
 

Kurs: DA3005 Självständigt arbete 30p  

2018  

Konstnärlig masterexamen i musik,  

elektroakustisk komposition 120p 

Institutionen för komposition, dirigering och musikteori 

 

Handledare: Henrik Frisk 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sol Andersson 

Erase[r]Head 
Hur kan det materiella och immateriella sammansmälta 

genom min konstnärliga praktik? 
 
 
 

Skriftlig reflektion inom självständigt arbete  
Till dokumentationen hör även följande inspelning: Erase[r]Head 1.0





 
 

1 
 

Innehållsförteckning 

 

Inledning ............................................................................................................ 1 

Frågeställning .............................................................................................................. 3 

Metod .......................................................................................................................... 3 

Bakgrund ..................................................................................................................... 3 

2016 - 2018 .......................................................................................................... 5 

Inledning till objektorienterad filosofi ............................................................ 11 

Min egen praktik .............................................................................................. 15 

Vad sker när jag spelar live? Eller; Flyktighetens relation till Varat ............................... 15 

Att lyfta fram objektets varande, för sig självt genom lyssnande. Eller; en beskrivning av 
erfarenhet ur ett objektorienterad filosofiskt perspektiv .................................................. 17 

Sammanfattning? ............................................................................................. 21 

Att ta vidare ..................................................................................................................... 21 

Referenslista ..................................................................................................... 23 

Bilaga ................................................................................................................ 25 

 

 

 

 

 

 

 
 
 





1 

Inledning 

 
 
De gångna två åren har jag fokuserat på frågan hur jag gör något snarare än vad. 
Eftersom jag kontinuerligt arbetar med frågan om närvaro och varande sedan 2015 var 
det både naturligt och nödvändigt att inför mig själv bredda och fördjupa min teoretiska 
kunskap i ämnet. Jag behövde även förstå och acceptera de musikaliska och estetiska 
konsekvenserna i min konstnärliga praktik som gradvis blivit en följd av detta. I många år 
tänkte jag att mitt främsta intresseområde var att undersöka kommunikation. På sätt och 
vis stämmer det fortfarande men jag uppfattar det snarare som att kommunikation främst 
sker genom ett slags lyssnande. Jag pratar lite om detta i ett samtal med 
installationskonstnären Åsa Stjerna som finns att se på min hemsida under log 015 
(Andersson, 2018). I mina teoretiska och praktiska utforskningar av varat, lyssnande och 
objekt har jag för närvarande landat i att jag vill tala om musik som en erfarenhet.  
 
Traditionellt sett så tänker vi att musik blir till genom vårt lyssnande. Musik definieras 
således som en erfaren handling; genom att lyssna. För mig som arbetat med elektronisk 
och elektroakustisk musik i snart 20 år har det blivit naturligt att se på musik och vår 
värld genom ett slags frekvensspektra där varje frekvens innehar en viss energi. Vid 
frekvensmätning av ljud eller elektromagnetiska vågor är frekvensen i Hertz antalet 
cykler av repeterande händelser inom ett givet tidsintervall. Viss energi är hörbar och 
mäts i Hertz eller så kan den uppfattas på andra sätt, exempelvis genom vibrationer från 
elektromagnetisk strålning. En musiker övar till en början upp sitt lyssnande, exempelvis 
för att inte spela falskt och för att imitera en melodi. Så småningom övar musikern i bästa 
fall även upp en lyhördhet, inte bara för det musikaliska materialet utan även för 
instrumentet, sig själv, publiken och platsen. På något vis är det som lyssnandet 
expanderar och delvis transformeras. En slags ökad mottaglighet eller finjusterad 
öppenhet inför sin omgivning. Jag tänker för närvarande att musik blir till och uppfattas i 
lyhördheten. Att lyhördheten är en erfaren spänning som uppstår på fler sätt än enbart det 
vi hör.  
 
Den objektorienterade filosofin föreslår att världen existerar utanför mitt eget huvud och 
att jag inte vet något om den.1 Detta synsätt på min omgivning är anledningen till att jag 
funnit objektorienterad filosofi intressant. Det är en filosofi som utforskar relationer eller 
spänningar mellan objekt. Istället för att utgå från en subjekt – objektrelation, där 
människan dominerar objektet försöker vi här läsa en objekt – objektrelation i ett slags 
icke-hierarkiskt system där alla objekt har en sinnlig upplevelse av andra objekt.  

 
En sammanfattning av hur ett objekt beskrivs inom objektorienterad filosofi kan 
framställas såhär: 

• Alla objekt har en autonom innersta natur, essens 

• Ett objekt är mer verkligt än våra sinnen kan förnimma 

• Inga objekt kan fullständigt uttömma varandra.  

 
1 Harman, Graham, Immaterialism (2016) 
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• För varje objekt finns det tre typer av relationer att ta hänsyn till; 
orsaksverkande, den fysiska och den sinnliga. 

(Harman, 2011, ss. 7 - 51) 

Utmaningen och syftet med texten för mig ligger i att beskriva hur jag arbetar i min 
konstnärliga praktik, eller snarare ett skeende på olika sätt, eller genom två olika språk 
om man så vill, genom två specifika exempel som presenteras i avsnitt min egen praktik. 
Musik behandlas inte utifrån perspektivet av ett ting, som exempelvis en produkt eller 
vara. Inte heller en aktivitet som Christopher Small föreslår med termen musicking 
(Small, 1998), utan som en erfarenhet. Det teoretiska resonemanget handlar inte om att 
konstruera eller efterkonstruera en meningsfullhet som ska appliceras på min 
konstnärliga praktik. Frågan om meningsfullhet är något helt annat och diskuteras inte 
alls i texten.  
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Frågeställning  

 
Hur kan det materiella och immateriella sammansmälta genom min 
konstnärliga praktik? 

 

Metod 

- Utgå från frågan om varat 

- Fokusera på lyssnande som kommunikation 

- Utforska relationer teoretiskt och praktiskt 

- Arbeta med olika medier och material 

 

Bakgrund 

I arbetet med kassettdäcken som jag beskriver i avsnitt min egen praktik finner jag det 
möjligt att undersöka frågan om varat på en praktisk nivå. Det ger även möjligheten att 
nå ett djup som annars endast är tillgänglig för mig under en mycket begränsad tidsperiod 
under studiobaserat arbete. I mitt fall har studioarbetet alltid till stor del varit en 
rekonstruerande process medan min livepraktik består i ett lyssnande och konstruerande 
helt i nuet.  
 
I min konstnärliga praktik särskiljer jag inte teori och praktik utan ser på dessa två 
aspekter som en enhet eftersom den praktiska erfarenheten möjliggör teorin och teorin 
utvecklar och fördjupar den praktiska erfarenheten. Den tydligaste konsekvensen av detta 
arbetssätt är val av material som inte baseras på min personliga smak utan främst efter 
hur jag tror att materialet bäst kan få resonans med det pågående konceptet. Det gäller 
även mediet/medierna genom vilket den slutliga presentationen sker. Detta växelspel är 
mitt arbetssätt som jag dokumenterar med hjälp av foto, video, ljudupptagningar, skisser, 
anteckningar och text. Min hemsida med det pågående logarbetet är ett sådant exempel 
där jag kontinuerligt visar upp en liten del av det jag gör eller tänker. Där ligger 
arbetsskisser, olika typer av textmaterial, dokumenterande som reflekterande, 
videosamtal, ljudfiler med musik etc. Långt ifrån allt material är med i det slutliga verket 
men nödvändigt för att kunna avsluta det påbörjade.  
 
