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ABSTRAKT 
Detta konstnärliga forskningsarbete syftar till att med en kvalitativ ansats utforska sampling 
som ett verktyg för att generera idéer och öka kreativiteten under kompositionsfasen. 
Utgångspunkten är författarens personliga erfarenheter och upplevda svårigheter inom 
komposition och musikproduktion, i relation till samplingens användning inom hiphopgenren. 
Diskussioner om upphovsrätt och verkshöjd har uteslutits. Arbetet intresserar sig istället för 
den kreativa processen, vilken utforskas genom praktiskt arbete och dokumenteras i form av 
personlig loggbok. Med hjälp av beskrivningar och reflektioner ur loggboken presenteras och 
diskuteras den använda kompositionsmetoden, i relation till tidigare forskning och litteratur. I 
det praktiska arbetet utforskas olika infallsvinklar till sampling, med avsikt att minska 
samplingarnas fokus i produktionerna, eller i slutändan ta bort dem helt. Ett återkommande 
tema är hiphopens diskurs och historiska användning av sampling.  
 
”Good artists copy...”: An investigative study on sampling as a compositional method 
 
Nyckelord: Musikproduktion, hiphop, låtskrivande, skrivblockering, inspiration 
Keywords: Music production, hip-hop, songwriting, writer’s block, inspiration 
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INLEDNING 
Allt eftersom min tid på Örebro Musikhögskolas musikproduktionsprogram lider mot sitt slut 
börjar ”livet efter studierna” kännas mer och mer påtagligt. Från studietiden kommer jag att 
sakna mer än jag kan nämna, men framför allt kommer det vara en omställning att själv 
ansvara för sitt kreativa arbete. Å ena sidan finns en positiv vinkel till detta, i den ökade 
friheten. Å andra sidan har en trygghet i studierna varit att någon ger en uppdrag och sätter ut 
deadlines som håller en motiverad. Då jag diskuterade denna omställning med mina 
medstudenter märkte jag att de flesta endast såg den positiva aspekten. Jag verkade vara i 
minoritet om att sakna uppdrag och deadlines. Det som framför allt oroar mig är avsaknaden 
av ett startskott till arbetet. Utan något slags uppdrag har jag ofta svårt att komma igång och 
få till låtens grundstenar, vilket gör att jag sällan får möjlighet att arbeta med det jag tycker är 
roligast: det konstnärliga producerandet. Detta innefattar i min mening: arrangering, 
instrumentering, inspelning, programmering och till viss del mixning.  
 
Jag började fundera på hur jag kan komma runt denna skrivblockering och snabbt komma till 
det roliga. På internet och i låtskrivarböcker hittade jag metoder som jag testat förr utan någon 
vidare framgång: att skriva under tidspress, att utgå ifrån en titel, att skriva utifrån en annan 
konstform, etc. Även om dessa ibland kunde hjälpa med textförfattandet var de inte till någon 
hjälp för att komponera något melodiskt. Istället började jag tänka på hur och när jag har 
arbetat som bäst. Jag kom då fram till att något som har fungerat för mig har varit att använda 
sampling som utgångspunkt i mitt producerande. Den musik jag producerar är till stor del 
rotad i hiphopgenren, inom vilken sampling är en sedan länge vedertagen arbetsmetod. 
Sampling, som tidigare varit en lösning till min skrivblockering, har dock på senare tid visat 
sig vara en del av en ofullständig ekvation. Problemen jag upplever med sampling redogörs 
för senare i arbetet, och med dessa i åtanke har jag utformat ett tillvägagångssätt för mig att 
utforska sampling som inspirationskälla och kompositionsmetod. Med hjälp av praktiskt 
arbete, reflektioner och tidigare forskning hoppas jag nå insikter om min kreativa process i 
relation till sampling.  
 
Samplingens omdiskuterade, ”stjälande” natur förde mina tankar till den aforism som 
refereras i arbetets titel: ”Good artists copy; great artists steal”1.  

                                                
1 Ursprunget till citatet är okänt, men har tillskrivits flera historiska ikoner som Pablo Picasso, Steve 
Jobs, Igor Stravinsky, etc. (O’Toole 2013, 6 mars). 
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BAKGRUND  
Detta avsnitt är uppdelat i tre rubriker. Under rubriken ”Om sampling” definieras begreppet 
sampling och andra centrala begrepp, följt av en kort historik om sampling och dess diskurs 
inom hiphop. Därefter presenterar jag min egen erfarenhet utav sampling och liknande 
arbetsmetoder under rubriken ”Personlig bakgrund”. Slutligen sammanfattar jag den 
problematik som bemöts i detta arbete under rubriken ”Problemområde”. 
 
Om sampling 
Samplingens terminologi 

Sampling är ett begrepp som används i flera olika, om än snarlika, benämningar. I artikeln 
”Digital Sampling and Analogue Aesthetics” (2007) presenterar professor Tellef Kvifte fyra 
betydelser och redogör för skillnaden mellan dessa: den tekniska termen som används då ljud 
med hjälp av en AD-omvandlare konverteras från analogt till digitalt; den process som 
används i en så kallad sampler, ett instrument som spelar upp förinspelade ljud, ofta för att 
imitera andra instrument; när flera separata inspelningar klipps ihop till en, med avsikten att 
klippningen i sig inte ska vara hörbar. (Kvifte 2007) 
 
Dessa tre saknar dock relevans i detta arbete, och jag kommer endast använda begreppet 
sampling i den fjärde benämningen:  
 

 4. ”The process whereby a musician/composer includes part of an earlier recording in 
his/her own music, as a more or less recognisable citation. Here, ‘a sample’ is a 
continuous part of an earlier recording, and may be very short (like a ‘sound’ used in a 
sampler instrument), several seconds, or even minutes long” (Kvifte 2007, s 107). 

