Hör vi en sångare sjunga kan vi projicera en bild av hur 
personen ser ut (är det en man? kvinna? gammal? ung?) likaså om det är en gitarr (är det en 
elgitarr? akustisk?). Vi kan inte heller veta om den bild vi skapar är sann eller ej, men det är en 
bild vi har skapat baserat på de associationer vi har till musiken.  
 
Vi får inte heller bara information om vad musiken spelas på, utan också att den spelas. Vi 
kopplar en instrumentalist till det instrument vi hör, vi föreställer oss en gitarrist som spelar 
gitarren, en sångare som sjunger etc. Ofta kopplar vi detta till ljud som hör till annat än de toner 
som spelas. Vi hör kanske pedalen från pianisten, gnisslet från gitarrsträngarna eller en inandning 
från sångaren. Detta gör musiken mer intim och är ljud som vi ofta kopplar till de akustiska 
aspekterna hos instrumentet. När musiker inom elektronisk musik försöker imitera akustiska 
instrument är det svårt att rekonstruera de små men karaktäristiska ljuden från instrumenten (hur 
många noterar rytmiseringen till en inandning? Eller programmerar ljudet av klaffarna till en 
MIDI saxofon?) och vi associerar de ljuden både till en individ bakom instrumentet och till 
instrumenten i sig.  
 
Inom improvisationsbaserad musik är individerna bakom instrumenten ofta centrala. 
Improvisation består av spontana beslut och en sorts tankeprocess som lyssnare kan följa i 
musiken. Samspelet mellan musiker är en form av kommunikation mellan individer som en 
lyssnare kan uppleva via musiken. På samma sätt som vi kan höra en individ bakom ett instrument 
kan vi också höra frånvaron av nämnda individ. Om vi hör exakt samma gnissel, inandning eller 
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pedal i samband med att samma toner och rytm loopas kan vi ofta dra slutsatsen att det är en 
inspelad loop efter som mest ett par repetitioner. Samtidigt finns det också ljud utan repetition 
som lyssnare inte lyckas urskilja en individ bakom. Hör vi en ljudinspelning av regn som faller 
ner eller vind som susar igenom en tunnel föreställer vi oss inte att en person ligger bakom dessa 
ljuden, eftersom vi inte kopplar ljuden till instrument utan till naturliga fenomen. 
 
Det finns också tekniker på instrument som förstärker känslan av att en individ fysiskt har spelat 
in det vi hör. Klassiska metoder som vibrato, tremolo och mer moderna tekniker som “bends” har 
vi inte än lyckats återskapa med digital teknik till den graden att de kan inte kan urskiljas från sina 
akustiska motsvarigheter. En annan faktor som är svår att imitera med digitala medel är hur 
akustiska instrument reagerar på dynamiska variationer: en saxofon låter helt annorlunda om den 
spelar ett forte eller ett piano. På samma sätt hör en till exempel mycket mer av själva strängarna 
om en spelar ett forte eller piano på en gitarr, för att instrument resonerar olika beroende på hur 
starkt en spelar. 
 
Vår förmåga att urskilja huruvida en individ faktiskt har spelat in den musik vi hör är inte ofelbar. 
Om en melodi till exempel inte har tillräckligt med dynamisk eller tonal variation, eller om den 
rytmiska precisionen är inkonsekvent, och inte heller innehåller tillräckligt med tonlösa ljud som 
inandningar eller klaffar, är det inte alls säkert att en lyssnare kan urskilja om det är en människa 
som spelar eller ej. På samma sätt kan en elektronisk musiker övertyga en lyssnare om att en 
programmerad melodi är spelad av en individ om den har tillräckligt mycket dynamisk, rytmisk 
och melodisk variation. Två exempel på detta är artisterna Flying Lotus och Burial som i vissa 
låtar medvetet programmerar/klipper in slag med ojämna rytmvärden för att skapa illusionen av 
att en person har spelat in spåret. 
 
Innan vi hade förmågan att lagra musik var det praxis att komponera musik utifrån en abstrakt idé 
- en notbild, ett koncept, en melodi i huvudet, en rytm - som sen tolkades av en utövare. Musiken 
fanns endast då den spelades, och varje individuell konsert var en sorts unik upplevelse. När vi 
fick möjlighet att lagra de framföranden som gjordes kunde vi inte bara återuppleva musiken med 
samma kontext, lokal och utövare. Vi kunde också använda den lagrade musiken i nya 
sammanhang för att skapa något helt annat. 
 
En musiker som tidigt utvecklade det här konceptet var kompositören Pierre Shaeffer, som 1948 
myntade begreppet musique concrete när han samma år skapade stycket Etude Aux Chemins De 
Fer (Schaeffer, 1948) som enbart består av inspelade ljud från en tågstation i Paris. Schaeffer 
resonerade att musique concrete ändrar ordningen som musik tidigare skapats utefter. Istället för 
att börja med en abstrakt idé som sen blir konkret i ett framförande börjar Schaeffer med en 
inspelad - konkret - idé som sen skapar ett nytt resultat när den placeras i ett nytt sammanhang 
(Kane, 2014, s. 15–17). Det här konceptet blev senare grunden för samplingsbaserad musik som 
hip hop och turntablism-kulturen där musiker skapade nya låtar nästan helt baserat på redan 
existerande verk. 
 
Schaeffer började också undersöka hur ljud som vi hörde i vardagen kunde användas som musik 
och vad som definierar skillnaden om den ens existerade. “For the ‘concrete’ musician there is no 
difference between the cut bell and the piece of train: they are ‘sound fragments.” (Kane 2014, 
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s.17) skrev Schaeffer. Ett exempel där vi som lyssnare kan ha svårt att urskilja om en melodi är 
digitalt programmerad eller spelad live är när en musiker spelar ett elektroniskt klaviatur 
(keyboard, elorgel, synth etc.) där anslaget på en tangent skapar en digital signal. Här hör vi inget 
ljud från någon pedal eller från att en hammare i pianot slår an en sträng och skapar ett anslag. 
Inte heller hör vi någon rumsklang om signalen spelas in direkt utan att komma ut i en förstärkare 
för att sen tas upp i en mikrofon. Många av de element som vi lyssnar efter för att urskilja om 
musiken är abstrakt eller konkret är borta och vi kan ofta lura oss själva. I vissa fall kan det 
motsatta också inträffa: hur många personer som hör låten Red Horse (Stetson, 2011) inser att alla 
ljud är inspelade med en barytonsaxofon? Hur många som lyssnar på Freak, Go Home (Jaar, 
Harrington, 2013) hör att det är en gitarr som spelar igenom alla reverse- och reverbeffekter?  
 