Såsom jag en gång i tiden tänkte på min röst som mitt huvudinstrument och mikrofonen, 
kassettband, portastudio, videokameror, redigeringsbord och mixerbord som en 
bakgrund, alltid närvarande, för att på olika sätt stärka upp innehållet i det som skulle 
förmedlas. För det var alltid något som skulle sägas och var det inte med ord så blev det 
bild, alltid på villkoret att stärka min ljudvärld. Med åren förflyttades bakgrund till 
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förgrund men de två helt olika förhållningssätten till musik har egentligen alltid funnits 
där i min vardag. Det gör att den enda skillnaden med att röra sig från en text-
ljudtradition till en abstrakt ljudmiljö inte är metoden i sig, men materialet som hamnar i 
den slutliga kompositionen, installationen eller framträdandet. Istället för att använda det 
inspelade textmaterialet som grund för en komposition, försöker jag nu att införliva den 
på andra sätt utöver ljuddomänen.  
 Ett sådant exempel är stycket Kitchen sessions 4AM (Andersson, 2018) där 
textmaterialet baseras på transkribering av inspelningar av och med mig själv som 
reflekterar över och försöker lista ut vad jag verkligen gör på ett förståeligt sätt. Den 
initiala frågan jag ställde mig var: Vad är mitt köks varande och är det möjligt för mig att 
förstå och dessutom försöka fånga det? Genom att tänka tid, rum och minne och använda 
dessa som dörrar till en slags förståelse av kökets eget varande kunde jag så småningom 
transformera tankeexperimentet till en komposition. I mina samtal med Bill Brunson och 
Per Mårtensson kom vi naturligt in på frågan om original - reproduktion, där jag hävdade 
att ett konstverk inte alltid per definition blir en reproduktion. Det klingande materialet 
består enbart av ljudupptagningar från ett kök klockan 04.00 under fyra olika dygn. 
Arbetssättet har jag nu expanderat till online-filmkonversationer med andra 
kompositörer, forskare och andra som har en annan typ av kunskap än jag. Dessa 
videokonversationer tillsammans med dokumentation över faser i arbetsprocessen från de 
gångna två åren finns i form av en logdagbok på min hemsida (Andersson, 2018). Jag 
anser konversationen som en improvisation och genom att spela in den kan jag:  fånga 
ögonblicket → analysera materialet → reflektera över materialet → transkribera det eller 
förvandla det på något sätt → reflektera igen etc. På så vis har den varit en övergripande 
metod för mitt arbete. En av dessa konversationer har även transkriberats och omarbetats 
till textformat för utgivning i tidskriften Örat (Anon., 2018).  
 
 

* 

Wainwright: Det är en intressant poäng, att du har elektronisk rundgång, men att du 
också lägger till mikrofonförstärkta ljud från de mekaniska delarna av 
instrumenten. De blir på något vis fysiska föremål, kompletta, de tillåts vara fysiska 
istället för att bara vara ”ljudkällor”. För elektronik är abstrakt, på något vis, eller 
elektricitet är det i alla fall.  

Andersson: Ja, det är ju det, det är abstrakt. Jag förstår mig inte på dessa flöden och 
strömmar.2 

* 

 

 

 

2 Följande är en rad utsnitt ur två samtal mellan Sol Andersson och Max Wainwright. 
Samtalet är en del av en rad dialoger Andersson har gjort med på olika vis aktiva inom 
elektronisk och experimentell musik, och finns dokumenterade i videoformat på 
www.solandersson.se. Samtalet fördes på engelska, översatt av Wainwright. Red. 
Andersson och Wainwright.  
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2016 - 2018 

 
Kanske är det på grund av musikens flyktighet den inte låter sig definieras. Utifrån 
förutsättningen att flyktigheten är musikens mest framträdande egenskap är jag som 
tidigare nämnts benägen att i följande text skriva om musik som erfarenhet för att se vilka 
vägar det kan öppna upp. Jag finner det intressant eftersom musik som erfarenhet 
samtidigt beskriver två motpoler; å ena sidan den subjektiva upplevelsen, å andra sidan 
något objektivt, ofta som ett vetenskapligt faktum eller en vedertagen sanning. 
Diskussioner kring det flyktiga i konsten kan formuleras exempelvis runt ämnen som var 
och en för sig är för stora områden att diskutera här.  
 
Jag har punktat de områden som jag själv stött på och funnit intressanta under de gångna 
åren. I avsnittet exemplifieras punkterna nedan i mycket korta sammandrag då uppsatsen 
i övrigt kommer att fokusera på de två sista punkterna. 
 
 Original – reproduktion 

 Flyktighet som erfarenhet 

 Erfarenhet som styrs av smak och kulturellt kapital 

 Minne 

 Vad sker när jag spelar live? Eller; Flyktighetens relation till Varat 

 Att lyfta fram objektets varande, för sig självt genom lyssnande. Eller; en beskrivelse 

av erfarenhet ur ett objektorienterad filosofiskt perspektiv  

 
Punkterna ovan tjänar mer som ett slags personligt referat av det material jag gått igenom 
under min masterutbildning för att finna en väg att kunna föra samman min konstnärliga 
praktik och teoretiska idéer. En återkommande diskussion under mina första år på 
musikhögskolan var frågan om original – reproduktion då min initiala fråga var om det 
går att på något sätt 'fånga' varat genom en inspelning. Givande nog var Bill och jag 
sällan överens och många lektionstimmar har lagts på att argumentera för och emot. Ett 
sådant exempel är diskussionen eller förhållningssättet och syftet med reverb.  

Jag vill helst inte använda reverb eftersom det simulerar något som inte är och stärker 
uppfattningen av illusion. Ett samtal som kan bli väldigt tekniskt men det kan även 
förvandlas till en rent existentiell fråga, om man vill dra saker till sin spets. Text och 
samtal är de viktigaste drivkrafterna i min konstnärliga praktik. Metoden är först 
instinktiv snarare än systematisk innan själva urvalsprocessen börjar.  

Att jag började arbeta med kassettdäck föll sig av ren slump då jag i princip redan 
bestämt vad jag ville ägna de kommande två åren till och hur det skulle genomföras. Jag 
hade tänkt fortsätta på utforskandet av varat genom rum men nu förflytta mig till en 
tunnel. Idén finns kvar och kommer troligen genomföras de närmsta åren istället. Hösten 
2016 hade KMH nyligen bytt lokaler och inuti det ljusa och luftiga bygget tronade en 
svart hög av utrangerade vinylspelare, cd spelare, DAT spelare, högtalare och 
kassettdäck. Det mesta fungerade felfritt men skulle ändå slängas. Sådant går emot alla 
mina principer och jag kände mig tvungen att ta hand om tekniken som ingen ville ha. 
Frågan var hur jag skulle motivera att släpa hem massa kassettdäck utan att veta vad jag 
skulle med dem till men som något gammalt ordspråk säger ’nöden är uppfinningarnas 
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moder’. Så jag hittade på ett nytt projekt som kunde belysa mina tankegångar om varat 
men presenteras på ett nytt sätt.  

