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Abstract 
This essay examines how field recordings have been used in composition historically, 
and how three contemporary composers are using field recording as an element in their 
compositional practice. With focus on the relationship between detailed listening to 
sonic environments, inspiration and musical composition and the correlation between 
these aspects, this essay investigates a few examples of current artistic practices wherein 
field recording has been used as an integral part of the artistic process. The results of 
this study show a wide discrepancy between how the composers use and process field 
recordings in their respective work, and also shows shared commonalities regarding 
how composers actively listen to and retrieve inspiration from their sonic environments, 
and how they develop an ear for a complex and detailed musicality of the sounds they 
encounter in everyday life. The study also comments on and analyses the historical use 
of field recording in artistic practices and the use of field recording as a subjective form 
of artistic expression. 
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1. Inledning 
 
Hösten 2019 reste jag till Grekland och Portugal för att spela in fältinspelningar, och 
sedan sätta samman dem till ett längre verk. Det resulterade i en väldigt personlig resa 
som i mångt och mycket handlade om att lära sig att lyssna till ens omgivning, på ett 
nytt och djupare sätt. Vi lever i en tid där sociala medier så som instagram gör det 
möjligt (och gör det till vår vana) att ständigt dokumentera vår omgivning med bild och 
video, men att använda hörseln på ett aktivt observerande vis, och sedan dokumentera 
sinnesupplevelserna med inspelningsutrustning, var någonting nytt i alla fall för mig. 
Efter att ha gått på en första ljudpromenad i Atens nationella trädgård tidigt på 
morgonen, utrustad med min portabla mikrofon som vägvisare och ljuden från 
omgivningen amplifierade genom mina hörlurar, öppnades för mig en ny akustisk värld 
som var lika rik i detalj som mina synintryck normalt är, och jag hittade en ny 
musikalitet i de ljud som vi som lyssnare normalt filtrerar bort i en stadsmiljö. 
Nyfikenheten väcktes i mig och inspirationen till att skapa musik från ljuden jag hörde 
uppstod. 
 
Detta fick mig också att bli intresserad av hur kompositörer och musikskapare idag 
använder sig av fältinspelningar i sina verk, både som inspiration och som element i 
deras kompositioner. Jag blev intresserad av att undersöka hur de utvecklar sin förmåga 
att lyssna och sin nyfikenhet i de ljudlandskap de omger sig i, och hur inspelning av ljud 
kan förändra deras skapandeprocesser. Hur lyssning och inspelning av ens omvärld och 
skapandeprocesser hänger ihop helt enkelt.   
 
Denna uppsats behandlar hur ett antal nutida musikskapare använder sig av 
fältinspelningar som del av deras skapandeprocesser, både som inspiration till och som 
råmaterial i deras verk. Uppsatsen fokuserar på förhållandet mellan skapande och 
lyssning och hoppas ge en djupare, om än inte heltäckande, uppfattning om hur ett antal 
musikskapare verksamma idag inspireras av ljuden runt omkring dem. 
 
 
 

2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilket eller vilka sätt musikskapare 
använder sig av fältinspelningar i sina verk, både i egenskap av inspiration till verk och 
som råmaterial i verk. Jag vill undersöka sambandet mellan skaparprocess och aktiv 
lyssning, hur det ena kan inspirera och influera det andra. 
 
Den inledande delen av uppsatsen syftar till att besvara frågeställningen “Hur har 
musiker/kompositörer/konstnärer använt sig av fältinspelningar historiskt?”. Den 
historiska bakgrunden är viktig att utgå från för att ge en bredare kontext till hur tankar 
om fältinspelningar behandlats inom den moderna musiken sedan inspelningstekniken 
utvecklades under 1900-talet.  
 
Den andra delen av uppsatsen fokuserar på att besvara frågeställningen “Hur tänker ett 
urval musikskapare sig kring användning av fältinspelningar i komposition idag?”.  
Denna frågeställning ställs till ett antal nutida musikskapare. Uppsatsen avser inte att 
vara heltäckande, då endast tre personer intervjuas om deras konstnärliga arbete.  
 



  
 

 4 

 
3. Bakgrund och tidigare forskning 

 
3.1 Fältinspelning: en kort historik 
 
3.1.1 Tidig historia, musiketnologi och biomusikologi 
 
Sedan Edison uppfann vaxcylindern under sent 1800-tal (Brock-Nannestad, G. 
2009:154) har människan varit kapabel att spela in ljud från sin omvärld. Relativt tidigt 
spelades ljud in från “fältet”, d.v.s. utanför en studio. Det tidigaste exemplet 
genomfördes år 1889 av den då åttaåriga Ludwig Koch, som spelade in det första 
fågellätet någonsin med hans pappas vaxcylinder (Ranft, 2004:455). Dock var dessa 
tidiga experiment både dyra och krångliga att genomföra, att det tog ett tag innan den 
tekniska utrustningen utvecklades till att kunna användas som ett redskap i 
forskningssyften såväl som i kreativt arbete. Det var inte inom musik eller konst som 
denna nya typ av teknik användes i fältet, utan i forskning främst inom antropologi, 
etnologi och lingvistik och biologi. Det var som ett instrument inom dessa områdens 
fältarbete och forskning som den engelska termen field recording (fältinspelning på 
svenska) först började användas. Dessa områden kommer inte hädanefter att djupgående 
diskuteras i denna text, då fokus och avgränsning för denna undersökning centrerar 
kring fältinspelning som kreativ komponent inom konstmusik och populärmusik.  
 
Med undantag för vissa tidiga experiment, till exempel Walter Ruttmans verk Weekend 
från 1928, var det först på 1950- och 1960-talen, med utvecklingen av bandspelaren och 
modern mikrofonteknik, som konstnärer och kompositörer började använda 
fältinspelningar i deras verk (Anderson & Rennie, 2016:224). 
 