Ett annat bra exempel på detta är artisten Nils Frahm som ofta använder sig av programmerade 
synthloopar i samband med piano eller synthar som spelas i livesammanhang. Många av hans verk 
som till exempel Says (Frahm, 2011) och All Melody (Frahm, 2018) utgör bra exempel på det jag 
försöker beskriva. 
 
I mitt arbete har jag använt mig av fyra olika frågor för att urskilja vad jag anser är de akustiska 
respektive elektroniska inslagen: 
 

- Uppfattas ljudet som akustiskt eller elektroniskt? Kan en lyssnare koppla ljudet till ett 
vedertaget instrument eller ljudkälla inom någon form av akustisk musik, eller låter ljudet 
som att det tillhör en elektronisk genre? 
 

- Uppfattas ljudet som spelas i realtid eller inspelat/lagrat? Spelas ljudet på plats eller är det 
förprogrammerat/redan inspelat? 
 

- Uppfattar en ljudet “i” eller “ur” sitt sammanhang? Hör en lyssnare att ljudet hör ihop med 
de andra i inspelningen eller låter det som att det kommer ifrån ett annat sammanhang? 
 

- Uppfattas “människan” bakom ljudet eller inte? Är det tydligt att ljudet framförs av en 
människa? 
 

Dessa kategorier avgör inte nödvändigtvis vilka ljudinslag som kan betraktas som elektroniska 
eller akustiska eftersom det till en viss grad är en subjektiv bedömning. Men eftersom hur vi 
individer tolkar ljud är subjektivt innebär det att varje människa kan svara olika på 
frågeställningarna. En person med mer erfarenhet av elektronisk musik har till exempel troligtvis 
andra svar än en mindre rutinerad lyssnare skulle ha. I arbetet har inte syftet heller varit att 
försöka “lura” lyssnaren att uppfatta akustiska inslag som elektroniska eller vice versa. I en del 
fall kan detta ha varit en biprodukt av att försöka använda elektroniska inslag på ett så naturligt 
sätt som möjligt i samband med akustiska instrument. På samma sätt som vissa elektroniska inslag 
ska kunna gifta sig med de akustiska har en del akustiska instrument i arbetet manipulerats med 
bland annat reverb och delayeffekter som kan påverka till exempel anslag eller rumsklang och 
missleda en lyssnare om vilket instrument som faktiskt spelas.  
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I genomförandet har jag utgått ifrån hur jag själv upplever de musikaliska inslagen i konserten och 
svarat på frågorna ur mitt eget perspektiv. Målet med detta har varit att försöka urskilja vad jag 
själv uppfattar som elektroniska/akustiska inslag och hur jag kan använda mig av båda i mitt eget 
komponerande. 
  
4.2 Framförande/Lokal 
Jag spelade in all musik i samma lokal och utan separata tagningar för att samtliga musiker skulle 
ha en gemensam akustik. Tanken var att akustiken skulle hjälpa de elektroniska och akustiska 
inslagen att skapa en sammanhängande ljudbild. Det var också viktigt att musikerna hade bra 
visuell kontakt till varandra eftersom större delen av musiken var improvisationsbaserad, vilket 
var enklare i en gemensam lokal. Det andra alternativet som jag funderade över var att spela in i 
en studio med musikerna i olika rum vilket hade gett mer kontroll över den individuella akustiken 
hos instrumenten. Det hade också gjort det möjligt att manipulera de individuella instrumenten i 
efterhand och gjort det enklare att göra pålägg eftersom alla instrumenten hade haft isolerade 
tagningar. Då hade jag antagligen också spelat in kompositionerna separat istället för i en 
konsertform för att få ännu mer kontroll över tagningarna. 
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5. Genomförande
 

5.1 Instrumentering 
I kompositionerna har jag använt mig av instrument och sound som är ansedda som vanliga för 
jazzbaserad musik respektive elektroniska genrer. Valet av akustiska instrument är baserat på de 
instrument jag har en vana av att spela med samt har haft tillgång till. De elektroniska inslagen jag 
har valt ut är ikoniska inom den elektroniska musik jag ville lära mig använda i mitt 
komponerande. Exempel är fältinspelningar som är vanliga bland musique concrete, trummaskin 
som är mer vanligt i genrer som techno/house och noise generator från mer noisebaserade genrer.  
 

Akustiska Instrument Elektroniska Instrument 

Tenorsaxofon 1 Fältinspelningar  

Tenorsaxofon 2 Syntharpeggion 

Kontrabas Trummaskin 

Piano Inspelade tal 

Trumset Vinylsampling 

Elgitarr Noise Generator 

Sångskålar  
 
Trummaskinen och diverse samplingar är kopplade till ett PA som sen tas upp via 
rumsmikrofoner för att ta del av akustiken som de andra instrumenten har. Trummorna har både 
individuella mikrofoner samt tas upp av rumsmikrofonen. De resterande instrumenten har också 
individuella mikrofoner. Sångskålarna är ett metalliskt instrument som resonerar i en viss ton 
beroende på skålens storlek. En använder oftast en sorts metallisk pinne som slås mot skålen för 
att få tonen att resonera. Sångskålarna har ett eget PA med reverbeffekter för att skapa ett mindre 
akustiskt sound och manipulera de dynamiska parametrarna som attack och decay i instrumenten 
för att skapa ett sound som gifter sig mer med de elektroniska ljudinslagen. Fältinspelningar består 
av inspelade vinddrag som också kommer ut via samma PA som trummaskinen. Noise generatorn 
är ett instrument som skapar en tonlös signal genom en högtalare som en kan manipulera via 
bland annat frekvenshöjd och volym. Vinylsamplingen är en inspelning av det torra knasterljudet 
som är typiskt för vinylspelare. 
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5.2 Konsertform 
Storformen inleds med ett helt improviserat parti, som jag har valt att kalla för Öppning. Det 
skrivna materialet består sedan av två kompositioner som går under namnen Glas och Nothing 
Gold Can Stay och som binds samman via improviserade delar. 
 