Trots mitt intresse för minne – eller brist på, vill jag förtydliga att denna text fokuserar på 
undersökningar av objekt och dess relationer. Att arbeta med kassettdäck har för mig 
inget med nostalgi att göra utan är snarare ett sätt att verka med en konstnärlig praktik i 
vår samtid. Här är det lika bra att påminna läsaren om att jag inte gör anspråk på att 
behärska de andra konstnärliga och filosofiska områden jag berör i texten utan behandlar 
dem utefter min förståelse i skrivandets stund.  

 Original – reproduktion 

I essän The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility (Benjamin, 2008) 
diskuterar Walter Benjamin ett skifte i hur vi uppfattar vår existens och resonerar vidare 
att det även påverkar sättet vi värderar den visuella konsten men att det är för tidigt att 
förutspå konsekvenserna. ‘In even the most perfect reproduction, one thing is lacking: the 
here and now of the work of art-its unique existence in a particular place’ (Benjamin, p. 
21). Benjamin beskriver förlusten av det han kallar auran, genom den mekaniska 
reproduktionen av själva konsten. Auran representerar originaliteten och äktheten av ett 
konstverk som inte har reproducerats. Han menar också att vi är själva en bidragande 
orsak till det som han benämner som ’aurans nuvarande förfall’ genom vår önskan att få 
äga konstverket, om så bara genom en reproduktion. 
 

 Flyktighet som erfarenhet  

Benjamins text går att läsa på fler sätt och jag skulle vilja påstå att den fortfarande är 
högaktuell, trots att den publicerades 1936 och försöker konstruera en marxistisk 
konstteori. Genom frågeställningen original – reproduktion närmar han sig frågan om 
äkthet och benämner det som ett konstverks aura. Benjamin resonerar vidare att ett 
konstverk är av engångskaraktär och har en varaktighet född i en tradition förankrad i 
ritualen, där den får sitt första praktiska värde. Det som sker genom reproduktionen är att 
konsten får en politisk förankring. Jag har personligen inte följt det politiska spåret i 
texten utan intresserade mig för hur han beskriver scenkonsten och aurans funktion 
bunden till ett här och nu och vad som sker i upplevelsen mellan publik och skådespelare.  
 
Till sist gör han ett kort men intressant utfall mot dagspressen som ’öppnade sin brevlåda 
för dem’ (det vill säga tidningens läsare) och att ’distinktionen mellan författare och 
publik är på väg att förlora sin principiella karaktär’. I Log009 (Andersson, 2018), en 
videokonversation med researcher och läraren Jim Frize talar vi om flyktigheten i modern 
teknik och om det finns någon egentlig skiljelinje mellan tonsättare och 
instrumentbyggare. Det berörs även i min konversation med noiseartisten Max 
Wainwright i Log011 där vi även pratar om live framförande som en erfarenhet att dela.3  
 

* 

Andersson: Det är återigen något du återvänder till, musik som en aktivitet, det 
behöver inte nödvändigtvis vara politisk aktivism, men det verkar till stor del vara 
att ta sig an och engagera människor?  

 
3 Följande är en rad utsnitt ur två samtal mellan Sol Andersson och Max Wainwright. Samtalet är en del av 
en rad dialoger Andersson har gjort med på olika vis aktiva inom elektronisk och experimentell musik, och 
finns dokumenterade i videoformat på www.solandersson.se. Samtalet fördes på engelska, översatt av 
Wainwright. Red. Andersson och Wainwright. 
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Wainwright: Mm. 
Andersson: Och använda saker som påsar eller gryn eller, saker som andra 
människor också kan röra.  

Wainwright: Ja, och även om de inte gör det kan de känna empati med vad jag gör, 
för de ser vad jag gör och det är begripligt för dem ...  

* 

 
I en intervju med konstkritikern Hans Ulrich Obrist talar även han om behovet av den 
kollektiva erfarenheten. Hur vi behöver hitta sätt att engagera oss i och med andra 
människor men även hitta sätt att bevara och hylla olikheter (Openshaw, 2015, pp. 10-
13).  
 Kort reflektion: Min fysiska erfarenhet av musiken har förminskats trots att vi kan bära 
allt med oss och uppleva musik nästan oberoende tid och plats. Det är just det som är 
kruxet. En Iphone strävar efter att vara ett icke fysiskt objekt men ljudvågor är ett 
ofrånkomligt fysiskt fenomen. Avsaknaden av det fysiska objektet spelar större roll än 
väntat för mig både som utövare och åskådare. 
 

‘What the postdigital describes is a world that has been reformulated by the digital 

moment, and where a digital mindset is inextricably entangled with our existence, 

whether or not the digital technology is actually present’ (Openshaw, 2015, pp. 4-9) 

 
Genom digitaliseringen skar vi bort den fysiska relationen till musik, alltså erfarenheten 
av att skapa och uppleva musik. I videosamtalen med Johannes Ahlberg, Jim Frize och 
Max Wainwright (Andersson, 2018) pratar vi om hur vi upplever musik, att göra musik 
och att lyssna på musik. 
 

* 

Andersson: Jag blandar gärna mekaniska och elektroniska ljud. Men som sagt är det 
ju redan så, det mesta består av båda. Det är väldigt svårt att frångå det fysiska.  

Wainwright: Ja, vissa försöker ju skapa saker som är så icke-fysiska som möjligt, 
t.ex. (håller upp en smartphone). Och för all del, det finns väl poänger med det, men 
det är inte särskilt intressant konstnärligt eller ens utifrån ett mänskligt perspektiv.  

Andersson: Nej, jag tycker inte heller det. Jag förstår det inte.  

Wainwright: Att tänka sig världen som en produkt av tankar. Motsatsen till 
materialistiskt. Ett nästan magiskt tänkande, genom att säga vissa ord kan vi 
förändra saker. Men programmering kan inte påverka något utan en fysisk kontakt 
med världen. För att agera i världen måste den sitta ihop med den fysiska världen.  

Andersson: Ja, vi återvänder till det. Allting är fysiskt. Men vi behandlar det 
fortfarande som att det inte är det. Det är så konstigt. Förhoppningsvis är det bara 
vår generation. De som är väldigt unga nu lär inte fundera över det, men nu är det 
en fråga. Du vänder dig bort från datorer i den mån du kan, för de är fortfarande inte 
bra nog—  

Wainwright: Nej, inte fortfarande inte.  

Andersson: Inte intelligenta nog.  
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Wainwright: Jag tror de har blivit alltför intelligenta. Om man är en konstnär och vill 
göra saker med en dator vill man att den är ett verktyg som gör det man ber den. 
Men datorer och mjukvara och Internet är inte designat så längre. Allt är skapat 
tvärtom—  

Andersson: De säger till dig vad du ska göra. Plugins och musikprogram ger dig 
grunderna för att göra saker – grönt eller rött—  

Wainwright: Pratar du om knappar?  