3.1.2 Den magnetiska bandspelaren, Pierre Schaeffer och Musique Concréte 
 
På 1950- och 1960-talen sker genomgår den västerländska konstmusiken något av en 
revolution, med kompositören och teoretikern John Cage som den mest välkända 
frontfiguren. Cages tidiga experiment med magnetiska bandspelare, till exempel verket 
Williams mix och Imaginary Landscape No. 5, båda från 1952, är tidiga exempel på hur 
fältinspelningar användes i musikalisk komposition (Gurevich, 2015:290). Det är dock 
med den franske kompositören och teoretikern Pierre Schaeffer och konstströmningen 
Musique Concréte som kompositörer börjar använda annat material än instrument i sina 
kompositioner. Termen musique concréte, eller konkret musik, myntades av Pierre 
Schaeffer år 1950, och innebär en kompositionsform där kompositören använder 
färdiginspelade ljudfragment och montageteknik i komposition (Battier, 2007:189). 
 
Dessa ljudfragment kan till exempel innefatta radioinspelningar - det vill säga 
inspelningar till bandspelare från radiosändningar, “found sound”- inspelningar av 
diverse objekt som kan skapa ljud i vardagen, eller fältinspelningar. Pierre Schaeffer 
grundade GRM, en elektronisk musikstudio som kan sägas vara basen för denna franska 
skola av experimentell elektronisk musik (Battier, 2007:189), parallell till Tysklands 
Elektronische Musik-rörelse med bas i Köln, och BBC Radiophonic Workshop i 
England, där andra tidiga experiment med elektronisk musik och experimentell 
inspelningsteknik genomfördes. Schaeffer utvecklade 1957 ett antal processer och 
arbetssätt för musique concréte som innefattar lyssning, inspelning, analys, beskrivning 
och experimentering för att sedan montera och bearbeta ljud med tid och tålamod 
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(Teruggi, 2017:53). De tekniker och koncept som pionjärerna inom musique concréte 
utvecklade och använde sig av är aktuella även idag, men värt att nämna är att musique 
concréte som musikströmning kom med tid, och i och med att François Bayle tog över 
att leda GRM efter Schaeffer distanserade sig från gruppen, att omarbetas till att kallas 
akusmatisk musik (Teruggi, 2017:56). 
 
Ett betydande verk värt att nämna som använder fältinspelningar är Luc Ferraris 
Presque Rien no. 1 från 1968 (publicerad 1970). Ferrari genomförde inspelningen i den 
kroatiska fiskebyn Vela Luka, och inspelningen är i stort sett oredigerad i efterhand. 
Titeln “Presque Rien” är franska för “nästan ingenting”. Denna inspelning är en 
provokation gentemot Ferraris generation av kompositörer inom musique concréte, 
eftersom Ferrari vägrar skapa musikalisk dramaturgi som inte redan finns inneboende i 
inspelningen (English, 2017:18). English menar att verket markerar en signifikant 
utveckling av fältinspelning som kreativ praxis: 
 

Following its publication in 1970, Presque Rien No.1 became an anchor point 
that marked a significant development in field recording as a creative practice in 
the 20th century. It was one of the first field recordings to celebrate a form of 
affective listening, and more critically, audio memory making (English, 
2017:18). 

 
3.1.3 Samplern, Brian Eno och Ambient 
 
Sedan dessa tidiga experiment med fältinspelningar i komposition har mycket skett i 
den musikhistoriska och musikteknologiska utvecklingen, speciellt inom elektronisk 
musik. Under 1980- och 1990-talen exploderade utvecklingen av genrer och subgenrer 
inom den elektroniska musiken, mycket tack vare utvecklingen av elektroniska 
instrument så som den digitala sequencern och samplern, ett instrument som digitalt 
spelar in material, eller matas in med redan existerande inspelat ljudmaterial, för att 
sedan kunna synteseras om, det vill säga pitchas eller förändras på annat sätt (Davies, 
1996:3). 
 
Utvecklingen av samplern som instrument gjorde det möjligt för musikskapare världen 
över att använda inspelat material och redigera det på ett mer lättillgängligt och direkt 
sätt. Musikforskaren David Toop skriver i Ocean of Sound (1995) att genom 
utvecklingen av sequencer-datorprogram och digital sampling blev ”the tapeless 
studio”, det vill säga en studio utan stor och tung bandspelarteknik, en möjlighet. (Toop, 
1995:127). 
 
Den populärmusikaliska musikstilen ambient utvecklades under denna tid, med 
musikern och producenten Brian Eno som en av frontfigurerna. Med Enos ambient-
albumserie utforskas landskapen han vistas och reser i som nomadisk musiker (Roquet, 
2009:364). Toop refererar här till Enos egna anteckningar på skivomslaget till albumet 
Ambient 4: On Land (1982): 
 

Brian Eno talked about a relationship between the psychoacoustic space of the 
recording studio and the depiction or evocation of landscape. The potential of 
using SoundTools hard-disk editing software for making music out of random, 
ambient sounds was fomenting back then. ”When I was in Ghana” he wrote, “I 
took with me a stereo microphone and a cassette recorder, ostensibly to record 
indigenous music and speech patterns. What I sometimes found myself doing 
instead was sitting out on the patio in the evenings with the microphone placed to 
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pick up the widest possible catchment of ambient sounds from all directions, and 
listening to the results on my headphones. The effect of this simple technological 
system was to cluster all the disparate sounds into one aural frame: they become 
music” (Toop, 1995:132). 

 
Enos musik kan liknas vid landskapsmålning och just landskap är ett nyckelord till att 
förstå Enos musik (Roquet: 2009:364). Med Brian Enos tidiga inspelningar och 
kompositioner har fältinspelningar alltså från första början varit en viktig och välanvänd 
teknik i skapandet av verk i denna genre. 
 
3.2 Lyssning och plats 
 
3.2.2 Mänsklig hörsel och aktiv lyssning 
 
Det finns en skillnad mellan att höra och att lyssna. Med hörsel menas att fysiskt 
uppleva ljud medan med begreppet lyssning menas att medvetet tillämpa förmågan att 
höra. Vi lyssnar selektivt och konstruktivt, och söker mening i ljud vi kommer i kontakt 
med. Lyssning innefattar att tillämpa hörseln och samtidigt förstå och minnas fonetiska 
symboler, vilket endast kan ske genom aktiv lyssning (Eriksson-Aras, 2017:16).  
 
3.2.3 Soundscapes och ljudrum 
 
R. Murray Schafers The tuning of the world utkom under sent 1970-tal och kom att bli 
en mycket betydande text för både konstnärer, musikskapare och teoretiker. Schafer 
myntade uttrycket soundscape (Erikson-Aras, 2017:17). 
 