Tidsstämpel Låttitel Beskrivning Akustiska 
Instrument  

Elektroniska 
instrument 

00:00 - 04:24 Öppning Kollektiv improvisation mellan den elektroniska 
musikern och ensemblen. 

Elgitarr 
Saxofon 
Bas 
Piano 
Sångskålar 

 
Fältinspelningar 
Inspelade tal 

00:00 - 04:42 Glas (del 1) Improviserat intro följt av skrivet tema. Elgitarr 
Saxofon 
Bas 
Piano 
Trumset 

Syntharpeggio 

04:43 - 12:38 Glas (del 2) Saxofonsolo följt av fri improvisation mellan den 
elektroniska musikern och ensemblen. 

Elgitarr  
Saxofon 
Bas 
Piano 
Trumset 

Noise generator 

00:00 - 02:03 Nothing 
Gold Can 
Stay (del 1) 

Långa toner i elgitarr bas och förstasaxofon följt 
av improvisation i andrasaxofon samt piano  

Saxofon 
Bas 
Piano 

 

02:03 - 05:58 Nothing 
Gold Can 
Stay (del 2) 

Skrivna ackord i elgitarr och piano till trumset och 
trummaskin. Saxofoner kommer in med skrivna 
toner. 

Saxofon 
Bas 
Piano 
Elgitarr 
Trumset 

Trummaskin 
Vinylsampling 

05:58 - 14:43 Nothing 
Gold Can 
Stay (del 3) 

Saxofonsolo med syntharpeggion som kommer in 
under solo ocht är med i resten av låten.  

Piano 
Saxofon 
Elgitarr 
Trumset 

Trummaskin 
Syntharpeggion 

14:43 - 16:36 Nothing 
Gold Can 
Stay (del 4) 

Syntharpeggiona som den elektroniska musikern 
improviserar med genom att variera tonhöjd/pitch. 
Sångskålar som spelar långa toner över 
syntharpeggiona. 

Sångskålar Syntharpeggion 
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5.3 Kompositionsprocess/Rep 
 
Akustiskt 
I skapandet av den akustiska musiken utgick jag från skrivet material som delades ut till 
instrumentalisterna innan den första repetitionen. Detta följdes upp av muntliga instruktioner 
under senare repetitioner där jag förtydligade mer övergripande idéer som den dynamiska 
progressionen och övergångarna från de fria delarna till de skrivna. I de flesta fallen kunde den 
akustiska musiken repas oberoende av de elektroniska inslagen. Att repa Öppning till 
fältinspelningar var till exempel inte nödvändigt eftersom musikerna inte är beroende av den 
elektroniska musiken varken harmoniskt, melodiskt eller rytmiskt. Detta innebar att vi började 
med att gå igenom den skrivna musiken separat för att sen lägga till de elektroniska inslagen i 
senare rep när musikerna var mer bekväma med det skrivna materialet. Vid de sista repen arbetade 
vi mer tillsammans med Behrang och de elektroniska inslagen för att skapa ett sammanhängande 
sound. Flera av musikerna var också ovana att spela till samplingar och loopar vilket var viktigt 
att vänja sig vid. I de fall som musikerna var beroende av de elektroniska inslagen repades detta 
först separat. Som i Nothing Gold Can Stay del 2, där trummorna är beroende av trummaskinen 
som etablerar ett fast tempo. I det fallet repades övergången från del 1 till 2 separat med bara 
trummor och Behrang på trummaskin.  
 
Elektroniskt 
Med Behrang utgick jag både från muntliga instruktioner samt låtexempel för att beskriva det 
sound jag ville åstadkomma. För att lyckas kommunicera de estetiska idéerna som skulle vara med 
i arbetet behövdes det ett annat sorts språk med termer som är vedertagna inom elektronisk musik. 
För akustiska instrument är redan många dynamiska förutsättningar som anslag och tonlängd 
etablerade och beroende av dess fysiska konstruktion. För att exempelvis ställa in de dynamiska 
parametrarna till syntharpeggiona så använde vi oss av ASDR (Attack, Sustain, Delay, Release). 
Vi talade också om frekvensregistret på syntharna och huruvida bas eller diskantregistret behövde 
klippas/förstärkas. För samplingar fick Behrang fria tyglar och jag var inte särskilt specifik med 
vad fältinspelningarna eller talet skulle innehålla. 
 
5.4 Kommunikation 
Inom jazzmusik är det ofta vanligt med både musikaliska cues i form av exempelvis 
bakgrundsmelodier eller fysiska cues för att signalera när musiker skall gå vidare i formen. 
Eftersom Behrang som elektronisk musiker var ovan vid ensemblebaserad improvisation var det 
viktigt att hitta ett tydligt sätt att kommunicera under konserten när han skulle börja/sluta spela. 
Under konserten och rep använde jag mig därför av mycket fysiska gester för att kontrollera 
dynamik och insatser särskilt vid övergångarna mellan kompositionerna. Jag gestikulerar 
exempelvis när instrument “faller av” i slutet på Glas inför övergången till Nothing Gold Can Stay 
och när syntharpeggiot skall komma in i början av Glas. Eftersom Behrang inte heller har någon 
större erfarenhet av att läsa noter eller räkna takter behövdes också språket anpassas för att 
beskriva formen på låtarna. Bland de skolade musikerna användes ofta bokstäver (A-del, B-del 
etc…) eller låttitlar. Med Behrang använde jag mig istället av fysiska gester eller instruktioner att 
börja i följd av ett annat instrument. Ett exempel är trummaskinen i Nothing Gold Can Stay där 
jag instruerade Behrang att börja efter att saxofonerna kommer in. Det behövdes också mer 
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hänsyn till hur Behrang skulle förhålla sig till musikerna under de improviserade delarna. Vid de 
tillfällen jag kunde gav jag det större ansvaret till musikerna för att leda de improviserade delarna 
som del 2 i Glas där jag instruerade Behrang att följa saxofonernas dynamik med noise 
generatorn. Andra tillfällen där Behrang var oberoende av musikerna för att improvisera som del 4 
av Nothing Gold Can Stay gav jag honom fria tyglar.   
 