Andersson: (Skratt)  

Wainwright: Jag satt just och tänkte på olika interface, rött eller grönt för att svara 
eller avvisa samtal. Det var snabbt kopplat!  

Andersson: Ar du verkligen tonsättaren om du gör musik med appar? 4 

* 

 
 

 Erfarenhet som styrs av smak och kulturellt kapital  

Under en tv-intervju för NBC, 1956 diskuterar konstnären Marcel Duchamp ämnet smak. 
Han menar att smak inte enbart definierar vad konst är utan även vad något får ett 
tillskrivet värde (Duchamp, 2011). Smak är således en vana som genom repetition över 
tid förvandlas till smak. Att tvingas förhålla sig till något eller någon jag inte själv valt 
över tid påverkar mig på ett djupt personligt plan vare sig jag vill det eller inte och 
oavsett vad jag tycker om det. Det är något som den samtida brittiska konstnären Grayson 
Perry (Grayson Perry: All Man s01 e01, 2016) under flera år arbetat med och plockar 
även upp den franske sociologen Pierre Bourdieus tankar om att smak är kopplat till klass 
och syftet med att stärka en känsla av samhörighet (Bourdieu, 1979). 
 

’All in all, the creative act is not performed by the artist alone; the spectator brings the 

work in contact with the external world by deciphering and interpreting its inner 

qualifications and thus adds his contribution to the creative act.’ (Duchamp, 2011, p. 140) 

 
Genom att utgå från smak kan jag ifrågasätta syftet med min musik och mitt 
konstnärskap som de andra punkterna här inte kan. Lika mycket som teori och praktik är 
olika sidor av samma mynt är min person oskiljaktig mitt konstnärskap. Denna 
livshållning innebär att det vore naturligt att konstnärligt även arbeta med dessa frågor 
men då syftet med min musik för närvarande är ett undersökande av varat så får det här 
spåret tillsvidare förbli ett parallellt sidospår. Således är tonsättaryrket för mig ett 
naturligt tvärvetenskapligt förhållningssätt; jag gör alltid fler än en sak inom olika 
områden (personliga, musikaliska och estetiska). Både som utövande musiker/tonsättare 
måste jag få ifrågasätta och i egen takt ges möjlighet att utveckla mina tankar kring olika 
musikrelaterade frågor.  
 

 
4 Följande är en rad utsnitt ur två samtal mellan Sol Andersson och Max Wainwright. Samtalet är en del av 
en rad dialoger Andersson har gjort med på olika vis aktiva inom elektronisk och experimentell musik, och 
finns dokumenterade i videoformat på www.solandersson.se. Samtalet fördes på engelska, översatt av 
Wainwright. Red. Andersson och Wainwright. 
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Som kompositionsstudent idag får jag lära mig att det finns mer eller mindre ett givet 
svar som avgör på vilket sätt och med vilka termer musik huvudsakligen ska diskuteras. 
Det är förståeligt ur ett pedagogiskt perspektiv då eleverna främst är där för att lära sig ett 
hantverk för att kunna uttrycka sig i en musikalisk kontext. Det är inte alls samma sak 
som en estetisk kontext då det krävs ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. Diskussionen 
kring musikens värde har blivit en naturlig del av musikvetenskapen, möjligen är det så 
eftersom praktik och teori i västerländsk tradition är uppdelat. Som jag nämnt tidigare 
står detta synsätt i rak motsats till mitt. Således vill jag diskutera musik med ett 
tvärvetenskapligt förhållningssätt då jag anser att det berikar alla inblandade. Jag försöker 
närma mig ett ämne från olika håll samtidigt, teoretiskt som praktiskt. Det måste på ett 
vis byggas upp till en slags sinnlig överbelastning av information innan jag är redo att gå 
vidare till att gestalta vad det nu kan vara jag kommit fram till. Det har således lett till 
stor personlig frustration att inom den institutionella formen bli begränsad i denna 
process när tanken är att jag ska utvecklas.  
 

 Minne  

Ett helt annat sätt att närma sig temat verklighet och sanning är genom att reflektera över 
hur vi kan påverka och styra vårt minne. Det nämner jag i min kandidatuppsats 
(Andersson, 2018) då jag refererar till Krapp’s last tape, en enaktspjäs skriven av 
författaren och dramatikern Samuel Beckett 1958 (Beckett, 2009). Formen är en lång 
uppbyggnad mot slutet och använder sig av repetition med minimal variation. Där 
huvudpersonen i pjäsen återupplever ett minne genom en frivillig, om än tvångsmässigt 
upprepande handling. Ett helt annat sätt att skildra rumtid genom minne görs i filmen 
Memento (Memento, 2000) där huvudpersonen istället ofrivilligt fastnat vid en punkt i 
tiden. Samtidigt fortsätter han att existera utan att kunna fungera inom linjär tid. Formen 
är uppbyggd i en kräftgång där varannan sekvens är berättad från punkt A - B (svartvitt) 
och B – A (färg) tills de båda tidsaxlarna möts och uppgår i varandra. Historien berättas 
då från A – B i färg.  
 
Utifrån dessa små formstudier började jag nu fundera hur formen skulle kunna appliceras 
på musik men frågan angående hur rumtiden skulle behandlas kvarstod. Enklast blev att 
tänka på stycket i form av en installation. Kriterierna blev således följande: en slags 
installation som plockar upp, svarar och skickar iväg signaler. Att spela in sig själv för att 
sen kunna spela upp olika bitar på olika ställen vid olika tidpunkter är viktigt eftersom jag 
ser det som objektets eget minne. Ett slapbackdelay är den enklaste formen av delay och 
summerar en ljudsignal under en tidsperiod innan den släpper på signalen igen in i 
signalkedjan.  
 
I Erase[r]Head 1.0 skulle jag komma att arbeta med delaytider på upp till 4 minuter via 
en lång tejploop som rullade med hjälp av ett kassettdäck jag byggde om till kassettdelay. 
Kassettdäcken hade allt jag behövde om jag lyckades klura ut hur jag skulle kunna 
komma åt alla funktioner samtidigt. Uppspelning, inspelning och dubbingfunktion. 
Dubbing innebär i det här fallet att spela upp ett kassettband och samtidigt spela in det på 
ett annat. Det kan vanligen göras på ett kassettdäck eller två enskilda. Mer att läsa om 
delay finns på Log005 (Andersson, 2018). Jag ville även att det skulle vara ett system 
som delvis är mottagligt för yttre påverkan och blir en del av omgivningen.  
 
De två punkterna nedan relaterar till hur min arbetsmetod rör sig mellan teori och praktik. 
I huvudsak vill jag reflektera över två olika förutsättningar för att undersöka hur det 
materiella och immateriella kan sammansmälta genom min konstnärliga praktik. Själva 
arbetsprocessen finns att följa under fliken log på min hemsida (Andersson, 2018). 
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 Vad sker när jag spelar live? Eller; Flyktighetens relation till Varat 

Under första året presenterade jag ett proof of concept5 genom att framföra en live 
improvisation med två kassettdäck modifierade till att fungera som tapedelay. Detta har 
skett vid två tillfällen. Konsert 1: den årliga redovisningen under Kungliga 
Musikhögskolans musikfestival LjudOljud i april 2017. Konsert 2: 30 min 
liveimprovisation på Södra Teatern under Art’s Birthday Party (februari 2018), en 
helkväll med musik till konstens ära direktsänd i SR P2 i samarbete med EMS och 
Mosebacke Etablissemang. När jag spelar live improviserar jag med fokus på lyssnande 
och i dessa fall arbeta med mixern som huvudinstrument tillsammans med två 
kassettdelayer. För utförligare beskrivning se sida 15. 
 