 
Jag skulle vilja framhäva två delar av denna beskrivning. För det första, användandet av ordet 
”recording” - sampling innefattar endast att använda sig direkt av inspelat material, inte att 
låna musikaliska sekvenser från ett annat verk genom att exempelvis spela samma melodier. 
För det andra, ”a more or less recognisable citation” - denna definition av sampling skiljer sig 
från den andra och tredje definitionen i den bemärkelsen att lyssnaren (ofta) ska lägga märke 
till att sampling har använts. 
 
Förutom just samplingsbegreppet finns det en viss jargong bland samplande 
hiphopproducenter. Baserat på egna erfarenheter såväl som diverse källor (jfr. Katz 2010, s 
100; Morey & McIntyre 2014, s 48; Schloss 2014, s 99; Jazz Night In America 2017, 1:56) 
med snarlika (men olika) förklaringar till varje ord har jag nedan sammanställt en kort ordlista 
som bäst återspeglar hur jag kommer att använda mig av dessa termer: 
 

Chopping innebär att producenten klipper upp en sampling i flera kortare segment. 
 
Flipping innebär att producenten kreativt modifierar samplingen för att skapa en ny 
musikalisk sekvens. Vanligt förekommande tekniker är att arrangera om de uppklippta 
(”choppade”) sekvenserna i en ny ordning och/eller förändra samplingens tonhöjd. 
 
Lifting innebär att, till motsats från flipping, rakt av sampla det utvalda materialet och 
inte förändra det på något vis.  
 
Looping innebär att låta en sekvens spelas flera gånger om på följd (ibid.).  
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Samplingens historia inom hiphopgenren 

Redan under första halvan av 1900-talet började musiker klippa och klistra i inspelningar på 
band för att skapa den musik som skulle kallas musique concrète (Davies 1996, s 6). Att 
”låna” ifrån andra musikaliska verk, kan till och med härledas mer än ett millenium tillbaka, 
skriver Mark Katz i ”Capturing Sound” (2010): 
 

Medieval chants freely incorporated and adapted melodic patterns from earlier chants; 
[...] composers such as Berlioz, Liszt, Rachmaninoff, Saint-Saëns, and Ysaÿe “sampled” 
the chant Dies irae [...] Bach reworked Vivaldi’s music, and more than a century later 
Gounod returned the favor, adding a new melody to Bach’s Prelude in C Major and 
calling it Ave Maria; Mahler cannibalized his own earlier vocal works in several of his 
symphonies [...] (Katz 2010, s 115-116) 

 
Jag vill påstå att samplingsutövandet i detta arbete främst är rotad i en modernare musikkultur 
som kan spåras tillbaka till uppkomsten av hiphop. Tara Rodgers skriver i en artikel från 2003 
att hiphopens användning av sampling är en utveckling av konstmusiken och musique conrète 
(Rodgers 2003, s 313). Detta bestrids av Joseph G. Schloss i boken ”Making Beats” (2014). 
Att jämföra hiphopens sampling med musique concréte är en akademisk efterkonstruktion, 
menar han - samma misstag som görs då studier om hiphop tillskriver politiska och sociala 
kommentarer till producenters val av samplingar. Hiphopproducenter intresserar sig i 
huvudsak för samplingarnas estetiska och audiella kvaliteter (Schloss 2014, s 66, 88 & 146). 
 
Det kan sägas att hiphop växte fram ur sampling och vice versa (Schloss 2014; Moorefield 
2005). I mitten av sjuttiotalet utvecklade DJ:s (discjockeys) i New Yorks förorter en 
samplingsteknik, redan innan uppkomsten av samplers. Med hjälp av två skivspelare och två 
identiska vinylskivor kan en DJ loopa ett utvalt parti - ofta ett break, då endast trummor och 
bas spelar. Just när det utvalda takterna når sitt slut på den ena skivan börjar DJ:n spela 
samma del från den andra skivan medan hen spolar tillbaka den första skivan till början av det 
utvalda partiet och är redo att börja spela igen när den andra skivan tar slut. Denna process 
kan repeteras så länge som DJ:n önskar (Moorefield 2005, s 90-92).  
 
I och med lanseringen av samplern blev looping och sampling enklare, och befästes 
ytterligare som en grundpelare i hiphopen. Idag har både skivspelaren och samplern i stor 
utsträckning ersatts av datorer och DAW:s 2  (Schloss 2014). Schloss gör en intressant 
observation gällande detta: trots att många producenter utnyttjar verktygens teknologiska 
framsteg håller många fast vid att sampla ifrån vinylskivor istället för CD-skivor eller från 
Internet (Schloss 2014, s 79). Den enkla förklaringen till detta är producenters förkärlek för 
vinylmediets ”knaster” och andra missljud som ”offers a sense of time, evoking the 
unspecified past of the vinyl age [...] and can be powerfully evocative to listeners”, skriver 
Katz (2010, s 120). Detta knaster är dock enkelt att tillföra i efterhand på konstgjord väg 
(Katz 2010). Den djupare förklaringen är att vinylpreferensen kan härledas till en bredare 
diskurs inom hiphopen, något som redogörs för under nästa rubrik.  
 