5.5. Musikaliska koncept  
Under kompositionsprocessen utgick jag från diverse koncept och idéer som jag har velat 
utforska. Många av koncepten har sitt ursprung i andra låtar som jag kommer att referera till 
nedan. 
 
Öppning 
Konceptet i Öppning är att kombinera akustiska och elektroniska instrument som improviserar 
utan att behöva förhålla sig till någon fast harmoni eller rytmik. Tanken var att det skulle ge större 
möjlighet för de akustiska musikerna att genom en form av fri improvisation kunna fokusera på att 
tillsammans med Behrangs inspelade ljud skapa en gemensam ljudbild oberoende av form eller 
skrivet material. Under konserten så hade Behrang en förbestämd ljudbank av fältinspelningarna (i 
form av vinddrag) samt inspelat tal (som han hade kvar från sin distanskurs i tyska). Talet innehöll 
helt enkelt simpla, välartikulerade meningar utan pathos som spelades igenom en delayeffekt . 
Behrang fick inga tydliga instruktioner om hur han skulle improvisera utan fick spela upp både 
talen och fältinspelningarna på det sätt han ansåg passande. En annan idé som jag ville utforska i 
Öppning var att ha med ett akustiskt instrument vars sound manipuleras för att reducera en del av 
instrumentets karaktärsdrag som anslag och rumsklang. I det här fallet gjordes det med 
sångskålarna som kopplades till reverb och delayeffekter.  
 
Beslutet att ha med talet i konserten var först ett initiativ från Behrang. Jag tyckte det var ett 
intressant tillägg i arbetet eftersom tal ofta används inom samplebaserad musik trots att det är ett 
mänskligt instrument. Jag kan enkelt associera det med både akustiska och elektroniska genrer 
beroende på hur det används. Den huvudsakliga anledningen för att det inspelade talet ligger i den 
elektroniska kategorin är för att Behrang använder det på ett sätt som är praxis inom elektronisk 
musik. Det är alltså inte en person som reciterar talet på plats utan det är inspelat och behandlas 
som en sampling likt alla andra. 
 
Kompositionen är främst inspirerad av låten Étre (Jaar, 2011) som innehåller både 
fältinspelningar, tal, piano och synthar. 
 
De tydligaste skillnaderna mellan Étre och Öppning är att när instrumenten i Öppning tydligt 
improviserar i ett gemensamt rum med de elektroniska inslagen, så är Étre baserad på instrument 
och ljudspår som är inspelade i olika rum och vid olika tillfällen som i efterhand har satts ihop. Ett 
flertal av ljudinslagen som pianot och diverse inspelade tal är också uppklippta för estetisk effekt. 
Det finns med andra ord ingen kommunikation mellan de musiker som spelat in instrumenten till 
Étre och instrumenten är tagna ur olika sammanhang i kontrast till Öppning. 
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Glas 
För Glas fanns det två koncept jag ville utforska: Hur kan en musiker eller kompositör använda ett 
förprogrammerat elektroniskt ljudinslag med tydligt tonalt innehåll i samband med akustiska 
instrument, och hur kan en använda sig av ett icke tonalt instrument för att komplettera 
improvisation utan en etablerad tonart. Med syntharpeggiot ville jag vara noggrann med att det 
skulle ha en diskret plats i ljudbilden och inte ta för stor uppmärksamhet från musikerna. 
Arpeggiot skulle också ha ett minimalt tonalt innehåll som skulle ligga över en ackordsgång som 
ibland skulle klinga dissonant mot tonerna i arpeggiot. Jag instruerade musikerna att inte förhålla 
sig till arpeggiot när de spelade eftersom tanken var att det skulle vara i bakgrunden och att de 
istället skulle förhålla sig till varandra genom hela låten. Jag hoppades att arpeggiot skulle ge en 
sorts meditativ känsla genom låten. Syftet med det icke tonala instrumentet var att förstärka den 
dynamiska toppen i slutet på Glas med sitt icke tonala sound. Jag var orolig över Behrangs ovana 
att improvisera och att ett främmande instrument utan tonalt innehåll skulle skapa en för stor 
kontrast till resten av musiken och upplevas som för främmande.  
 
För det tonala konceptet försökte jag få fram ett sound likt en synthmelodi som är med i den 
senare halvan av Étre, där en tydlig melodisk sekvens är med och repeteras samtidigt som den har 
en diffus men repetitiv struktur. I kontrast till melodin i Étre så har syntharpeggiot i Glas en 
tydligare rytmisk struktur som en lyssnare kan urskilja samt en svagare attack. Den har också ett 
ännu mindre tonalt innehåll och växlar endast mellan två toner under samma takt, när den i Étre 
varierar mellan tre toner över en längre period. 
 
Till det andra konceptet försökte jag skapa en sorts ljudvägg med både akustiska och elektroniska 
inslag med ett så brett frekvensregister som möjligt. Målet med detta var att ge ett sorts 
överväldigande intryck en kan uppleva i kompositioner av Tim Hecker som The Piano Drop 
(Hecker, 2011) och Where Shadows Make Shadows (Hecker, 2009) samt öppningen till låten 
Helios (Freund, 2016). I de låtexempel som används för att beskriva ljudväggen används alltid ett 
flertal elektroniska inslag. I Glas används enbart noise generatorn för att imitera de elektroniska 
sounden i låtreferenserna och de resterande ljuden ersätts av de akustiska instrumenten i 
konserten. 
 
Nothing Gold Can Stay 
I Nothing Gold Can Stay används tre elektroniska inslag för att utforska två koncept: Det första är 
att ha en rytmisk figur från ett elektroniskt instrument som leder tempot i både en skriven och en 
improviserad del (2 och 3). Den rytmiska figuren i Nothing Gold Can Stay består av en loop från 
trummaskinen som börjar i del 2 och som byter rytmmönster i början av del 3. Det andra är att likt 
i Öppning ha akustiska inslag som får sina signaler manipulerade via reverb och delay för att dölja 
de akustiska dragen. I det här fallet är det gitarren i del 1 samt sångskålarna som återkommer i del 
4. De återstående två elektroniska inslagen är vinylsamplingen i del 2 och syntharpeggiona i del 3 
och 4.  
 