 Att lyfta fram objektets varande, för sig självt genom lyssnande. Eller; en 

beskrivning av erfarenhet ur ett objektorienterad filosofiskt perspektiv  

Syftet var att försöka manifestera en kombination från element av instrument, installation 
och feedback för att undersöka objektet för sig självt. Detta ställdes ut 9 – 13 april under 
arbetsnamnet Erase[r]Head, version 1.0 under den årliga redovisningen under Kungliga 
Musikhögskolans musikfestival LjudOljud 2018.  
 
 

 
Fig. 1 

 

 

 

 

 

 
 
5 Proof of concept (POC): i mitt fall byggde jag om ett kassettdäck till ett kassettdelay för att demonstrera 
min idé att kunna göra en större komposition bestående av delar från kassettdäck och kassetttejp. 
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Inledning till objektorienterad filosofi 

 

’And whereas naïve realism thinks that reality exists outside the mind and we can know 
it, object-oriented realism holds that reality exists outside the mind and we cannot know 
it.’ (Harman, 2016, p. 17) 

Termen objektorienterad filosofi är utarbetad av filosofen Graham Harman och grundar 
sig på hans doktorsavhandling Tool-being: Heidegger and the metaphysics of objects 
(Harman, 2002). Termen ska inte blandas ihop med OOP, objektorienterad 
programmering då synen på ett objekt skiljer sig åt. Däremot har en del terminologi 
starka band och används på liknande sätt, exempelvis ”black boxes”, ”mesh” och 
”object”. Harmans teorier härrör från den fenomenologiska tankeskolan men istället för 
att definiera alltings vara från en monistisk världsåskådning föreslår han att världen 
består av objekt som alla har ett eget vara i relation till varandra. Det innefattar allt från 
atomer, enhörningar och människor till solsystem. Denna åsikt delas av filosofen Levi 
Bryant (Bryant, 2010), som under 2009 myntade termen Objektorienterad ontologi 
(förkortas vanligen OOO) och som sedan dess fungerat som ett paraplybegrepp för 
tänkare inom denna riktning. Alla objekt är således likvärdiga objekt, även om inte alla 
objekt är verkliga.  

Det innebär ett skifte från en subjekt – objektrelation, där människan dominerar objektet 
till en objekt – objektrelation i ett slags icke-hierarkiskt system där alla objekt har en 
sinnlig upplevelse av andra objekt. I boken The Quadruple Object presenterar Harman en 
uppsättning principer som definierar en världsåskådning i kontrast till de mest 
inflytelserika strömningarna inom filosofin de senaste 400 åren. Harman menar att Kant 
fortfarande dominerar mainstreamfilosofin och att det som är verkligt karakteristiskt för 
Kant’s position är att människa-värld relationen alltid är överprioriterad. Istället vänder 
sig Harman till Alfred North Whitehead som i sin text Process and Reality hävdar att alla 
mänskliga och icke-mänskliga entiteter har lika status på så vis att alla uppfattar andra 
saker de står i ett slags relation till/med (Harman, 2011).   

I ett föredrag kallat speculative realism (Harman, 2013) ger Harman ett exempel på vad 
ett objekt är och kallar det ’det tredje bordet’. Han menar att bordet är mer än dess 
beståndsdelar men mindre än vad det gör. Jag tolkar det här som att bordet definieras 
enbart inför sig självt och inte efter mitt eventuella syfte med bordet. Det här är ett 
exempel på hur Harman tar sig an och positionerar sig i frågan om begreppet substans. 
Det vill säga substansen, det grundläggande. Man tänker sig här substansen som en 
entitet i ett objekt som bär alla objektets egenskaper.  

 

 
Fig. 2 
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Det är dels en omöjlig uppgift att förklara objektorienterad filosofi i detalj inom ramen 
för denna uppsats, och inte heller syftet med masterutbildningen så jag hoppar rakt in i 
det jag funnit intressant med detta teoretiska ramverk som ligger närmast min egen 
världsåskådning och lämnar det upp till läsaren att själv att fördjupa sig i ämnet.  

 

 

Sammanfattning: 

• Alla objekt har en autonom innersta natur, essens 

• Ett objekt är mer verklig än våra sinnen kan förnimma 

• Inget objekt kan fullständigt uttömma varandra.  

Det finns i grunden två typer av objekt med två typer av kvalitéer: Real Object och 

Sensual Object i följande text fritt översatt till faktiska objekt och sinnliga objekt. De två 

typerna av kvalitéer kallar jag således faktiska kvalitéer och sinnliga kvalitéer. 

• För varje objekt finns det tre typer av relationer att ta hänsyn till; orsaksverkande, den 

fysiska och den sinnliga.  

• Ett objekts verkligheter (faktiska och sinnliga) kan aldrig direkt interagera med varandra. 

För att det överhuvudtaget ska kunna ske krävs att bandet mellan objektet och dess 

kvalitéer, det vill säga de olika spänningarna (tid, rum, eidos och essens) upplöses. Detta 

sker på två sätt; fission och fusion. 

• Allure är ett exempel på när en spänning tillfälligt produceras mellan ett faktiskt objekt 

och dess sinnliga kvalitéer.  

 
Fig.3 exempel på spänning som uppstår mellan ett faktiskt objekt och dess sinnliga kvalitéer 

 

Harman bygger sitt metafysiska ramverk på Heideggers tidiga fyrfältare från 1919 och 
Husserl’s arbete med ett objektets kvalitéer i den sinnliga världen (Harman, 2011, pp. 23 
- 50) Harman använder sig av fyrfältaren för att förklara objektets varande; Det fyrfaldiga 
objektet. I grunden finns det enbart två typer av objekt som tillsammans är objektet. 
Systemet visar fyra aspekter av objektet. Fyrfältaren är summan av två korsande 
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dualismer. För att förtydliga att det inte handlar om en världsbildsteori byggd på 
dualiteter av typen ying/yang kan det vara lättare att föreställa sig den som en tuhövdad 
teori där det sinnliga är det som existerar i relation till mottagaren och det faktiska är det 
som undandrar sig från den relationen. Ur relationerna mellan objekt och kvalitéer växer 
således fyra tensions – spänningar fram (Harman, 2011). De fyra huvudsakliga 
spänningarna mellan objekt där interaktion kan ske är följande:  

 Tid - Är parametern för spänningen mellan det sinnliga objektet och dess sinnliga 

kvalitéer. Sinnliga objekt är av större eller mindre varaktighet. 

 Rum - I spänningen mellan ett faktiskt objekt och dess sinnliga kvalitéer uppstår rum. 

Här menas att rum inte enbart är en plats av relationer, utan snarare av en relation och 

icke-relation. Tänk exempelvis en geografisk plats du känner till men inte är på. Den 

existerar men ändå inte. Även om jag (i form av ett faktiskt objekt) skulle stå på platsen 

kan jag aldrig uttömma dess verklighet eftersom en del kvalitéer drar sig undan.  