Hiphopens diskurs och samplingsetik 

”For producers, it is not the sampler, as might be expected, but the crates that carry the 
symbolic weight”, skriver Schloss (2014, s 79; min kursivering). ”Crates” är inom hiphopen 
                                                
2 En DAW eller Digital Audio Workstation är ett samlingsnamn på datorbaserade mjukvaruprogram 
för ljudinspelning och -redigering (Schmunk 2013). 
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slang för de skivbackar som vinylskivor ofta förvaras i. Det är också en metafor för en 
producents musiksamling, vilket i sin tur symboliserar dennes skicklighet och autenticitet, 
menar Schloss (2014, s 79 & 89). Något som värderas högt inom hiphop är att sampla ifrån 
ovanliga och obskyra skivor. Att hitta sådana rariteter har blivit lättare i och med uppkomsten 
av Internet, något som flera producenter drar nytta av (Schloss 2014, s 177). Trots detta finns 
det en viss status till vinyl som medium. Å ena sidan finns det enligt Schloss en estetisk 
aspekt till detta. En förklaring är att den musik som producenter söker efter - ”old soul and 
funk music” (Schloss 2014, s 93) - bara finns på vinyl. En annan förklaring är vinylens 
analoga ljudbild, som föredras framför CD-skivans och MP3-filernas digitala kvaliteter 
(Schloss 2014, s 103). Kanske mest intressant däremot, är Schloss påstående om att det är en 
fråga om stolthet och tradition, om att inte glömma vad som är kärnan i hiphop. Det finns en 
diskurs inom samplingsbaserad hiphop där det värderas högt att vara trogen till hiphopens 
historia. Detta gäller såväl musiken som den kringliggande kulturen med breakdance, graffiti 
och rap, men i detta arbete ligger fokus på den musikaliska diskursen. Ett exempel är 
vinylskivan, en kvarleva av hiphopens uppkomst. Vinylmediets egenskaper och DJ:s 
historiska användning av dessa har i sin tur bidragit till att forma denna diskurs. Schloss har i 
ett kapitel sammanställt en specifik del ur denna diskurs: en samling oskrivna regler för 
hiphopproducenter som han kallar ”samplingsetik”. (Schloss 2014, s 68, 87-88, 103 & 122). 
 
En viktig kommentar som jag vill inflika om denna samplingsetik är att den baserats på 
intervjuer och forskning som Schloss (2014) gjorde under 1990-talet och tidigt 2000-tal. 
Utgåvan från 2014 är en reviderad upplaga av ”Making Beats” med nya slutord, där Schloss 
erkänner att denna samplingsetik har förändrats under de tio år som gått sedan originalet 
publicerades. Till exempel är Internet en allt mer accepterad källa för att hitta material att 
sampla. Likaså är det inte bara funk och soul som producenter intresserar sig för (Schloss 
2014, 174-177). Trots dessa förändringar vill jag fortsätta med att sammanfatta dessa oskrivna 
regler så som Schloss beskrivit dem i originalutgåvan. Anledningen till detta är att de lever 
kvar bland hiphopproducenter i viss mån. Skillnaden mellan då och nu är att de idag är mer av 
en tradition - ett ideal för varje enskild producent att frivilligt förhålla sig till - snarare än 
regler (Schloss 2014, s 178). Samtidigt skall det sägas att även runt millennieskiftet, då 
forskningen gjordes, varierade producenters dedikation till dessa regler. Vissa följde dem 
slaviskt medan andra såg dem mest som en utmaning: 
 

For those of a less purist bent, the rules are valued almost for their own sake; the more 
rules producers can take on without compromising the quality of the finished product, 
the greater their skill is considered to be. From this perspective, following the rules is 
seen as a challenge whose rewards come mainly in the social realm. As producer 
Samson S. describes it, “Some producers have ethics and some don’t. [...] If you wanna 
feel like this is your creation, and you hooked it up, and you wanna be proud of your 
shit, have other producers like, ‘Whoo!’, you’re not gonna get that respect without 
ethics” (Samson S. 1999). For those who hold this philosophy, then, the ethics serve to 
define the boundaries of originality (Schloss 2014, s 99). 

 
Den första av dessa regler kallas ”No Biting”, vilket innebär att en producent inte får sampla 
en annan hiphopproducents verk eller ens samma källa som en annan producent. Detta 
eftersom ett verks kvalitet till stor del värderas på vilket material producenten valt att sampla. 
Schloss skriver: ”One would be exploiting the effort of the original producer who dug for the 
sound” (Schloss 2014, s 106-107) 3 och fortsätter med att citera producenten King Otto: “It’s 
already there for you, it can’t be sampled” (citerat i Schloss 2014, s 107).  

                                                
3 Digging är slang för att leta efter musik att sampla ifrån (Schloss 2014, s 77). 
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Det finns dock undantag till regeln: det är tillåtet om en producent använder sig av samma 
sampling, men gör det på ett nyskapande, bättre sätt. Producenten Strath Samson säger: 
”Unless you chop it up. But I’m saying: you have to chop it up really good. And do something 
totally different with it” (citerat i Schloss 2014, s 99), vilket DJ Kool Akiem instämmer med: 
“I’m not gonna come and do the same thing without doing something to it to make it better” 
(citerat i Schloss 2014, s 99). Likaså kommer en producent undan med detta om hen inte var 
medveten om att samma sampling redan använts (Schloss 2014, s 99). 
 
En annan regel som tas upp är ”One Can’t Sample More Than One Part of a Given Record” 
(Schloss 2014, s 120). Detta motiveras med att det inte är tillräckligt utmanande att kombinera 
element som redan hör ihop. DJ Kool Akiem säger: 
 

I guess the reason why for that is because it … feels like cheatin’ a little bit. Or too 
easy, because you’re blending two sounds that are almost the same … Part of the 
artistry is to combine elements that wouldn’t be combined normally. You know, that’s 
one aspect of the artistry (Schloss 2014, s 120). 