Eriksson-Aras gör en distinktion mellan Schafers soundscape (ljudlandskap på svenska) 
och det huvudsakliga begreppet ljudrum som hon använder sig av i sin avhandling 
Ljudrum. En studie av ljud och lyssnande som kulturell praktik. Ett soundscape har en 
bredare betydelse, Schafer talar om det urbana ljudlandskapet, det naturens 
ljudlandskapet eller det post-industriella ljudlandskapet, men kan också vara ett 
radioprogram, ett musikaliskt verk eller annan akustisk miljö, alltså människans 
akustiska omgivning (Erikson-Aras, 2017). Erikson-Aras undersöker istället mindre, 
empiriskt avgränsbara enheter, det vill säga ”Ett soundscape kan innehålla många 
ljudrum.” (Erikson-Aras, 2017:17).  
 
3.2.4 Deep listening, fältinspelning och ljudpromenader 
 
En mikrofon “lyssnar” till omgivningen på ett annorlunda sätt än människan gör, det 
vill säga i mångt och mycket ofiltrerat. Att lyssna till ens omgivning genom en 
mikrofon och hörlurar är en helt annan upplevelse än den vi upplever med endast våra 
öron till hjälp. 
 
Kompositören Pauline Olivieros föreslår i sin bok Deep Listening: A composer’s sound 
practice, tillsammans med många olika lyssningsövningar och lyssningsmeditationer, 
fältinspelning som ett sätt för kompositören att bli mer uppmärksam på ljuden i dess 
omgivning. Olivieros skriver inte akademiskt, men hennes lyssningsövningar har 
influerat många kompositörers sätt att lyssna och relatera till ljud i omgivningen. 
Följande är ett exempel på en lyssningsövning som använder fältinspelning som en del 
av tekniken: 
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Field recording is a great way to become more sensitive to sounds. Headphones 
tend to focus attention on sounds that ordinarily are not in your awareness. When 
you listen to the environment that you want to record, listen both with and 
without headphones until you feel that you are capturing the sounds as 
realistically as possible. Try different placements of your microphone as well 
(Olivieros, 2005:28). 

 
Carras menar i artikeln Soundwalks: An experimental path to new sonic art att 
soundwalks, eller ljudpromenader på svenska, har under flera årtionden utvecklats som 
en varierad och fascinerande kreativ praktik för att öka förståelsen för sambandet mellan 
omgivning och ljud. En ljudpromenad kan gå till på många sätt men kan definieras som 
en organiserad, ofta långsam, promenad genom ett specifikt landskap eller område, där 
deltagaren använder sig av aktiv lyssning och ibland även meditationstekniker för att 
uppleva ljudlandskapet runt omkring sig. Carras menar även att ljudpromenader i 
urbana miljöer kan inge en ännu mer komplex upplevelse för lyssnaren eftersom den 
urbana miljön innehåller lager av socioekonomisk och politisk maktdynamik (Carras, 
2019:271). 
 
 
3.3 Fältinspelning som objektivt dokument eller subjektivt konstverk 
 
3.3.2 Fältinspelningar som självreflekterande narrativ 
 
Anderson och Rennie diskuterar i artikeln Thoughts in the Field: Self-reflexive narrative 
in field recording fältinspelningens subjektivitet, och menar att den historiskt populära 
uppfattningen om att fältinspelningar är objektiva dokument av ljudmiljöer inte 
stämmer. De val den som spelar in gör, så som val av plats, placering av mikrofon, 
inspelningens längd och val av utrustning, bidrar till en mer personlig berättelse och 
innehåller ett självreflexivt djup. I konstnärligt starka fältinspelningar kan detta 
förmedlas till lyssnaren: 
 

The meaning of the sounds within these recordings may have a personal 
significance to their recordist, which may bring greater meaning to the overall 
soundscape for the listener, if divulged. These narrative details should certainly 
not automatically be silenced, repressed, or redacted, which are common 
conventions within the practice (Anderson & Rennie, 2016:223). 
 

Anderson och Rennie menar i denna text att dessa ”narrativa detaljer”, eller 
kompositörens-inspelarens personliga berättargrepp om man så vill, traditionellt ofta 
förnekats dess subjektiva narrativa djup i förmån för en analys som objektiv 
dokumentation inom detta fält. 
 
I den nyutgivna artikeln Hearing How It Feels to Listen: Perception, embodiment and 
first-person field recording skriver Iain Findlay-Walsh om begreppet first person field 
recording (förstapersons fältinspelning), som knyter an till Anderson och Rennies 
forskning. First person field recording definieras som inspelningar där den som spelar in 
är hörbart närvarande i inspelningen, till exempel genom rörelse, andetag, ljud från 
hantering av utrustning eller genom att prata eller beskrivande berätta under tiden 
inspelningen genomförs (Findlay-Walsh, 2019:39).     
 
 



  
 

 8 

3.3.3 In The Field: intervjuer med samtida kompositörer och ljudkonstnärer 
 
I antologin In the Field: The Art of Field Recording av Cathy Lane och Angus Carlyle 
(2013), presenteras intervjuer med ett antal nutida kompositörer och ljudkonstnärer vars 
verk på olika sätt rör eller centrerar kring fältinspelningar. Denna samling av intervjuer 
innehåller vitt skilda berättelser, synpunkter och idéer om hur fältinspelning kan 
användas i komposition och visar på en både filosofiskt och teknisk bred variation bland 
de olika konstnärsskapen, där alla kompositörer som intervjuas i denna bok har 
fullkomligt unika ingångsvinklar och tekniker för hur de använder fältinspelningar i 
deras verk. Denna text har använts som inspiration för mycket av hur samtalen mellan 
intervjupersoner och intervjuare i denna uppsats gått till, och hur man kan diskutera 
fältinspelningar, lyssning och komposition på ett djupare plan. In the Field: The Art of 
Field Recording står ut som en viktig text om hur vi kan föra samtal om fältinspelning 
som praktik inom konst och musik idag. 
 