 Eidos - Förklaras här som ett objekts faktiska kvalitéer, men jag kan aldrig fullt få 

tillgång till dem mer än indirekt och syftande. Jag kan alltså aldrig uppfatta ett objekts 

faktiska eidos; fritt översatt till gestalt. Exempelvis skulle metaforer bättre kunna 

beskriva ett äpples eidos än genom en slags empirisk undersökning. 

 Essens - Objektets autonoma innersta natur; dess substans eller entitet. 

 
Fig. 3 Harmans fyrfältare 

För att kunna förklara vad det är jag faktiskt gör, eller strävar mot i min praktik, är 
nyckeln att teoretiskt formulera hur ett objekt klyvs från sina kvalitéer. På sätt och viss 
går det att tänka på det praktiska arbetet jag gjort under de två åren som en slags 
vedhuggning och det teoretiska ramverket ett sätt att limma ihop bitarna igen. På ett 
liknande sätt beskriver Harman nödvändigheten i att objekt kan interagera med varandra 
och att det endast kan ske i spänningen mellan objektet och dess kvalitéer som måste 
klyvas om ett nytt objekt ska kunna uppstå för att något ska kunna förändras i ett status 
quo, som här ses som det naturliga tillståndet. Han kallar det fission och fusion.  
 
Ett exempel där fusion kan uppstå är i relationen mellan ett faktiskt objekt och sinnliga 
kvaliéer (Rum). Eftersom ett faktiskt objekt inte närvarar i den sinnliga sfären kan de 
enbart mötas genom fusion, en slags sammansmältning. Det kommer Harman att kallas 
allure (Harman, 2005, pp. 147 - 167) och är alltså en speciell och oregelbunden 
erfarenhet; en slags sönderdelning, i bandet mellan ett objekts enhet och dess flertalighet 
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(av specifika kvalitéer). Begreppet används liknande svenskans skepnad. I boken Traité 
des objets musicaux: essai interdisciplines från 1966 använder sig kompositören Pierre 
Schaeffer av begreppet allure. Även om det först kan verka som Schaeffers användning 
av allure (Schaeffer, 2017, pp. 463 - 471) liknar det Harman menar så ligger 
tyngdpunkten för Harman på händelsen i skeendet av den nya relationen som uppstår 
mellan två objekt. För Schaeffer ingår begreppet i ett empiriskt sonologiskt system byggt 
på fenomenologiska undersökningar genom att dekonstruera och kategorisera ett ljuds 
beståndsdelar (Schaeffer, 2017, pp. 206 - 210).   
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Min egen praktik 

 
 

 Vad sker när jag spelar live? Eller; Flyktighetens relation till Varat 

Som jag nämnt tidigare finns en övergripande dokumentation av min arbetsprocess på 
min hemsida. Där inkluderar jag för närvarande även min pågående serie av videosamtal 
med andra människor på olika sätt aktiva inom konst och musik (Andersson, 2018). Jag 
ser det som en del av min konstnärliga praktik och är inte skapad i ett 
marknadsföringssyfte. Jag arbetar enligt förutsättningen att ljudmaterialet enbart kommer 
från objekten själva och använder helst inga effekter. Ljuden från kassettbanden är 
tomma. I olika arbetssituationer, exempelvis under en inspelningsprocess i olika 
utomhusmiljöer, studio eller ett live framträdande är baserade på min lyssningsupplevelse 
och mina beslut att agera utefter det.  

I en studiomiljö har det varit svårt att helt avstå från ljudbearbetning på grund av hur 
psykoakustik och minne spelar en stor roll i återskapandeprocessen när den subjektiva 
erfarenheten helt styr resultatet. Vad händer om jag tänker på denna subjekt - objekt 
relation som en objekt - objekt relation? När jag spelar live, solo eller tillsammans med 
andra sker det nästan uteslutande genom improvisation och jag tänker mig skeendet som 
en fusion mellan mig, bruset och åhöraren. Man skulle även kunna beskriva det som en 
interaktion i spänningen mellan det faktiska objektet och dess sinnliga kvalitéer.  

Alla objekt i världen delar denna utgångspunkt. Jag tolkar det som att allure, denna 
uppbrytning eller sönderdelning av den rumsliga parametern i Harmans fyrfältare sker 
exempelvis vid ett framträdande och objekt kan inför våra sinnen tillfälligt skifta eller 
byta skepnad. Jag tror det ligger helt i linje med hur Heidegger uppfattar ett konstverks 
substans (Heidegger, 2005), liksom hur Benjamin talar om det i termer av original - kopia 
(Benjamin, 2008). 

Människan mäter sin tillvaro i tid, kanske just för att vi funnit ett system att mäta den. Vi 
mäter rum efter samma system trots kunskapen om att ett rum är mer komplext än ett 
avstånd mellan tre punkter. Det är nog uppenbart för de flesta idag med en integrerad 
onlinetillvaro.  Att skifta fokus i min praxis från tid till rum, eller som jag ser på det är de 
inte separerade utan en rumtid (Anon., 2018) Idéen om en fyrdimensionell rumtid 
kommer från matematikern Herman Minkowski som 1907 visade att Albert Einsteins 
relativitetsteori kunde förstås geometriskt. 

I praktiken har det inneburit följande förhållningssätt i mitt konstnärskap: 

• Musik behandlas som en erfarenhet 

• Att utgå från en objekt – objekt relation 

• Att erkänna det undandragna tillståndet 

• Att utgå från objektet och utforska dess kvalitéer  

• Att arbeta med det uppfattningsbara hos ett objekt, exempelvis genom rumslighet 
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• Att utforska relationer genom lyssnande 

Inför spelningen i februari på södra teatern behövde jag enbart förhålla mig till ramtiden i 
kontraktet på 30 minuter. Setupen besod av en mixer och två kassettdäck hackade att 
fungera som kassettdelayer. Jag skulle vilja beskriva både improvisation och 
framträdande som en slags utforskande av objektet där förutsättningen är att jag inte kan 
ta relationen för given och i så stor grad som möjligt inte låta minne och tidigare 
erfarenhet styra. Med hjälp av två DPA mikrofoner och kassettband med tomma 
tejploopar använder jag mig av deras feedback för att lyssna in objektens interna och 
externa ljud.  

I praktiken använder jag mig av feedback. Allt ljudmaterial är brus (det interna ljudet) 
från kassettdelayets feedback som spelas upp via de blanka kassettbanden och ljud från 
DPA mikrofonerna (det externa) som plockar upp kassettdelayets yttre ljud och eventuellt 
även andra rumsljud.  

Utöver mina öron har mixern över tid blivit mitt (andra) huvudinstrument eftersom det är 
den enda konstanten både i mitt studioarbete och i olika live setuper. Den ger mig 
möjlighet att arbeta med och distribuera energi. Det kan ske på flera olika sätt men med 
kassettdäckssetupen under det första året valde jag att arbeta med filtrering. Först och 
främst lyssnar jag in det material som uppenbarar sig i ögonblicket. För att göra det 
försöker jag sätta mig i en sorts ego-lös sinnesstämning. I Zen Buddhism kallas det för att 
hålla ’a beginner’s mind’ och är tänkt att påminna mig om att hålla ett tomt sinne. Att 
vara öppen för alla möjligheter.  