 
Schloss fortsätter med ännu en regel, där jag har kursiverat vad jag anser vara mest relevant: 
 

One Can’t Sample Records One Respects [...] This rule rests on three pillars: that 
sampling may be disrespectful to a great artist, that some music is so good that sampling 
does not improve it, and that sampling something that was already good is not 
sufficiently challenging. (Schloss 2014, s 111-112; min kursivering) 

 
Anledningen till min kursivering är att den påminner om tidigare regel, såväl som den fjärde 
och sista regeln jag vill ta upp: ”One Can’t Sample from Reissues or Compilation Recordings 
of Songs with Good Beats” (Schloss 2014, s. 112). Detta är en motreaktion till de 
samlingsalbum som började produceras under 1980-talet. Den första och mest kända är Lenny 
Roberts Ultimate Breaks and Beats från 1986, som blev startskottet för hundratals liknande 
album, skapade för DJ:s och producenters bekvämlighet. Följaktligen blev de en symbol för 
lathet, såväl som ett hån till all den tid producenter hade lagt ned för att hitta dessa skivor i 
första hand (Schloss 2014, s 112-113): ”Your time isn’t well spent, you know? It’s like 
they’re just making a mockery of your searches” (citerat i Schloss 2014, s 113) säger 
producenten Jake One. En annan producent, Domino, instämmer med ett argument som kan 
jämföras med ”No Biting”-regeln:  
 

People can be a producer and don’t have to really search and find the good records. 
Before, it was kinda like you were as good as the records that you found … The better 
records that you found, the better you would be (citerat i Schloss 2014, s 113). 

 
Vissa producenter argumenterar för att det finns undantag, till exempel: det är tillåtet att 
sampla från just Ultimate Breaks and Beats-originalet men inte andra samlingsalbum; det är 
tillåtet att sampla individuella trumslag; det är tillåtet om en producent inte har råd att köpa 
originalutgåvor; etc. (Schloss 2014, s 112-120). Oavsett inställning till detta så kan en slutsats 
dras utifrån samtliga regler: sampling måste innebär en utmaning, det får inte vara för lätt.  
 
En liknande kommentar görs om hiphopproducenternas inställning till användandet av 
liveinstrument, i motsats till sampling: 
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The less-constrained nature of live instruments - they could play anything - actually 
makes them less valuable because there is no sensibility, no musical clue, for the 
producer to work with. A sample of a [guitar chord] can suggest a feel to a producer, 
and it is then his task to develop it into a song. A guitar itself, by contrast, suggests 
nothing. [...] I would argue that, for those who have been educated in this aesthetic, a 
beat created with live instrumentation alone can lack a sense of purpose, urgency, and 
direction; it has no center. At the same time, it also lacks boundaries. [...] While this can 
conceivably be seen as liberating, producers are more inclined to see it as cheating 
(Schloss 2014, s 68-69).  

 
Då jag har en musikalisk bakgrund som både samplande hiphopproducent och instrumentalist 
är min åsikt om detta tvådelad. Eftersom detta arbete grundar sig på mitt skapande kommer 
jag att berätta om min personliga bakgrund under nästa rubrik.  
 
Personlig bakgrund  
Under denna rubrik berättar jag om arbetsgången då jag komponerar både med och utan 
samplingar. Dessutom beskriver jag de kreativa hinder jag upplevt med olika 
kompositionsprocesser. Trots att rubriken har en grund i mina personliga erfarenheter 
presenteras allting i relation till tidigare forskning och litteratur. 
 
Skrivblockering och den kreativa processen  

För att fortsätta på diskussionen om liveinstrument vill jag kommentera att jag inte ser dessa 
som fusk, utan har tvärtom en förkärlek till att använda liveinstrument i mina produktioner. 
Min passion för samplingar har mer att göra med hur de, som tidigare nämnt, ger en 
”musikalisk ledtråd” för mig som producent att arbeta vidare på. Detta för tankarna till ett 
citat ur musikern tillika konstnären David Copes text ”Rules, Tactics and Strategies for 
Composing Music” (2012), där han berättar om sin tid på konstskola:  
 

Facing the blank canvas often produced a similar blank canvas inside my head. In my 
fifth year of art school, however, the instructors introduced me to pottery [...] I soon 
found myself in artist utopia. My ultimate sculptures already existed in the geometric 
solids with which I began. All I had to do was find them - and extraordinary opportunity 
it seemed. The blank canvas disappeared immediately from my creative approach. I 
flourished in this medium and made new discoveries; even mistakes caused me to re-
think goals and consider the occasional surprises better than my original conception 
(Cope 2012, s 255). 

 
Förutom den träffsäkra beskrivningen av en den kreativa blockering jag känner igen mig i den 
sista meningen i citatet. Cope förklarar hur misstag kan leda till något ännu bättre, vilket 
påminner mig om ännu ett citat ur Schloss (2014), från en intervju med DJ Kool Akiem: 
 

Sometimes, I’ll put a loop on and let it play for, like, two or three days. I’ve done it 
before. When you do something like that, you get to hear all different parts and pieces 
and elements of it that you never really heard before…. It probably sounds strange to a 
lotta people, but you get to hear stuff that the musician didn’t try to put in there (citerat i 
Schloss 2014, s 125).   