 
4. Metod, urval och avgränsning 
 
Metoden som valts för denna undersökning kvalitativa forskningsintervjuer med ett 
antal nutida kompositörer och musiker om dess förhållande till fältinspelningar och 
fältinspelningens roll i deras skapandeprocesser. Denna metod är vald eftersom jag tror 
att jag bäst kommer att kunna besvara mitt syfte och frågeställningar, då jag vill ta del 
av nutida kompositörers personliga berättelser om deras skapandeprocesser. Ahrne och 
Zetterquist-Eriksson skriver i Handbok i kvalitativa metoder, som jag använt som 
metodreferens för detta arbete, om styrkan i den kvalitativa intervjun, då 
intervjupersonerna fritt kan berätta målande ur en personlig synvinkel (Ahrne & 
Zetterquist, 2013:54). 
 
För att bäst besvara mitt syfte och frågeställningar ville jag att de medverkande 
intervjupersonernas konstnärskap håller sig inom ett så pass brett spektrum av olika 
stilar eller estetik som möjligt, med avgränsningen att deras verk i huvudsak rör sig 
inom stilarna avant garde, experimentell musik eller ambient. Detta eftersom dessa 
stilar, till skillnad från till exempel andra former av elektronisk musik som till exempel 
techno, oftare fokuserar på till exempel ton, timbre och atmosfär än till exempel rytm. 
 
Urvalet skall även visa ett brett spektrum på musikernas bakgrund och livsförhållanden, 
det vill säga att musikerna kommer från och är verksamma på olika geografiska platser 
samt att jag intervjuar både kvinnor och män. Intervjupersonerna bör vara musikaliskt 
aktiva nu, samt att de huvudsakligen är soloartister. 
 
Viktigt att veta att jag inte valt dessa musiker på grund av att de endast eller till störst 
del använder fältinspelningar i deras verk. Det kan vara en del i deras skapandeprocess, 
men det behöver inte vara den största delen. Här är också viktigt att notera att till 
skillnad från In the Field (Lane, Carlyle, 2013) är intervjupersonerna inte till mestadels 
ljudkonstnärer, utan musiker som fokuserar på olika former av elektronisk eller 
elektroakustisk musik.  
 
Dessa intervjuer genomfördes under hösten 2019. Två av musikskaparna intervjuades 
ansikte mot ansikte, medan den tredje intervjuades över Skype. Detta på grund av att 
intervjupersonen befann sig i ett annat land. Intervjuerna spelades in med en 
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ljudupptagare och transkriberades sedan. Dessa transkriptioner, samt ljudfilerna, har 
sparats och kan efterfrågas. 
 
Jag valde att använda mig av tematiska, öppna intervjuer, då allt för strikta 
intervjufrågor inte ger plats åt den sortens samtal där personliga infallsvinklar och 
perspektiv jag ville nå fram till, samt att större utrymme för eftertanke kan ges. Jag har 
försökt att vara en så aktiv lyssnare som möjligt, och ställt relevanta följdfrågor under 
intervjuernas gång. 
 
 
4.1 Intervjupersoner 
 
Jag har valt att begränsa mig till att intervjua dessa tre nedanstående musiker. 
 
Tasos Stamou, en grekisk musiker vars verk med fältinspelningar håller sig inom genren 
musique concréte. Tasos är i 40-årsåldern, och är bosatt och verksam i London. 
 
Olle Holmberg, en svensk musiker vars verk med fältinspelningar kan beskrivas som 
ambient och drone. Han spelar och släpper musik under namnen Moon Wheel och 
Tuzagi. Olle är 35 år gammal och är bosatt och verksam i Berlin. 
 
Daria Redkina, en ukrainsk musiker vars verk håller sig inom experimentell musik och 
performance. Hon spelar och släpper musik under namnen Zoya Zerkalski och Cotenius 
Z. Daria är 34 år gammal och är bosatt i Berlin och verksam i Berlin och Moskva. 
 
Alla intervjupersoners musik har jag kommit i kontakt med innan detta arbete började, 
och har sedan kontaktat dem online för att fråga om de är intresserade av att vara med i 
en undersökning om fältinspelningar och kreativa processer, varpå de tackat ja. En 
fjärde intervjuperson kontaktades även, men återkom inte med svar. Daria Redkina och 
Tasos Stamou intervjuade jag på engelska, eftersom de inte är svenskspråkiga, och Olle 
Holmbergs intervju genomfördes på svenska.  
 
Inledningsvis i intervjuerna har alla intervjupersoner informerats om Vetenskapsrådets 
etiska riktlinjer som går att finna i Linnéuniversitetets etiska riktlinjer från 2014, och 
om intervjun skedde på engelska har dessa översatts i förhand. Intervjupersonerna har 
alltså informerats om studiens syfte och användning, samt fått valet att vara anonyma i 
rapporten, att när som helst kunna avbryta medverkan, samt kunna stryka eller redigera 
intervjusvar i efterhand. Ingen av intervjupersonerna önskade att vara anonyma, så deras 
namn och eventuella artistnamn behålls i texten. Intervjuerna varade i cirka 30 minuter 
för varje intervjuperson. 
 
Något som är värt att nämnas är att ingen av intervjupersonerna och heller inte 
författaren till denna text har engelska som modersmål, vilket ofta inneburit en inte 
fullkomligt felfri kommunikation i intervjuerna, samt att intervjusvaren ibland inte 
använder sig av korrekt grammatik och syntax. I det stora hela har detta inte varit ett 
problem i undersökningsprocessen, men det tål att nämnas.  
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5. Resultat 
 
5.1 Musikalisk bakgrund och ingångsvinklar till fältinspelning 
 
De tre intervjupersonerna talar varierat när de besvarar frågan om när de började göra 
musik, och när de började spela in sin omgivning. Tasos Stamou berättar att han alltid 
varit intresserad av musik och under barndom och tonår spelade i band, men började 
först göra musik 2006, efter att först sett sig som mestadels visuell konstnär och 
fotograf. Daria Redkina är däremot en relativ nykomling till musikskaparrollen och 
började att göra sin egen musik för ungefär tre år sedan, efter att ha under hela sin vuxna 
karriär jobbat som turnerande DJ och på ett skivbolag. Olle Holmberg beskriver att han 
redan som elvaåring började programmera sin egen elektroniska musik, men återkom 
till musikskapande efter att i många år studerat och skapat visuell konst, precis som 
Stamou. 
 