För första halvan av Nothing Gold Can Stay var jag tydligt inspirerad av hur artisten Leafar Legov 
öppnar en mix han producerade till hemsidan Resident Advisor (Legov, 2016). Den orytmiska 
öppningen med långa toner, vinylsamplingen, introduktionen av en basrytm och utskrivna 
ackordsrytmer som finns i mixen är också närvarande i Nothing Gold Can Stay. Jag använde mig 
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också av en mer akustisk komposition av artisten Floating Points vid namn Perforation Six 
(Shepherd, 2015) som referens. Det var särskilt användbart för att beskriva hur jag ville att 
trumkompet skulle arbeta kring basrytmen och bygga dynamiskt över en längre period. 
Perforation Six är en låt som bygger på ett enda groove som också ökar i dynamik under låtens 
gång med hjälp av att instrument introduceras successivt. Den dynamiska progressionen ville jag 
återskapa i andra halvan av Nothing Gold Can Stay. Syntharpeggiona i del 3 och 4 är svagt 
baserade på låten Cylinders (Quirke, 2016). Cylinders ger ett sorts ödsligt och avslutande intryck 
som jag försökte återskapa i slutet av konserten med hjälp av två syntharpeggion och sångskålar.  
 
Leafar Legov arbetar enbart med elektroniska instrument och samplingar så kontrasten till 
akustisk musik i form av instrument är inte närvarande i hans musik. Trots det så var det 
användbart att använda sig av en låt med både rytmiskt och harmoniskt innehåll som hade en 
tydlig relation till jazzmusik. Perforation Six och Cylinders skiljer sig från kompositionerna som 
inspirerat Glas och Öppning eftersom de antingen innehåller enbart akustiska eller elektroniska 
ljudinslag, vilket innebär att det är svårt att göra jämförelser mellan deras verk och mitt eget 
arbete. De har ändå likt Leafars mix varit användbara för att utveckla de estetiska koncept jag ville 
ha med i konserten. 
 
5.6. Analys av akustiska/elektroniska inslag 
Efter att ha lyssnat på konserten har jag med utgångspunkt i frågorna beskrivit hur jag upplever de 
akustiska och elektroniska inslagen. 
 
5.6.1. Öppning 
 
Inspelning 
 
Uppfattas ljudet som akustiskt eller elektroniskt? 
Samtliga instrument i Öppning upplevs som akustiska med undantag av sångskålarna. Både 
vinden från fältinspelningarna och talet med delay hörs tydligt tillsammans med alla de akustiska 
instrumenten och är igenkännbara. Eftersom sångskålarna går igenom flera effekter så upplevs det 
inte riktigt att ljudkällan kommer ifrån ett vedertaget instrument. Det är särskilt diffust vid 02:33 
då volymen gör att högtalarna slår över och förvränger ljudet ännu mer. Bristen på anslag från 
instrumentet gör också att det är svårt att uppfatta en tydlig klang. Sångskålarna har inte heller 
särskilt många karaktäriska ljud bortsett från tonen som kännetecknar instrumentet. 
 
Uppfattas ljudet som spelat i realtid eller inspelat/lagrat? 
Jag uppfattar tydligt att alla de akustiska instrumenten är spelade i realtid i och med att de följer 
en gemensam dynamisk progression. Det intuitiva samspelet mellan instrumenten gör att det 
märks att det är en gemensam inspelning. Frånvaron av repetitiva inslag bidrar också till 
upplevelsen av att instrumenten är spelade i realtid. De elektroniska inslagen upplevs däremot 
som klart inspelade eftersom de inte har samma respons. Behrang har en del frihet att improvisera 
genom att bestämma när ljuden spelas upp men har ingen möjlighet att skildra de dynamiska 
kontrasterna som resten av ensemblen har. 
 
Uppfattas ljudet i eller ur sitt sammanhang? 
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Alla Behrangs bidrag i Öppning upplevs tydligt som ur sitt sammanhang. Att det är uppenbart att 
vinden från fältinspelningen har en helt annan akustik än de andra instrumenten och är inspelad i 
ett annat sammanhang. Det inspelade talet, tillsammans med sångskålarna låter också som att de 
har en annan rumsklang på grund av sina reverb och delayeffekter. Sångskålarna skiljer sig 
däremot för att de tydligt improviserar med de andra musikerna. Det inspelade talet låter inte 
heller som det är i sitt sammanhang och är inte dynamiskt sammanhängande med resten av 
musiken. Istället är talet känslolöst, rakt och utan dynamisk variation i kontrast till resten av 
instrumenten. De övriga instrumenten hörs som i sitt sammanhang och har en tydlig gemensam 
rumsklang  som musikerna improviserar med varandra i. 
 
Uppfattas människan bakom ljudet eller inte? 
Det enda inslaget som jag inte lyckas koppla till en individ är fältinspelningarna i Öppning. Om 
det är något instrument som är en aning tvetydigt så är det sångskålarna med sitt diffusa sound, 
men det upplevs att de så tydligt följer med i den kollektiva improvisationen att det är uppenbart 
att en musiker spelar instrumentet och gör aktiva beslut. Detsamma gäller med resten av 
musikerna som konstant uttrycker sig i improvisationen. Talet är naturligtvis inte heller något 
problem att koppla till en människa. 
 