 
Schloss argumenterar vidare för hur en samplande producent, genom att använda sig av en 
inspelnings harmoniska innehåll, kan skapa nytt sådant utan att lägga till någonting: 
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The things “that the musician didn’t try to put in there” are musical relationships and 
emphases that are created by the new context. Imagine, for instance, a sample that 
contains a single chord change plucked from a jazz recording. When it is looped, the 
end of the second chord will lead directly back into the beginning of the first, creating a 
harmonic relationship - a new chord change - that was never intended by the original 
composer. In a very real sense, this relationship is created by the sampling producer [...] 
An analogy that I often use to describe this concept is that of an origami master folding 
a print of the Mona Lisa into some elaborate shape. A critic could argue that nothing has 
been accomplished; the surface of the paper remains an unaltered image of da Vinci’s 
masterpiece. But the surface is not where the meaning lies, and that is precisely the 
point (Schloss 2014, s 125). 

 
Min åsikt om sampling baseras mycket på just denna princip - det ska mycket till innan jag 
jämför sampling med plagiat. Med det sagt värderar jag ofta ett samplingsbaserat verks 
musikaliska nivå baserat på hur olikt det är källan som samplats. Schloss parafraserar 
rapparen Wordsayer: ”it is not the quality of the final product that is most important, but the 
quality of the manipulation” (Schloss 2014, s 147). 
 
Detta har också varit grunden för hur jag själv har använt sampling i mina verk. En typisk 
arbetsgång innebär att jag först väljer ut ett källmaterial och spelar in det utvalda partiet till 
min dator. Ibland spelar jag in från vinylskivor genom ett ljudkort, men oftast samplar jag 
från Internet (genom streamingtjänsten Spotify eller webbsidan YouTube) med ett verktyg 
som spelar in det ljud som min dator spelar upp. Med hjälp av Maschine4 klipper (choppar) 
jag upp samplingen i kortare segment som fördelas på varsin knapp på Maschine-kontrollern. 
Sedan testar jag mig fram genom att spela upp klippen i blandad ordning (flippa) tills jag 
upptäcker en följd jag tycker om. Denna följd spelar jag sedan in i min DAW, där jag 
fortsätter producerandet genom att lägga till trummor, bas och andra instrument. Detta 
resulterar ofta i ett 30-60 sekunder långt tema som jag ibland väljer att repetera (loopa) ett par 
gånger. Tanken med produktionen är att någon ska kunna sjunga eller rappa till den, vilket är 
varför jag inte arbetar ut detta till en längre låt med flera formdelar. 
 
I enkelheten av denna process ligger också en stor anledning till varför jag skriver detta 
arbete. På senare tid har jag upplevt detta samplingsbaserade arbetssätt som otillräckligt. Kort 
sagt finner jag inte längre samma tillfredställelse i att producera dessa korta loopar - jag 
värderar inte dem på samma nivå som en fyra minuter lång produktion med flera formdelar. 
Med andra ord känner jag inte samma konstnärliga stolthet i att skapa dessa enkla loopar, som 
jag gör med icke-samplingsbaserade produktioner. Anledningen till detta kan bero på att jag 
inte anser det vara nyskapande nog. Det kan också bero på arbetsprocessen omfattning - oftast 
innebär samplingsmetoden endast ett minimum av det konstnärliga producerandet jag tycker 
så mycket om. Detta kan möjligen förklaras som en vanesak, men jag skulle vilja påstå att det 
är en fråga om diskurs. Min uppfattning är att producenter såväl som lyssnare inom den 
samplingsbaserade hiphopen har en inställning som baserar ett verks värde enbart på den 
sampling som använts. Oavsett hur produktionen låter i sin helhet upplever jag att samplingen 
får stå i fokus, medan allt annat bara finns till för att stödja denna. Som sagt finner jag ingen 
större stolthet i detta arbetssätt, utan har börjat tröttna på denna inställning till sampling som 
ändamål. Jag känner igen mig i ett citat från producenten Negus I:  
 

                                                
4  Maschine är en MIDI-kontroller (lanserad 2009 av Native Instruments), som kan användas 
tillsammans med medföljande mjukvaruprogram. Tillsammans återskapar de upplevelsen och 
funktionaliteten från klassiska samplers (Schloss 2014, s 176).  
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Finding all these old breaks and things was something that was exciting. But now it’s 
kinda got played out. And I think a lot of producers are kind of bored doing it [...] So 
you kinda have to take it somewhere else (citerat i Schloss 2014, s 93) 

 
Detta gäller främst min egen uppfattning av producerandet, men jag gör samma värdering av 
andras arbeten. Min personliga upplevelse är att det gått en viss inflation i samplingsbaserad 
hiphop de senaste åren. Detta leder till att det blir svårare att skapa något unikt. Framför allt 
eftersom så många samplingar redan använts och därför inte kan användas igen (enligt ”No 
Biting”-regeln). Trots att det produceras en ansenlig mängd samplingsbaserad hiphop 
upplever jag dock att förvånansvärt få producenter utvecklingar sina produktioner, genom att 
till exempel använda samplingar på nyskapande sätt, eller inkorporera liveinstrument. Det 
sistnämnda kan kanske härledas till hiphopens negativa inställning till instrument, som 
tidigare nämnts. Eftersom jag inte delar denna inställning tror jag att liveinstrument i samband 
med sampling är något jag bör utforska vidare som ett sätt att ta producerandet till en ny nivå.  
 