Det skiljer sig också mellan svaren på frågan om när intervjupersonerna började spela in 
sin omgivning. Stamou började använda sig av fältinspelningar relativt nyligen i de två 
senaste verken som getts ut på skivbolaget Discrepant, Musique con Créte (Stamou, 
2018) och D-A-D (Stamou, 2019). Stamou beskriver hur han först nyligen börjat 
använda sig av fältinspelningar i sin egen musik, eftersom han inte tyckte att tidiga 
försök någonsin passat in i den musik han skapar: 
 

Actually, my connection to using field recordings in my music before these two 
albums was not really there. I was always interested to record things but before 
these two albums I could never include them in my music. I always found that I 
was always feeling a bit like that these recordings were actually a bit misplaced, 
in between my compositions, it shouldn’t be there anyway, I could never fit them 
in anyway. I tried, I did some attempts but it was not working, I felt that it wasn't 
the right time. But actually I started incorporating field recordings in an active 
way with these two albums, where I’ll actually explored and I’m still exploring 
this field, of doing my own version of musique concrete. (Stamou, 2019.11.27)  

 
Olle Holmberg förklarar under vårt samtal att han börjat spela in sin omgivning för 
ungefär 5-10 år sedan, då hans bana från att studera konst övergick i att börja göra 
musik, efter att ha funderat på och fastnat i en ”paradoxal fråga” i hans konstnärskap, 
om hur man kan skapa någonting utan att skapa något: 
 

Att hålla på med inspelning som kreativ eller skapande process är intressant för 
att man passivt skapar grejer. När jag höll på med konstgrejer så började jag med 
bilder, sen var det skulpturer, sen var det installationer, sen var det performance 
och sen var det bara konceptkonst, och när man väl hamnat i det där 
konceptkonstträsket i musiken så ja då skapar man med bara tänkandet och det är 
skittrist, och det missar hela poängen med att skapa tycker jag. (Holmberg, 
2019.11.29) 

 
Holmbergs förhållningssätt till den musikaliska skapandeprocessen är att man som 
musiker kan ”öppna en portal till” en musikalisk dimension där alla möjligheter redan 
finns. Han beskriver att hans konstnärskap mycket handlar om att uppfinna sätt att ge 
form åt universums kaos genom slumpmässiga procedurer, chans och risk. Fältinspelningar är 
för honom nästa steg i det tänkandet, eftersom det passiva skapandet för honom är en 
nyckelkomponent i hans skapandeprocess: ”Om man vill fördjupa sig in i den passiva 
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skaparkonsten så är fältinspelningar bland det bästa jag hittat. Att man bara ska låta 
världen vara som den är och bara iaktta den.” 
 
Daria Redkina började spela in sin omgivning efter att ha studerat ljudläggning till film 
och ljuddesign, och gjort skoluppgifter som inkluderade fältinspelningar även innan hon 
började göra sin egen musik med andra sorters instrument: 
 

This was the most immediate way to being able to capture, record and sample, 
you know, real environments, so I always had a recorder, and yeah you could get 
kind of anything, unexpected sounds from any kinds of places as long as you 
have the ear and the recorder with you. (Redkina, 2019.11.27) 

 
5.2 Användning av fältinspelningar i verk 
 
I undersökningen frågades intervjupersonerna hur de utför fältinspelningar samt hur de 
sedan använder de ljudinspelningar de skapat i sina verk. Detta kan delas upp i två 
delar, en mer teknisk del som omfattar teknisk utrustning och tankar kring det, samt hur 
inspelningarna letat sig in i musikskaparnas verk och det rum de tar upp och hur pass 
viktiga de är för helheten. 
 
5.1.1 Ljudutrustning och efterarbete 
 
Stamou belyser hur den tekniska utrustningen inte varit speciellt viktig för honom, att 
det snarare skapar förhinder att utföra inspelningarna, eftersom det är för honom viktigt 
att ljuden han spelar in ska kännas som hans egna.  
 

I was trying to be very precise in my recordings, very clear, very clinical, I was 
trying to follow the right techniques to exclude the sounds I didn’t want and 
focus on the ones I was trying to... probably I was influenced by other musician 
friends, who actually are incorporating field recordings, and they actually have 
some tips, you know what is the best way to do field recordings, you know very 
accurate, very clear. It was not working for me because I was focusing so much 
on the technical part of capturing the sounds, that in a way I was afterwards 
feeling that this material is not mine. It is like too clinical that someone else 
could have done it, so I couldn’t actually emotionally connect to it and use it and 
mix it with the rest of the elements in my music. (Stamou, 2019.11.27) 

 
Redkina nämner även hon att hennes utrustning inte är så viktig för henne, att hon 
numera mest spelar in med sin iPhone efter att förut spelat in med en inspelningsapparat 
av märket Sony som passar i hennes ficka. Även Stamou nämner att han numera ofta 
spelar in med sin telefon och en extern mikrofon som han kan koppla till telefonen. 
 
Av de tre intervjupersonerna är det Holmberg som har den mest avancerade tekniska 
utrustningen när han spelar in sitt material. Han använder sig av portabel inspelnings- 
och mixutrustning med sex ingångar dit han kopplar externa mikrofoner, och nämner till 
exempel att han i sina senaste inspelningar från bergen i Georgien använde sig av en 
ambisonisk mikrofon, och med sådan typ av utrustning kan han sedan i mixningsstadiet 
isolera och välja ut de ljud som är mest intressanta beroende på ljudets riktning. 
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5.1.2 Omfattning och placering av fältinspelningar i verk 
 
Ingen av intervjupersonerna uppger att de huvudsakligen arbetar med fältinspelningar i 
sina verk. När de får frågan om hur stor ”plats” fältinspelningar tar upp i verken varierar 
det. Olle Holmberg beskriver att han spelar in mycket men inte så ofta använder 
inspelningarna i sin egen musik. 
 

Jag tror inte att jag använder fältinspelningar så direkt i min musik. Visst, jag 
använder såhär bara ljudtexturer av olika saker jag spelat in och sådant, lager för 
att skapa ljud i vissa ljudbilder i sådant jag producerar. Jag skulle vilja släppa 
bara fältinspelningar i sig men jag har inte riktigt pejl på andra som bryr sig om 
sånt där. (Holmberg, 2019.11.29) 
 

Redkina känner också att hon inte använder fältinspelningar särskilt mycket, men då 
och då använder hon rytmiska element som hon spelar in i sina verk. Hon bearbetar ofta 
ljudmaterialet något i efterhand, men inte så mycket så att ljudet blir oigenkännligt. Hon 
berättar om ett tillfälle där hon spelade in rytmiska ljud i en postindustriell byggnad i 
Moskva som exempel. 
 