5.6.2. Glas 
 
Inspelning 
 
Uppfattas ljudet som akustiskt eller elektroniskt? 
I Glas hörs det tydligt vilka instrument som är akustiska och inga har några effekter som 
manipulerar anslag eller rumsklang. Motsatsen gäller med de elektroniska inslagen som består av 
syntharpeggiot som börjar i del 1 och noise generatorn i del 2. Syntharpeggiot som är 
programmerat i en dator och noise generatorn som är en sorts låda med kretskort ses knappast som 
vedertagna akustiska instrument. Syntharpeggiot är också programmerat att spela i ett snabbare 
tempo än resten av musiken men det upplevs inte som särskilt distraherande eftersom arpeggiot 
har en svag attack som döljer rytmiken. Samtidigt gör den tydliga repetitionen i arpeggiot att 
andra instrument med mer melodisk rörelse och variation tar upp uppmärksamheten. Varken 
arpeggiot eller noise generatorn arbetar heller med tekniker som bends, vibrato eller tremolo som 
är vanliga bland akustiska instrument. Med piano, bas och saxofon var det alltid enkelt att höra 
dem som akustiska till stor del för att en hör mycket av detaljerna kring tonerna de spelar. Särskilt 
i del 1 och 2 av Glas så tar mikrofonerna upp knarr från kontrabasen, de dämpade strängarna från 
pianot och luften från saxofonerna. Den dämpade gitarren upplevs där också klart och tydligt som 
akustisk.  
 
Uppfattas ljudet som spelat i realtid eller inspelat/lagrat? 
Det enda ljudet i Glas som inte uppfattas som spelat i realtid är syntharpeggiot i del 1 (som också 
är det enda lagrade inslaget i Glas). Det är framförallt den uppenbara repetitionen som ger 
intrycket av att det är en loop som spelas. Att arpeggiot inte ändrar sitt tonala, rytmiska  eller 
dynamiska innehåll gör också att det står ut från resten av musiken. 
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Uppfattas ljudet i eller ur sitt sammanhang? 
Inga av de akustiska instrumenten i Glas upplevs som ur sitt sammanhang. Det beror på att de har 
gemensam rumsklang och spelar i tydlig relation till varandra både under de skrivna partierna i del 
1 och de improviserade i del 2. De elektroniska inslagen skiljer sig på två olika sätt från resten av 
instrumenten, vilket gör det svårare för mig att höra att de är i sitt sammanhang. Det första är att 
både syntharpeggiot och noise generatorns brist på anslag avger en svagare rumsklang än de 
akustiska instrumenten. Dessutom så spelar syntharpeggiot en loop som har tydliga kontraster till 
de resterande instrumenten som sätter den isär. Både för att den spelar i ett snabbare tempo än den 
skrivna musiken, men också för att den repeterar en sekvens på tre takter när resten av ensemblen 
konstant byter rytm, harmoni och dynamik. Noise generatorn är inte lika begränsad med att 
uttrycka sig i ensemblen eftersom den växlar i frekvens och volym i sammanhang med de 
akustiska instrumenten. 
 
Uppfattas människan bakom ljudet eller inte? 
Med undantag av syntharpeggiot i del 1 upplevs det som att individer spelar samtliga instrument. 
Det som främst ger den inblicken är samspelet mellan instrumenten. Särskilt i del 2 där alla 
musiker deltar i en kollektiv improvisation tillsammans med Behrang på noise generatorn. 
Behrang bidrar med helt egen sorts input i musiken med en icke-tonal signal samtidigt som han 
kompletterar musikerna i ensemblen. 

 
Skrivet tema för del 1 i Glas (03:34) Tempot är på ett “ungefär” i och med att trummisen etablerar tempot  

 

 
Syntharpeggio för Glas. Melodin är programmerad att följa det tempot i början av första takten (100 bpm) 
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 5.6.3. Nothing Gold Can Stay 
 
Inspelning 
 
Uppfattas ljudet som akustiskt eller elektroniskt? 
Det finns flera tillfällen i Nothing Gold Can Stay där det är svårt att urskilja om instrumenten är 
akustiska eller ej. Det första exemplet är elgitarren i del 1 som utöver reverb och delayeffekter 
också har en attack delay som tar bort anslaget från gitarren. Bristen på anslag och tekniker som 
exempelvis tremolo, vibrato och bends gör det svårt att urskilja om ljudet kommer ifrån ett 
akustiskt instrument. Det andra instrumentet är trummorna i del 2 som spelar runt beatet från 
trummaskinen. Likt beatet har både hi-hat och virvel en jämn dynamik genom hela den andra 
delen av Nothing Gold Can Stay. Det lätta anslaget hos trummorna ger inte heller någon större 
rumsklang en kan höra. Ljudet av en visp som dras längs virveln påminner också om 
vinylsamplingen som gör det svårt att separera ljuden. Det sista instrumentet som är svårt att 
urskilja är sångskålarna i del 4 som återkommer från Öppning med samma sound. Det är lika svårt 
här att höra om det är ett akustiskt instrument som spelas, av samma anledningar. De återstående 
elektroniska och akustiska instrumenten låter som sina elektroniska respektive akustiska 
instrument. 
 
Uppfattas ljudet som spelat i realtid eller inspelat/lagrat? 
De lagrade ljuden som finns med i Nothing Gold Can Stay är trummaskinen och vinylsamplingen 
som börjar i del 2 och syntharpeggiot som börjar i del 3. Trummaskinen låter tydligt som en 
förprogrammerad loop med endast en rytmisk variation från del 2 till del 3 då den byter mönster. 
Behrang varierar inte med några ljud eller dynamiska parametrar i beatet som har identiskt sound 
igenom hela låten. Med syntharpeggiot som spelas från del 3 hörs det också att det är lagrat 
eftersom det också består av en endast 2 takter lång loop. Vad som skiljer arpeggiot ifrån de flesta 
andra lagrade sounden är att Behrang improviserar med loopen genom att ändra tonhöjden och 
tempot vilket bidrar till intrycket av att det är en förprogrammerad loop som manipuleras på sätt 
mer associerade med elektroniska genrer än akustiska. Ett mer tvetydigt instrument är trummorna 
i del 2 som gifter sig väl med både trummaskinen och vinylsamplingen. Det hörs tydligt att 
vinylen är en inspelad loop som är konstant i sitt sound genom hela sin speltid vilket gör att 
virveln också kan uppfattas som en del av samplingen. Det är alltså inte helt uppenbart att ljudet 
från virveln spelas av trummisen. Hi-haten har en liknande relation till beatet från trummaskinen. 
Trummisen fick instruktioner att spela i tydlig relation till beatet och ljudet från hi-haten gifter sig 
så väl med trummaskinen att en ibland kan tro att den är en del av loopen. Hi-haten innehåller 
dock mer rytmisk variation än någon loop i hela konserten, men det hör inte till det ovanliga inom 
elektroniska genrer att programmera in hi-hats med många varierande rytmer kring ett konsekvent 
beat. Resten av instrumenten innehåller tillräckligt med variation för att en lyssnare ska lyckas 
uppfatta att de spelas i realtid. 
 