Erfarenhet av andra kompositionsmetoder 

När jag komponerar utan samplingar ser processen lite annorlunda ut. Som jag nämnde kort i 
inledningen av arbetet har jag funnit en stor trygghet i min utbildning. Där har jag tilldelats 
uppdrag med en tydlig utgångspunkt eller haft möjlighet att komponera med andra låtskrivare 
som haft lättare att generera idéer.  
 
Då jag arbetat på egen hand utan sampling har arbetsgången inte varit lika uppenbar som med 
sampling, men allt som oftast börjar jag med en melodi, bygger vidare på harmoniken och 
lägger sist på trumkomp, innan jag börjar arrangera och producera i datorn. Det första steget i 
denna process är alltid jakten på melodiska idéer. Som tidigare nämnts kan jag inte komma 
igång med komponerandet på direkten, vilket är varför jag alltid börjar med att lyssna igenom 
ljudinspelningar jag har gjort med hjälp av min mobiltelefon. Där samlar jag på mig 
musikaliska idéer som jag fått i situationer utanför inspelningsstudion.  
 
Det händer också att jag börjar med att ”låna” ifrån andra verk på annat vis än att sampla 
direkt från inspelningar, till exempel genom att kopiera en ackordföljd. Detta kan liknas vid 
en låtskrivarmetod jag läste om på Internet och har använt med viss framgång. Metoden kallas 
”ghost songs” och är till för att motarbeta skrivblockering. Det innebär att välja ut någon 
annans låt som förlaga, skriva en ny text till denna och sedan skriva ny musik till den nya 
texten. Alternativt att först skriva ny musik till texten och därefter skriva en ny text till den 
nya musiken. Denna metod gör att en låt fungerar som en kreativ språngbräda utan att 
låtskrivaren riskerar plagiat (Lashibes 2015, 15 augusti).  
 
En liknande teknik som jag ännu inte utforskat är att använda sampling på ett liknande vis. 
Morey & McIntyre (2014) beskriver denna process:  
 

A practice that emerged as being common to a number of composers was to begin with 
a sample, as a source of inspiration, build up a composition around it, and then remove 
the sample altogether. One explanation for this practice is Honer’s comment that 
“sometimes it’s better just to start with something than stare at a blank screen”, but it 
can also be argued that this method allows the sampling composer to be inspired by the 
sound and groove of a sample, without the incumbent costs of sample clearance (Morey 
& McIntyre 2014, s 53).  

 
Samplingen fungerar alltså enbart som en inspirationskälla. Utöver detta finns en ekonomisk 
fördel med metoden. Samplingens ekonomiska och juridiska aspekter diskuteras inte i detta 
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arbete, men i praktiken har upphovsrättslagen en direkt inverkan på samplingsbaserad musik, 
vilket denna metod kringgår (Morey & McIntyre 2014; Schloss 2014). En annan metod för att 
undvika vissa kostnader för sampling är interpolation. Detta innebär att - istället för att 
sampla en inspelning - spela in källmaterialet på egen hand (Schloss 2014, s 156; Aroesti 
2016, 17 november). Inställningen till detta är dock, återigen, inte alltid positiv bland 
hiphopproducenter. Detta förmedlas i följande citat av Jake One: 
 

It just doesn’t sound authentic … There’s something about the way the old records 
sound when they’re put together right. You can’t really recapture ’em when you play 
[live] (citerat i Schloss 2014, s 93: ändring i original). 

 
För mig har, som sagt, denna motvilja aldrig funnits. Att jag har valt bort interpolation har 
endast varit av praktiska skäl. 
 
Slutligen ska jag nämna en sista metod av sampling, som också tas upp av Morey & McIntyre 
(2014), vilket är att sampla sina egna inspelningar. Med detta avser de inte någon form av 
interpolation, utan att samplingskällan är producentens tidigare kompositioner, eller 
inspelningar som gjorts för att senare kunna samplas (Morey & McIntyre 2014, s 54). Denna 
metod har jag aldrig använt. Delvis, vill jag påstå, eftersom den inte har varit relevant för mig 
med tanke på att jag då först behöver generera idéer att spela in.  
 
Problemområde 
Detta arbete grundas främst på min kreativa process och de svårigheter jag upplever. Det jag 
anser vara kärnan i problemet är hur jag inte kan påbörja min kompositions- och 
produktionsprocess utan en tydlig musikalisk idé. Jag förlitar mig till stor del på utomstående 
inspiration och imitation, såsom sampling. Den process jag har använt sampling i har dock 
med tiden visat sig otillräcklig. Processen, så som jag använt den, behöver utvecklas för att 
skapa fler kreativa möjligheter. Framför allt anser jag att det inte läggs nog med tyngd på det 
konstnärliga producerandet, utöver samplandet; i den färdiga produktionen får samplingarna 
primärt fokus. Detta i sin tur, ger ett resultat som enligt mig inte utmärker sig tillräckligt från 
andra producenter verk, och heller inte skiljer sig tillräckligt från den samplade originalkällan. 
Till detta finns: å ena sidan en juridisk problematik, som inte diskuteras i detta arbete; å andra 
sidan en musikalisk problematik, då jag själv ifrågasätter min konstnärliga identitet och 
skicklighet.  
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SYFTE 
Syftet med detta arbete är att undersöka om jag med hjälp av sampling kan öka min kreativitet 
då jag komponerar. Jag har sammanfattat detta i tre övergripande huvudfrågeställningar: 
 
Hur kan jag använda mig av sampling för att få igång min kreativitet när jag komponerar? 
Kan jag känna att jag skapat ett nytt verk trots att jag använder mig av andras material? 
Varför gör jag de val jag gör och hur påverkar det processen och resultatet därav?  
 