D.R: The last project we did do with field recordings was that in Moscow, in 
Mutabor (en klubb/konserthall, min anm.) with my partner Lizokot, our project 
band we have. We recorded the sounds of... it’s like a big machine factory, and 
its full of these still leftovers of different things, metallic objects, huge 
machinery, and we just went around like I don't know, pushing doors, hitting 
certain tubes, and everything of course has resonance cause it is metal you know, 
it is a steel object. And yeah, we made a piece with that. 

 
E.F: So, you're basically playing the machines? 

 
D.R: We're playing the machines and the recordings that we liked we imported 
them into the looper and then we just created kind of a composition, yeah. I guess 
that was a field recording project, the latest one. (Redkina, 2019.11.27) 

 
Stamou berättar om hur han tänkte kring hur han spelade in och producerade sin första 
skiva som innehöll fältinspelningar, och hur den upplevelsen utformade hur han 
använde dessa inspelningar i sin slutproduktion. 
 

T.S: Before the record was done, I found that title for the record, and that was my 
guideline, a sort of word game, Musique con Crete. I already had the idea of 
engaging with the classic 60’s musique concrete of the ways of people who do 
music, but of course in my own way and with my own portable studio, in Crete, 
it was half a joke half a plan to engage to whatever I was experiencing there to 
what I was recording, either as in a sense of field recordings or studio recordings, 
or improvising or whatever, or utilizing phonographic material from the area, you 
know I kind of know a little bit about how people who made electronic music 
worked in this area of musique concrete, so I was thinking I already have the 
concept of actually blending these kind of elements together. Of course I 
wouldn’t know about the way I would blend it but I already had the idea of, for 
instance in the 60’s they used a lot of reel to reel players to make tape loops of 
field recordings, to downsample or upsample, let them through different effects 
like ring modulations, or a synthesizer so they can totally recreate the kind of 
sounds of field recordings. like different techniques that these pioneers used. So I 
was influenced by that, and in the way I manipulated field recordings, is a little 
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bit under this influence. However, I ended up liking so much the field recording 
parts that I manipulated them less than was planned.  

 
E.F: Okay, so you kept them actually purer than you thought you would? 

 
T.S: In the end it happened that I actually started using pure material and then 
overdubbing perhaps and stuff, or like mixing them together, to make two field 
recordings one, but I actually started feeling like I didn’t want to manipulate field 
recordings so much. So I didn’t. (Stamou, 2019.11.27) 

 
Vad Stamou beskriver här kan tolkas som att han genom sin konstnärliga process med 
fältinspelningar ändrat sin uppfattning om vad han först trodde att han skulle bearbeta 
det inspelade materialet. I hans mening var inspelningarna så pass intressanta i sig, så 
att han valde att inte bearbeta dem så mycket i efterhand enligt klassiska musique 
concrete-tekniker, som han först trodde att han skulle göra när han påbörjade projektet. 
 
5.2 Lyssning och inspiration 
 
5.2.1 Ljudlandskap som inspirerar 
 
Centralt I dessa intervjuer kommer vi till frågor som handlar om lyssning, inspiration 
och musikskaparens förhållande till platsen hen spelar in på. Alla intervjupersoner har 
sina individuella preferenser när de söker efter ljud och ljudlandskap, men det finns 
också många gemensamma nämnare, så som att söka efter specifika platser 
(soundscapes) som stadsmiljöer eller naturmiljöer, att söka efter det oväntade och 
främmande i en ljudmiljö, eller att leta efter högljudda eller specifikt tysta miljöer.  
 

D.R: Usually it is either something that is standing out rhythmically for example 
and usually it’s the moment when it is a little bit more quiet, so the night is 
perfect for field recording, and then there is always this one sound that stands 
out, it sounds like a loop like so there was this automatic watering.. in the park 
how do you say... watering machine [---] sprinkler exactly. So, it is a rhythm. Or 
like some crazy bird. Of course, always natural sounds most of the time. In the 
city the natural sounds they stand out.  

 
E.F: Are you more like a city person or a nature person when it comes to sound? 

 
D.R: Good question, both. I love the sound of trains for example. The hum and 
electricity going on in the trains, in Russia the trains are really loud so when 
you're crossing in between carriages you can stand in the middle and there are all 
these crazy sounds… So that is like a machine you know but then yeah nature 
sounds... of course. I think it is more about the way the sound is placed oddly, 
you know. If it's like, if you hear like a nightingale in the night in Berlin 
Friedrichshain for example. And that just sounds strange you know because you 
are in a completely urban environment. (Redkina, 2019.11.27) 

 
Frågan om intervjupersonerna föredrar en naturlig miljö eller en urban miljö när de letar 
efter intressanta ljud att spela in dyker upp gång på gång i samtalen, även om jag inte 
har en specifik fråga nedskriven angående detta i förhand. Stamou beskriver hans 
fascination för stadsmiljöer och ljudet av människors närvaro. 
 

Since I always lived in big cities, I am always attracted by the element of 
ambience. Even if I like it or not, it is something I am used to, I am used to listen 
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to music structures, trying to capture at some points, if it is possible, some of its 
essence. However, I am also interested in natural environments as well. There is 
much more silence, you can actually focus more on specific natural sounds. But 
finally, I think I am more attracted by environments where people gather. […] 
The more I record the more I realize that I caught peoples conversations, or little 
things that they are doing, or there is a word about... listening to other people’s 
conversations (eavesdropping/tjuvlyssning, min anm.) and actually using them 
either for a novel or for a drawing, getting inspired about it. In a way it is called 
spying. I don’t know, I find myself lately actually getting to record people’s 
conversations and follow the flow that people have in a music sense, while they 
are talking and when they are connecting to each other, and I find this extremely 
musical. (Stamou, 2019.11.27) 

 
Olle Holmberg vill däremot undersöka naturens ljud. Han föredrar platser där det finns 
färre spår av mänsklig civilisation, där man inte hör flygtrafik eller bilar eller tuppar 
eller hundar och sådant. Han letar snarare efter sådan ”tysta” tillfällen än specifika 
platser, och spelar gärna in på kvällen eller tidigt på morgonen, när det inte är för 
mycket folk ute. Noise eller oljud är något som han vill reducera så mycket som möjligt. 
 