Uppfattas ljudet i eller ur sitt sammanhang? 
Elgitarren i del 1 låter inte som att den har samma rumsklang som de andra instrumenten. Både på 
grund av diverse effekter men också för att det repetitiva rytmiska och tonala innehållet inte 
förhåller sig särskilt tydligt till resten av ensemblen vilket får mig att uppleva gitarren som ur sitt 
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sammanhang. I del 2 upplevs också trummaskinen och trummorna som ur sitt sammanhang, delvis 
för att de svaga vispanslagen från trummorna och den dova basrytmen inte klingar särskilt starkt i 
rummet, men också för att de spelar mycket gemensamt och oberoende av de resterande 
instrumenten. Gitarr, piano, bas och saxofon spelar de skrivna ackorden tillsammans i del 2 
samtidigt som trummorna och trummaskinen tillsammans skapar ett underliggande beat. 
Syntharpeggiot låter tydligt i sitt sammanhang tack vare att en tydligt hör rumsklangen, särskilt i 
slutet på konserten när det är ensamt kvar. Viktigt här är också att Behrangs improvisation med 
arpeggiot inte påverkar om det upplevs ur sitt sammanhang eller ej, eftersom det inte spelar i en 
tydlig relation med något instrument. Sångskålarna är svårare att uppleva som i sitt sammanhang i 
del 4 än när de är med i Öppning eftersom det inte är lika tydligt samspel.  
 
 
 
Uppfattas människan bakom ljudet eller inte? 
Om en bortser från vinylsamplingen och trummorna i del 2 så hörs individerna bakom samtliga 
instrument i Nothing Gold Can Stay. Hela första delen består av improvisation mellan gitarr, 
piano, saxofoner och bas, där det märks tydligt hur musikerna fattar beslut om vad som spelas. De 
enda inslagen som inte är med i del 1 är sångskålarna från Öppning som återkommer i del 4 och 
trummorna samt trummaskinen i del 2. Med sångskålarna hörs det tydligt att en person ligger 
bakom ljudet av samma anledning som i Öppning. Att uppfatta en människa bakom trummorna 
och trummaskinen i del 2 är mer komplicerat. Det hörs tydligt att en person inte har något att göra 
med själva basrytmen men Behrang använder sig av diverse samplingar i trummaskinen för att 
göra “trumfills”. Trummorna innehåller inte heller särskilt mycket variation eller improvisation i 
relation till resten av instrumenten utan förhåller sig mer till trummaskinen. Trummorna håller 
också en jämn dynamik och är återhållsamma så det är inte helt uppenbart att det ligger en 
tankeprocess eller spontana beslut bakom det som spelas. Vad gäller syntharpeggiot i del 4 hörs 
det däremot tydligt att en person improviserar med loopens pitch och tempo. 
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Skrivna noter för akustiska instrument i Nothing Gold Can Stay del 2 (03:19)  

 
Rytmmönstret för trummaskinen i Nothing Gold Can Stay del 2 (00:40) 
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6. Diskussion
 

6.1 Metodval 
Beslutet att skriva musiken i form av en konsert och att spela in allt samtidigt i ett gemensamt rum 
hade en tydlig effekt på resultatet. Den visuella kommunikationen mellan ensemblemedlemmarna 
underlättade både improvisationen och övergångarna. 
 
Det tydligaste alternativet hade varit att spela in alla kompositioner för sig, att ha olika rum för 
olika instrument och att spela in alla instrument separat. Fördelen hade varit att en hade fått ännu 
mera kontroll över de individuella instrumenten eftersom det inte skulle finnas något läckage 
mellan mikrofonerna. Det hade också gett fler möjligheter att manipulera ljudbilden i efterhand 
för att ge akustiska instrumenten ett mer elektroniskt intryck genom att ändra parametrar som 
stereobild, frekvens och dynamik. Nackdelarna hade varit att en hade tappat den enhetliga 
akustiken som ett gemensamt rum bidrar med och den intuitiva kommunikationen mellan 
musikerna som improviserar vilket jag tycker ger en mer organisk ljudbild. 
 
6.2 Slutsatser av analysen 
 
Akustiskt/elektroniskt 
Under genomförandeprocessen har det blivit tydligt att anslaget hos instrument har varit en viktig 
aspekt för att uppleva ett ljud som akustiskt. En annan faktor som spelade roll var hur manipulerat 
ljudet var som i fallet med sångskålarna och gitarren i Nothing Gold Can Stay del 1, där effekter 
påverkade instrumentets anslag och rumsklang. När musikerna använde tekniker som dämpade 
själva tonen blev de akustiska ljuden ännu tydligare, som i Glas del 1 där pianot och gitarren 
spelar med en “palm mute” teknik som dämpar tonen från instrumentet och som följaktligen 
framhäver alla de karaktäristiska ljuden som instrumentet ger ut. 
 
Inspelat/lagrat 
När jag försökte urskilja om ett ljud kunde uppfattas som inspelat/lagrat eller spelat i realtid var 
det repetition, dynamisk variation/respons och ensemblespel som var avgörande. De loopade 
inslagen repeterade melodiska sekvenser över en längre period än några instrument som spelade i 
realtid. Det begränsade dynamiska utbudet från de lagrade/inspelade inslagen skapade också en 
tydlig kontrast till instrumenten i realtid. Både den begränsade variationen i looparna själva och i 
relation till instrumenten som spelar i realtid som ofta ändrar dynamik i samband med musiken. 
Här skiljer sig noise generatorn från de andra instrumenten Behrang använde eftersom den med 
frekvenser och volym kunde ge dynamisk respons och input till ensemblen. Metoder för att 
kommunicera med ensemblen i realtid var en brist i allmänhet hos de inspelade/lagrade 
instrumenten, som inte hade samma kontroll över sitt tonala eller rytmiska innehåll.  
 