I efterordet i konstverkets Ursprung konstaterar Heidegger att allt numer är upplevelse då 
estetiken tar konstverket som ett föremål och sedan kallar det för upplevelse. ‘Men 
kanske är upplevelsen det element i vilket konsten dör’ (Heidegger, 2005, p. 81). Som jag 
förstår det vill Heidegger resonera kring konstverket utifrån dess egen erfarenhet snarare 
än som ett ting för mig som åskådare. Varför jag finner resonemanget intressant är att den 
inte bara tydliggör skillnaden på upplevelse och erfarenhet utan främst påvisar han att det 
inte är min erfarenhet som står i centrum här. Det är i erfarenheten (spänningen) mellan 
objekt och dess kvalitéer. Utifrån detta decentraliserade erfarenhetsperspektiv är 
objektorienterad filosofi intressant för mig. Exempelvis kan jag genom min konstnärliga 
praktik försöka finna och frambringa ett objekts egenskaper och kvalitéer, som när jag 
filtrerar brus, men jag inte göra anspråk på att synliggöra det dolda eftersom det är något 
som utspelar sig enbart i en värld av relationer, inte det av tingen för sig självt. Jag 
kommer alltså inte kunna förstå ett objekt genom min praktik men jag får möjlighet att 
flyktigt erfara kassettdäcket på ett nytt sätt.  
 
Harman beskriver skeendet då ett faktiskt objekt blir mottagligt för de sinnliga objektens 
avlägset signalerande genom ett slags pulserande från det faktiska objektet som vi aldrig 
annars kan uppfatta. Rollen musiker, tonsättare och instrument emellan byter skepnad, 
skiftar eller löses kanske upp helt. Både i relationen mellan kassettdelay och mig men 
även förhållandet mellan Jag (utövare) - brus – åhörare förbinds och kan mötas som 
faktiska objekt genom erfarenheten. Kassettdelayet blir indirekt instrumentet genom 
vilket detta sker.  
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Fig. 4 

 

I citatet nedan utvecklar Timothy Morton sina tankar baserat på Kants första del, 
‘Analytic of the Beautiful’ från hans verk Kritik av det rena förnuftet. Jag finner 
beskrivningen av det efemära ögonblicket passande till det jag strävar efter i min praxis. 
Hur kan det materiella och immateriella sammansmälta genom en konstnärlig 
ljudkonstprocess? 

Kant argues that beauty is an experience of coexisting with an object. In this experience, 
it’s as if the object and the subject suddenly fuse, like the space inside and outside a vase. 
It’s only a short hop, skip, and jump from here to an object-oriented theory of beauty. 
Beauty is the end of an object, because in beauty, two objects fuse. Sound waves match the 
resonant frequency of the glass. When they reach a critical amplitude, the glass ceases to 
exist. It becomes its environment. (Morton, 2013, p. 193) 
 
 
 
 

Att lyfta fram objektets varande, för sig självt genom lyssnande. Eller; en 

beskrivning av erfarenhet ur ett objektorienterad filosofiskt perspektiv  

 

Efter att ha arbetat med flyktighetens relation till varat genom liveframträdande ville jag 
nu se om det gick att arbeta med objekts varande på fler sätt. Insikten jag fått under 
liveframträdanden och hemmainspleningar det senaste året genom min upplevelse av hur 
rollen som musiker, tonsättare och instrument emellan byter skepnad är något jag i 
skrivande stund är långt ifrån klar med på ett teoretiskt plan och kan således inte skriva så 
mycket om. Kanske kan jag åtminstone under tiden förmedla den erfarenheten i praktiken 
till andra?  

Som jag nämnt tidigare fungerar växelspelet mellan teori och praktik just på detta sätt för 
mig och genom upprepning med variation hoppas jag kunna gräva djupare i det 
angelägna ämnet. I min första log anteckning 001 på min hemsida presenterar jag en idé 
med element av instrument, installation och feedback för att undersöka ett objekts 
varande för sig självt. I log 014 presenteras verket dels under uppbyggnaden och som det 
sedan framfördes under LjudOljud veckan 9 – 13 april i KMHs lokaler. Verket delade 
rum med med Anna Björns installation Kokong så jag anpassade mitt verk efter denna 
omständighet (Andersson, 2018). 



18 

 
Fig.5 

’If it’s not that obvious, it’s a tape installation, an instrument and a self-generative composition 
that directly address the question of the being of the tape for itself. By working with this delicate 

medium, I also hope it’s possible to concretize and visualize our inability to understand or perceive 
time close to nothing but linear’ (Andersson, 2018) 

Det var inte förrän jag läste musikern Johnsons artikel (Johnson, 2013) som beskriver 
objekts sinnliga erfarenhet inför andra objekt och exemplifierar med en beskrivning av 
ljudvågen som exciterar högtalaren som jag fick en kontext till vad jag håller på med. 
Johnson tolkar även Tudors stycke Rainforest IV (1973) genom ett objektorienterat 
filosofiskt perspektiv och jämför det med att läsa Rainforest IV inom ramen för second-
order cybernetics (Foerster, 2018). Under tiden skissade jag på en idé för att se om det 
gick att vidareutveckla konceptet kring tanken om en elektroakustisk miljö. I fokus var 
nu att undersöka objekt utifrån tankar om rumtid och utöver att arbeta med delay blev 
valet naturligt att nu inkludera feedback.  

Jag tänker mig delay och feedback som ett sätt objekt kan interagera och på sätt och vis 
kommunicera. Det kan exempelvis ske genom genererad feedback i form av ljud eller 
process. Det beror på objektets fysiska och inför mig sinnliga egenskaper. Det är 
objektets inneboende konstitution som avgör dess klangvärld och föreslår hur den låter, 
av och inför sig självt. I en artikel beskriver Richards (Richards, 2017) att hans idé om ett 
instrument nu innehåller föremål och saker. Jag håller med Richards begrepp om ett 
instrument, men om jag skulle tillämpa ett objektorienterat perspektiv (som jag förstår det 
nu) är ett objekt inte definierat av dess syfte, om det har något. Istället ligger betoningen 
på det sensuella förhållandet mellan föremålen eller, i Richards termer, 
sammankopplingar och relationer 

The music of 'things', on the other hand, infers a music where instrument is not clearly 
defined in the traditional sense and may constitute disparate elements that juxtapose and 
contrast. The nature of this music revolves around the notion of instrumental flux, 
modularity and 'versioning'; and with this comes an emphasis on interconnections and 
relationships. (Richards, 2017, p. 34) 