Det här med noise är intressant, för oljud inom mänsklig miljö, hela den 
kakofonin är väldigt ny. Det har inte funnits så länge så att det är väldigt ostämda 
ljud. Alla ljud ligger på varandra och tar upp för mycket frekvensbredd. Det är 
bara en massa skrän och fanskap som man får ont i huvudet av, men om man 
lyssnar på naturen så ostört eller ja, det är väldigt svårt att hitta ostörd natur, men 
om man väl har chansen att få höra det så märker man att alla de små ljuden som 
finns där ute, de passar ihop, de har ur evolutionsåskådan liksom nischat sig. Att 
olika insekter har lite olika frekvenser, och fåglarna har olika frekvensbredd. Ja, 
världen är stämd av evolutionen för att djuren ska kunna höra varandra, men inte 
de (ljud, min anm.) som det inte behöver höra. (Holmberg, 2019.11.29) 

 
 
5.2.2 Starka ljudminnen 
 
Trots att Holmberg framför allt har naturens ljud i fokus för sina inspelningar, lyfter han 
fram ett helt annat, ett definitift högljutt, exempel när jag frågar om han kan dra sig till 
minnes en stark ljudupplevelse. Detta specifika inspelningsminne är av ett folktåg i 
Guatemala. Han beskriver detta ljud, som han drar sig till minnes att han spelade in med 
sin iPhone, var ljud som han aldrig tidigare hört i hela sitt liv, och förmodligen aldrig 
kommer att höra igen. Han beskriver människor i tåget som spelar bleckblåsinstrument 
mixat med en dieselgenerator, bland annat. Även Daria Redkina berättar entusiastiskt 
om ett minne från Mexiko, där hon upplevde någonting liknande – en kakofoni av 
högljudda och främmande ljud som hon upplever som oväntat musikaliska: 
 

In Mexico City, was amazing, because they are going around selling all kinds of 
stuff, and the sellers have a little speaker phone, and they are singing so that 
people hear them. People come out of the offices or houses to buy the things, so 
it is quite amplified. And the way they, it’s like a phrase, they have a phrase... 
Like “Here we are selling stockings, white and grey perfect for your wife!” And 
they just repeat this phrase and the way they repeat it is so musical. And in the 
market was the same, the sellers are sort of selling stuff to attract the buyers, and 
they're just singing all the time, it’s crazy, and it just creates this cacophony. 
(Redkina, 2019.11.27) 
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För Stamou var en av de starkaste fältinspelningsupplevelserna något som han senare 
använde i ett spår på hans album. Han berättar om ett tillfälle där han bjudits in att delta 
i en antik ceremoni med mat, dryck och sång i bergen på Kreta. Han visste att han ville 
spela in detta, men kände att om han hade tagit med sig professionell 
inspelningsutrustning skulle denna inkräkta eller störa denna ceremoni, och han tror att 
deltagarna som bjudit in honom inte skulle vara lika välkomnande, eller i alla fall 
avslappnande, han gjorde det tydligt att han spelade in. Istället lade han sin telefon på 
bordet och deltog i ceremonin själv. För honom var detta ett starkt inspelningsminne, 
eftersom han deltog själv och till och med glömde bort att han spelade in: 
 

I was also singing along with this kind of improvised music choir... it was so 
intense that I actually forgot that I was recording. I found the recording four 
months afterwards, and I was like oh my god... It was very special. (Stamou, 
2019.11.27) 

 
 
5.2.3 Ett förändrat sätt att lyssna 
 
Alla intervjupersoner medger att de lärt sig lyssna på ett annorlunda sätt sedan de 
började spela in sin omgivning. Holmberg nämner inte detta men upplever en ökad 
njutning av att lyssna till ljudens detaljrikedom:  
 

Ja alltså, man lär sig hur jävla skönt det är att lyssna. Det är såhär när man lär sig 
att meditera så märker man hur skönt det är att andas. Varje andetag blir som 
silke, det blir som velourandetag som liksom blir lyxigt och svindyrt men gratis. 
Så tar man ett andetag som om man dricker ett gott vin, men det är bara ett 
andetag. Och det är så med ljud också när man lär sig lyssna bättre. Det är det det 
handlar om, man ska skapa genom att inte störa eller göra någonting. Man ska 
skapa passivt bara genom att acceptera hur världen runt dig är. Och sen ska du 
lära dig att bara höra hur skönt det är att ljud kommer in i öronen och in i 
hjärnan, att det liksom kittlar. (Holmberg, 2019.11.29) 

 
En annan intressant iakttagelse är att både Stamou och Redkina nämner att de börjat 
acceptera ljud som de förut klassificerat som oljud, och börjat uppskatta dessa ljud på 
ett annat sätt efter att de börjat göra fältinspelningar. Stamou berättar så här om att 
acceptera ljud runt omkring sig, och att han också noterar detaljrikedomen och 
frekvensspektra i till exempel ett ljud som en lastbil som passerar, i stället för att bara 
som tidigare störa sig på ljudet:  
 

Something I read in a book called the Ocean of Sounds (Ocean of Sound, min 
anm.) an interview with Stockhausen, where he was saying about how we should 
actually engage with the musicality of the urban technologically advanced world, 
because at first this is what we got, there is no going back, so at first we have to 
make peace with the fact that our new sonic environment, besides birds and the 
rain, is some construction of your house, and other mechanical sounds. (Stamou, 
2019.11.27) 
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6 Sammanfattning och slutdiskussion 
 
Inspelningstekniken för att kunna genomföra fältinspelningar har funnits sedan sent 
1800-tal, och har haft en betydande funktion inom många naturvetenskapliga och 
samhällsvetenskapliga fält, men har inte minst utvecklats som råmaterial inom 
experimentell komposition. Historiskt kan vi tydligast se ett skifte i hur fältinspelningar 
började användas inom västerländsk konstmusik och komposition inom den 
modernistiska konstströmningen musique concréte på 1950 och 1960-talen, och det var 
med hjälp av banbrytande musikteori samt verk av modernistiska tänkare och 
kompositörer såsom John Cage, Pierre Schafer och R. Murray Schafer, som dessa typer 
av inspelade ljud från vår omgivning började hitta en plats i modern komposition. Även 
musikskapare som Brian Eno och utvecklingen av musikgenren ambient under 1980- 
och 1990-talen bidrog till nya sätt att använda fältinspelningar inom populärmusiken. 
Eftersom den digitala tekniken gjort det möjligt för nutida kompositörer att enkelt 
kunna spela in sin omgivning och använda detta material i deras kompositioner är det 
något vi ofta hör idag inom många olika genrer av elektronisk och elektroakustisk 
musik. 
 