I eller ur sitt sammanhang 
Akustiken och samspel mellan musiker var viktiga vare sig ljudet upplevdes som i sitt 
sammanhang eller ur sitt sammanhang. Om instrumentens klang gav intrycket av en gemensam 
akustik - som i det här fallet kommer ifrån rummet som musiken spelades in i - hördes de som i 
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sitt sammanhang och som att de spelade tillsammans. Musikernas samspel gav också ett starkt 
intryck av att de spelade i sitt sammanhang. Särskilt i delarna med kollektiv improvisation var det 
tydligt att musikerna var i samma rum och kommunicerade med varandra. 
 
Människan bakom 
Angående om jag lyckades höra en individ bakom instrumenten eller ej upplevde jag det som 
beroende på hur mycket utrymme för konstnärliga beslut musikerna eller Behrang hade möjlighet 
att göra. Allt från den kollektiva improvisationen i Öppning till Behrangs improvisation vad gäller 
syntharpeggiot i del 4 av Nothing Gold Can Stay uppfattade jag som att det fanns en individ 
bakom som tog beslut. De enda tillfällen där jag hade svårt att urskilja en musiker bakom 
instrumentet var när musiken innehöll för lite utrymme för improvisation och variation. I det här 
fallet var det trummorna i Nothing Gold Can Stay del 2. 
 
6.3 Övriga reflektioner 
Jag uppfattade det också som att de rytmiska och harmoniska dissonanserna som fanns blev 
svagare när toner hade lättare anslag. Båda syntharpeggiona spelas mot toner som klingar både i 
halvtonsintervall och tritonusintervall men skapar fortfarande en ljudbild som inte uppfattas som 
särskilt dissonant. På samma går arpeggiot till Glas i ett helt annat tempo än resten av musiken 
men eftersom bristen på anslag gör att rytmen upplevs så pass diffust uppfattar jag det fortfarande 
som behagligt att lyssna på. 
 
Schaeffer gjorde liknande reflektioner i sitt arbete med musique concrete när han klippte bort 
attacken på instrument i inspelningar. Upplevelsen då var att ursprunget till ljudet var svårare att 
identifiera. Schaeffer gjorde också tester då han loopade ljud utan dess anslag vilket drastiskt 
ändrade upplevelsen av ljudet (Kane, 2014, s. 16–17). 
 
När jag skrev musiken för arbetet började jag först med att komponera den akustiska musiken och 
tänkte ut en helhetsform innan jag började arbeta med Behrang för att skapa de elektroniska 
inslagen. Med den här metoden uppfattade jag det som att jag prioriterade den akustiska musiken 
före den elektroniska. Trots att en del av musiken som exempelvis större delen av Nothing Gold 
Can Stay var skriven med elektroniskt beat från trummaskinen som utgångspunkt, så skrevs större 
delen av den akustiska musiken som ackord, harmoni och storform innan den exakta basrytmen 
var utvecklad med hjälp av Behrang. 
 
Det förekom också att de elektroniska inslagen begränsade möjligheterna som finns inom 
jazzbaserade kompositioner. Det är exempelvis svårt att göra synkroniserade övergångar som är 
sammanhängande om de akustiska inslagen inte förhåller sig rytmiskt och harmoniskt till de 
elektroniska. Detta gjorde att det kändes mer naturligt att skriva idéer omkring enklare koncept 
som repeterades över längre perioder istället för att skapa elektroniska idéer med en övergripande 
form med flera delar. Det skulle innebära att instrumentalisterna skulle behöva följa formen som 
de elektroniska inslagen etablerar för att inte bli osynkroniserade. Istället så blev de flesta 
övergångarna baserade på signaler från mig eller av muntliga instruktioner som skapar successiva 
övergångar där idéer introduceras i följd. 
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Det slog mig också att en musiker med större vana av frijazz och spoken word kan ha tolkat det 
samplade talet i Öppning som i sitt sammanhang och inte lagrat eftersom det finns en lång 
tradition att ha med tal i fri improvisation. Eftersom jag hade kunskap om talets ursprung och idén 
kom från Behrang som var ansvarig för den elektroniska musiken så var det inget jag reflekterade 
över under inspelningen.  
 
6.4 Sammanfattning 
Jag är överlag nöjd med arbetet och har fått fram svar till praktiska frågor, angående hur en kan 
arbeta med elektronisk och samplingsbaserad musik när en skriver improvisationsbaserade 
kompositioner, som hur en gör övergångar mellan formdelar och måste förhålla sig tydligare till 
rytm och tempo. Det var också lärorikt att försöka kommunicera fram de elektroniska idéerna och 
utforska den vokabulär som ofta används i elektronisk musik och är väldigt olik den i jazzmusik. 
De klassiska uttrycken som forte och piano, som är vedertagna begrepp inom både jazz och 
klassisk musik är det få musiker inom elektroniska genrer som använder. Att utveckla de mer 
abstrakta idéerna var också viktigt från ett mer personligt perspektiv, som att skapa ljudbilder med 
de koncept jag ville utforska. 
 
Det var också intressant att få insikt i hur många av de elektroniska inslagen, som oftast hörs med 
konstgjord (om ens någon) rumsklang, låter när den får ta del av samma akustik som andra 
instrument som en är mer van att höra i liveinspelningar.  
 
Arbetet gav också grund till ett flertal liknande idéer som jag skulle vilja utforska i framtida 
projekt. Resultatet av Öppning gav mig till exempel inspiration till att tonsätta ett stycke musique 
concrete, där den skrivna musiken följer den dynamiska progressionen i exempelvis en 
fältinspelning. En annan tanke är att ha ett projekt där en kompositör först skapar den elektroniska 
musiken i form av ett sample, loop eller beat med en elektronisk musiker för att sen skriva noterad 
musik för en ensemble.  
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8. Länkar till inspelning och partitur 
 

 
Öppning (inspelning) 
 
Glas (Inspelning) 
 
Glas (Partitur) 
 
Nothing Gold Can Stay (Inspelning) 
 
Nothing Gold Can Stay (Partitur) 
 