I denna passage nämner Richards också "versioning" som en beskrivning av hur musik av 
objekt fungerar.  Jag tycker det här är särskilt intressant eftersom det tyder på att ett 
objekt alltid svarar på en annan. Det beskriver också både min egen arbetsprocess med 
utgångspunkt från en objekt - objektrelation. Genom att göra versioner med element av 
instrument, installation och feedback utforskar jag genom lyssnande objektets materialitet 
för att försöka förnimma de pulsationer ett faktiskt objekt kommunicerar. Tekniskt sett 
handlar det om att försöka gestalta olika sätt att erfara ljudvågor och på så vis kunna slå 
samman det materiella och det immateriella.  
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När Johnson beskriver vad Rainforest IV är i termer av objektorienterad filosofi lånar han 
Timothy Mortons beskrivning av the mesh - a mesh of configurable objects in sensual 
relationships with one another (Morton, 2009). Till skillnad från Tudor har jag ingen 
bakgrund i elektronik och arbetar aldrig efter en teknisk idé utan löser det under varje 
enskild arbetsprocess. Däremot visade det sig att vi verkar ha haft nästintill identiska 
tankar och förhållningssätt kring objekt trots våra motsatta ingångar. ‘The basic notion, 
which is a technical one, was the idea that the loudspeaker should have a voice which 
was unique and not just an instrument of reproduction, but an instrument unto itself.’ 
(Anon., 2018)  

 
Fig. 7 Skiss av första testet för Eraserhead 1.0 

Under LjudOljud veckan presenterades verket som en installation eftersom jag slarvigt 
nog inte informerat någon av arbetsgrupperna om en programändring. I efterhand borde 
jag såklart ordnat med detta och enbart haft kvar verksnamnet. Detta eftersom jag vill 
lämna det till åhöraren att själv bestämma vad den har att göra med. Idén var att 
kombinera element av installation, komposition och feedback för att skapa en slags 
elektroakustisk miljö eller organism och ju mer jag umgicks med Erase[r]Head 1.0 blev 
det tydligt att det var ett verk i och för sig självt.  
 
Rent praktiskt var min närvaro visserligen nödvändig då tejpen emellanåt behövde 
justeras, men så var det ju version 1.0.  Trots att ramverket för essän The Poetics of the 
Open Work är motsatt en objektorienterad ståndpunkt är resultatet av att arbeta med 
öppen form för närvarande fortfarande förvillande likt för en åhörare/åskådare.  Jag tolkar 
texten som att den skrevs i en subjekt - objektrelation, vilket blir tydligt när Eco 
definierar ett verk med öppen form som ofullbordat utan medverkan av exekutören. Om 
jag ser på Erase(r)Head 1.0 ur ett objektorienterat perspektiv är verket fullbordat i sig. 
Däremot kan det erfara nya spänningar genom exekutörens och var enskild åhörares 
interaktion med verket. Verkets längd sker inte enbart under interaktion med den 
mänskliga åhöraren utan i erfarenheten av andra objekt. Eco menar att tack vare öppen 
form kan relationen mellan reflektionen över och användandet av konsten möjliggöras. 
Det håller jag med om, både för utövaren och åhörarens del.  
 
Att omsätta min förståelse av ett objektorienterat perspektiv genom att enbart arbeta med 
öppen form under dessa två år har fått mig att ytterligare ifrågasätta och fundera över 
konstens värde och syfte. I log 015 (Andersson, 2018) samtalar jag med 
installationskonstnären Åsa Stjerna om faran i att ge konst ett specifikt syfte och om ett 
arbetsklimat som för många praktiserande konstnärer innebär ett påtvingat 
entreprenörskap. 

 
It opens a new page in sociology and in pedagogy, as well as a new chapter in the history 
of art. It poses new practical problems by organizing new communicative situations. In 
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short, it installs a new relationship between the contemplation and the utilization of a 
work of art. (Eco, 2008, p. 174) 
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Sammanfattning? 

En praktik i utforskande av relationer 

Jag föreställer mig att objekts klyvningar och sammansmältningar sker i det allra minsta, 
det mest uppenbara eller vardagliga. Jag har länge tänkt att det är skillnad på att lyssna 
och att lyssna och visst har lyssnandet flera funktioner och vi kan välja att lyssna på olika 
sätt men jag undrar om det spelar någon roll, egentligen? För mig är det just fusionen jag 
är ute efter, som utövare är det den jag vill ge lyssnaren. Som lyssnare är det erfarenheten 
att bära med mig. 

‘When music turns to its own element, where the pure musicality in a composition is 
focused, it loses its vital contact with content and risks withering away.’ (Wallrup, 2015, 
p. 48) 
 

Wallrup undersöker det vaga konceptet Stimmung hos Heidegger och placerar det i en 
musikalisk kontext. Han översätter det till engelskans attunement (instämning, 
harmonisering) som är friare från uppfattningar om kopplingen till romantisk 
sentimentalitet. Syftet med avhandlingen är att beskriva akten i lyssnandet på musik på 
ett nytt sätt, inte för att få en ny relation till musiken men för att begripa förutsättningarna 
för akten i sig.  
 
Heidegger beskriver utforskandet av Stimmung i ett vardagligt skeende och menar på att 
vi därav bör lägga mer vikt vid att diskutera lyssnandet utifrån det vardagliga sättet att 
lyssna på musik. Jag har under de senaste åren själv tvingats att ’återta’ mitt eget 
lyssnande. Att försöka hindra den instinktivt direkta dissektionen både inom och utanför 
hemmets fyra väggar och istället fokusera på relationen mellan mig som lyssnare och det 
ljudande. Det som Wallrup beskriver som attunement och som jag tolkar betyder en slags 
instämning ligger väldigt nära min nuvarande förståelse inför att det kanske inte är i 
lyssnandet musiken finns, utan i lyhördheten. 
 

Att ta vidare 

‘Listening to music is listening to all noise, realizing that its appropriation and control is 
a reflection of power, that it is essentially political.’ (Attali, 1985) 

Jag är intresserad av brus (som signalprocess) på grund av dess materialitet. Utifrån att 
tänka på musik som erfarenhet kan jag inte särskilja på brus och musik. Från en 
objektorienterad synvinkel tänker jag mig för närvarande att vitt brus eventuellt kan 
beskrivas som en demokratisk enhet i sig på grund av sin teoretiska konstitution: den 
jämnt fördelade energifördelning mellan frekvenserna. Dessa tankar är något jag behöver 
utveckla genom att fortsätta utforska brus och dess olika relationer.  

Jag kommer dels fortsätta framträda live men även att arbeta fram fler verk och versioner 
av att kombinera element av instrument, installation och feedback. Syftet med processen 
att prova versioner eller kombinationer är att flytta fokus och få nytt perspektiv på brusets 
materiella och immateriella egenskaper. I förlängningen hoppas jag kunna utveckla 
tankar kring makt och undersöka hur existerande maktstrukturer används, men även vilka 
som skulle kunna uppstå och konsekvenserna därutav. Ett tydligt exempel som jag 
tidigare nämnt är digitaliseringen av musik som har decentraliserat de gamla 
maktstrukturerna. 

Noise is ambiguity: it is not meaningless or without social contents or hierarchies (the 
band). Noise is cruel. Noise is not, as information theorists would have it, a signal that we 
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do not want to hear. It is a signal that someone does not want to hear. Noise is pain. 
Schmerzen Hören. (Russo & Warner, 2004) 
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Bilaga 

 

Till texten bifogas även den konstnärliga delen av mitt arbete 

Bilaga 1 - Videodokumentation av Erase[r]Head 1.0 
https://www.solandersson.se/?p=1157
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