Ur ett större perspektiv vill jag bredda den konstnärliga forskningens bild av sampling som 
konstnärligt hantverk, samt introducera ett hjälpmedel till de producenter som upplever de 
svårigheter jag gör. 
 
Avgränsningar 
Vissa infallsvinklar till sampling anser jag inte vara relevanta för detta arbete. Dessutom har 
de redan diskuterats i flera andra texter. Nedan redogör jag kort för min inställning till dessa. 
 
Frågeställningen om att skapa ”ett nytt verk” baseras på de problem jag beskrivit under 
”Problemområde”, om hur samplingar får bära huvudfokus, vilket resulterar i produktioner 
som inte skiljer sig tillräckligt från den samplade källan. Den diskussion jag kommer föra om 
detta gäller endast min subjektiva åsikt. Detta arbete kommer alltså inte diskutera verkshöjd 
ur ett juridiskt perspektiv. Min syn på huruvida sampling är kreativt skapande eller ren stöld 
återspeglas väl i tidigare citat ur Schloss (2014), då han jämför sampling med att göra 
origami-konst utav Mona Lisa. Jag vill också tillägga följande citat av musikerna Tommy 
Perman respektive DJ Kool Akiem:  
 

Their ear is like a good photographer, for finding that loop which is five minutes into a rare 
jazz tune and suddenly there’s a lick that was in an improvised solo, never repeated and for 
whatever reason they’ve [sampled it] (citerat i Harkins 2009: ändring i original). 

 
People will think “Oh, that’s just a loop - that’s not creative.” [...] It’s what loop you select. 
But then there’s also how you apply it, or use it. Or how the MC uses it. That’s part of the 
art right there (citerat i Schloss 2014, s 148). 

 
Likaså utesluter jag diskussioner om upphovsrätt och andra ekonomiska hinder som sampling 
medför. Anledning till detta summeras väl av Harkins (2009): 
 

Academics have developed an obsessive interest in legal issues based on an economic 
determinism that overemphasises the role of the law in making musical decisions. 
Copyright doesn’t place restrictions on the creativity of artists [whose] work tends to 
circulate in economies that operate under the radar of major labels and publishers who will 
only take legal action where there is an opportunity to make money. (Harkins 2009) 

 
Slutligen vill jag tydliggöra att jag i mitt praktiska arbete kommer fokusera på de mest 
kreativa delarna i mitt producerande. Jag har därför valt att bortse ifrån de rent ljudtekniska 
aspekterna utav producerandet. I samma anda kommer jag inte lägga någon tid på att författa 
låttexter, och kommer således inte diskutera dessa i arbetet. Detta eftersom jag anser att 
sampling inte påverkar min förmåga att skriva låttexter.  
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METOD 
I detta avsnitt börjar jag med att redogöra för två begrepp som är väsentliga för arbetets 
utformning: ”Kvalitativ metod” och ”Konstnärlig forskning”. Därefter beskriver jag arbetets 
upplägg. Först om hur jag samlar in data till arbetet under rubriken ”Loggbok som 
dataskapande metod” och därefter om det praktiska arbete som ska resultera i ett klingande 
material, under rubriken ”Planering”.  
 
Kvalitativ metod 
Johan Alvehus förklarar i sin bok Skriva uppsats med kvalitativ metod (2013) att forskning 
med en kvalitativ ansats ”intresserar sig för meningar, eller innebörder, snarare än statistiskt 
verifierbara samband” (Alvehus 2013, s 20). Forskning som istället söker svaren i det 
sistnämnda - statistik - kallas kvantitativ metod. Med en kvantitativ metod värderas mer 
djupgående och tolkande undersökningar, snarare än omfattande mätningar. Detta sker ofta, 
men inte nödvändigtvis, genom ”intervjuer, observationer och etnografier” (Alvehus 2013, s 
23) eller andra likvärdiga metoder.  
 
Detta ämne berörs ytterligare utav Runa Patel och Bo Davidson i Forskningsmetodikens 
grunder: att planera genomföra och rapportera en undersökning (2003). De menar att det i 
frågeställningarna blir tydligt vilken slags forskning som bedrivs. Är frågorna konkret 
formulerade, som ”Var? Hur? Vilka är relationerna? Vilka är skillnaderna?”. Samlas data in 
med enkäter och mätningar? Eller är frågorna mer abstrakta, som ”Vad är detta? Vilka är de 
underliggande mönstren?”. Är svaren grundade på så kallade ”mjuka” data och används 
främst verbala analysmetoder för att ta fram denna? Detta, menar Patel & Davidson, kan vara 
en fingervisning om vilken slags ansats som tas i ett arbete - även om det i praktiken sällan rör 
sig om ett ”antingen eller”-förhållande. Den ena ansatsen utesluter inte nödvändigtvis den 
andra, utan de kan tänkas existera på varsin sida av ett spektrum. (Patel & Davidson 2003) 
 
Att kvantitet kan vara relevant inom kvalitativ metod är något Alvehus (2013) håller med om, 
men han framhäver en viktig poäng: kvantitativ data är då inte är det slutgiltiga svaret, utan 
snarare en indikator på att något bör tolkas vidare. Med tolkning menar Alvehus att forskaren 
undersöker ett fenomen utförligt för att få en nyanserad bild av sina resultat, och inte 
accepterar ett svar som den enda sanningen. Han tar upp filosofen Ludvig Wittgensteins 
exempel på en tvetydig figur. Vid första anblick kan den uppfattas som en hare eller en anka. 
Det går att se den som antingen eller, men till en början kan betraktaren aldrig se den som 
både och. Likaså kan insamlade data ha flera förklaringar som alla bör uppmärksammas 
eftersom samtliga utökar och nyanserar den vetenskapliga kunskapen inom området. 
 