Men det är förhållandet mellan lyssning, omgivning och fältinspelning som har visat sig 
specifikt intressant i denna historiska undersökning. Strategier för djup lyssning till 
omgivningen och inspelning, som till exempel Pauline Olivieros lyssningsmeditationer, 
fortsätter att inspirera nutida kompositörer. Murray Schafer’s begrepp soundscape, eller 
ljudlandskap har både varit ett viktigt begrepp för att förstå vår ljudomgivning 
historiskt, men är även relevant idag. Även den svenska forskaren Karin Erikson-Aras 
forskning om mindre ljudrum, specifika platser med distikt ljud, kan vara intressant för 
hur kompositörer letar inspiration och låter sig influeras av ljud i deras omgivning. I 
intervjuerna hos de tre kompositörerna som genomförts i detta arbete, kan många 
berättelser om lyssning och ljudminnen, samt vad för sorts ljud de letar efter i dess 
omgivning, härledas till dessa koncept och begrepp. 
 
Precis som med intervjuerna i In the Field: The Art of Field Recording (Lane, Carlyle, 
2013) är berättelserna och upplevelserna kring fältinspelningar är lika unika och skilda 
åt som konstnärskapen. Alla intervjupersoners berättelser varierar, med allt ifrån hur de 
började spela in ljud i omgivningen, till hur de använder inspelningarna som material i 
deras kompositioner, produktioner eller framföranden. 
 
Någonting de alla verkar ha gemensamt är dock en utvecklad förmåga, uppmärksamhet 
och intresse för aktiv lyssning. Holmberg liknar denna typ av lyssning vid meditation, 
medan Stamou uppmärksammar hans förändrade uppfattning om och acceptans av 
störande oljud. Precis som Pauline Olivieros föreslår i lyssningsövningen med 
fältinspelningar (Olivieros, 2005:28) kan man bli mer känslig till omgivningens ljud 
genom att lyssna till ljuden i hörlurar (Något Olle Holmberg i sin intervju beskriver som 
att ”lyssna med superöron […] att få höra på hypernivå.”), men att också genom 
inspelningsprocessen få vara en aktiv agent, och rikta mikrofonen mot ljuden som känns 
mest intressanta i omgivningen. Man blir på det sättet en aktiv lyssnare, en aktiv 
deltagare i sitt ljudlandskap.  
 
Begreppen ljudrum och ljudlandskap är något alla intervjupersoner relaterar till. Det är 
intressant att höra varför de föredrar vissa ljudlandskap framför andra, och de har i detta 
vitt skilda åsikter. Holmberg uttrycker att han föredrar de mer naturliga ljudlandskapen, 
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men precis som  R. Murray Schafer uttrycker i The Soundscape: Our sonic environment 
and the tuning of the world, så är ”One man’s music may be the other man’s noise” 
(Schafer, 1977: 183). Stamou är mer fascinerad av stadsljud och ljudmiljöer där 
människor samlas, och Redkina är intresserad av både stadsmiljöer och ljud från 
naturen. 
 
Det viktiga här är att förstå att alla intervjupersoner har sina egna, personliga, 
förhållningssätt och argumentationer till vilka ljud de finner intressanta, men något som 
är fascinerande är att de alla hittar, och letar efter, oväntad musikalitet i ofta till synes 
vardagliga ljudlandskap. 
 
Det finns ett samband mellan hur Stamou resonerar kring sina fältinspelningar, och 
Findlay-Walshs begrepp first person field recording (förstapersons fältinspelning). 
Stamou beskriver att han inte kunnat känna att de tidiga fältinspelningarna han gjort är 
hans ”egna”, eftersom de låtit för korrekta och rena. Han föredrar att kunna höra sig 
själv i sina inspelningar, att sätta sin egen prägel på dem även om det förändrar 
inspelningskvaliteten, och ibland även på så sätt bli en aktiv deltagare i inspelningen. 
Detta kan definitivt ses som att Stamou skapar förstapersons fältinspelningar.  
 
Efter att intervjuat dessa musikskapare, med så vitt skilda tillvägagångssätt och 
skaparprocesser, får jag intrycket av att de alla söker ljud och skapar inspelningar som 
berättar något signifikant personligt om personen i fråga eller hens konstnärskap. På så 
sätt håller jag med vad som skrivs I Thoughts in the Field: Self-reflexive narrative in 
field recording (Anderson & Rennie), att fältinspelning som medel i musikalisk 
komposition allt som oftast är en subjektiv handling, och kompositörens val av plats, tid 
och metod till högsta grad är en del av det individuella konstnärliga uttrycket. 
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Bilagor 
Bilaga A Intervjufrågor 

• Hur vill du beskriva din musik och ditt sound, och när började du göra din egen 
musik? 

• Beskriv kortfattat hur din skapandeprocess eller workflow ser ut 
• Vad gjorde dig först intresserad av att använda fältinspelningar i din egen 

musik? 
• Hur stor “plats” tar dina egna ljudinspelningar i din komposition/produktion? Är 

det något du använder dig mycket av eller inte så mycket? 
• Vad lyssnar du till eller letar du efter i din omgivning när du spelar in ljud? Vad 

är det som gör ett ljud intressant eller inspirerande? 
• Vad använder du för utrustning när du spelar in? 
• Har du en favoritplats att spela in på? 
• Hur använder du dina inspelningar i ditt musikskapande? Hur ser efterarbetet ut? 
• Har du något minne av en inspelning som för dig var särskilt stark? Varför? Vad 

gjorde du sedan med materialet? 
• Har du märkt någon skillnad i hur du lyssnar till din omgivning sedan du börjat 

göra fältinspelningar? 
• Har du några musikaliska influenser inom detta fält, dvs andra kompositörer 

som använder fältinspelningar? 

 