Konstnärlig forskning 
I texten ”Konstnärlig forskning - en reflektion” (2005) diskuterar Christer Bouij forskning 
inom musik och andra konstformer. Texten berör aldrig musikproduktion, utan de flesta 
forskningsexemplen handlar om konstmusik och att framföra musikaliska verk. Trots detta 
kan flera av Bouijs tankar och observationer appliceras på forskning inom musikproduktion.  
 
Först och främst klargör Bouij (2005) att konstnärlig forskning inte bör jämföras med 
vetenskaplig. Den kanske största skillnaden är att vetenskaplig forskning förutsätter att en 
annan forskare kan utföra samma undersökning och då komma fram till samma resultat. 
Sådana objektiva fakta existerar inte inom konstformerna. Istället bör en konstutövare i sitt 
forskningsarbete lägga vikt på dokumentation och kommunikation av sina resultat. På så vis 
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kan en annan forskande konstutövare bilda sig en egen uppfattning och åsikt om resultatet. 
Kanske väljer hen att forska vidare inom området och kan då jämföra sina resultat med de 
som dokumenterats i tidigare arbeten. En annan tolkning av begreppet är att forskaren 
”integrerar interpretationen och forskningsprocessen”. Med andra ord ska den konstnärliga 
aspekten av arbetet påverka den skriftliga, och vice versa.  
 
Bouij (2005) citerar Örebro Musikhögskolas Verksamhetsberättelse/Självvärdering 2004 
(2005) för att göra förtydliga att konstnärlig forskning består av ”både vetenskaplig reflektion 
och konstnärlig gestaltning” men inte ”allmän konstnärlig utveckling eller konstnärligt 
utvecklingsarbete som inte omfattar vetenskaplig reflektion” (citerat i Bouij 2005, s 28).  
 
Loggbok som dataskapande metod 
Eftersom forskningen till stor del baseras på egna erfarenheter och subjektiva åsikter kommer 
min huvudsakliga källa vara den loggbok jag själv för under arbetets gång. När jag skulle 
utforma loggboken valde jag ut det bästa från några av de strukturerade loggböcker som finns 
beskrivna i Cato R. P. Bjørndals bok Det värderande ögat (2005). jag började med två 
rubriker som förekommer i de flesta loggböcker: ”Vad har jag gjort?” och ”Reflektion”. De 
verkade självklara - jag behöver redogöra för min process och även förmedla hur jag kände 
över arbetet. Mellan de två rubrikerna skrev jag sedan in rubriken ”Varför gjorde jag så?”, 
men då det var en alltför öppen fråga formulerade jag om den till två rubriker. Den första blev 
”Varför gjorde jag dessa val?”, där jag får chans att konkretisera medvetna och 
undermedvetna val i min arbetsgång - varför jag valde en viss sampling, varför jag låter ett 
instrument spela på ett visst sätt, etc. Den andra - ”Vad genererade detta?” - är mer 
reflekterande. Där funderar jag på vilken inverkan mina val har. Allra mest relevant är det nog 
när det kommer till just samplingarna, då jag kan djupdyka i hur de får igång min kreativitet. 
Kanske visar det sig att rytmen från en sampling gav mig en idé till en melodi, som jag sedan 
kan skriva en ackordgång till, eller något liknande.  
 
Jag skriver under de fyra rubrikerna på kvällen efter en dags komposition och produktion. Om 
jag får en insikt någon gång däremellan skriver jag ner en kort anteckning och lägger in det i 
ett senare inlägg.  
 
Planering 
Min avsikt är att få svar på frågeställningarna med hjälp av praktiskt arbete som ska resultera i 
ett samlat klingande material. Jag delar in dessa i två faser. Under tio dagar kommer jag att 
arbeta fram fem musikaliska skisser med sampling som utgångspunkt (Fas 1). Därefter väljer 
jag ut två och lägger ytterligare sex dagars arbete på dessa (Fas 2). Då kan jag bearbeta dessa 
mer ingående samt färdigställa produktionerna i den mån tiden tillåter. Det ska dock sägas att 
jag inte har som ambition att nå någon form av ”slutgiltig” inspelning. Tyngden i detta arbete 
läggs på kreativitet och idégenerering och resultaten kommer därför bestå av demo-
inspelningar.  
 
Gällande metoder och tillvägagångsätt har jag valt att inte bestämma någonting i förväg, för 
att låta varje arbetsgång utformas på ett sätt som känns passande i stunden. Eftersom jag har 
haft positiva erfarenheter av min tidigare samplingsprocess (som beskrivits under rubriken 
”Personlig bakgrund”), vill jag inte tvinga på några förändringar i arbetet. Istället ser jag det 
som en utökning av målet med arbetssättet. Jag är medveten om vilka möjligheter som finns 
och väljer att utforska de tekniker som jag anser lämpliga för varje enskilt verk. Det praktiska 
arbetets gång presenteras nu under nästa rubrik.  
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RESULTAT 
I detta avsnitt börjar jag med att konkret redogöra för mitt praktiska arbete med det klingande 
materialet under rubriken ”Resultatpresentation”. Detta baseras på loggboksanteckningar och 
presenteras kronologiskt i underrubrikerna Fas 1 respektive Fas 2.  
 
Resultatpresentation 
Ljudbilagor 

Under det praktiska arbetets gång har jag sparat ljudfiler med jämna mellanrum, som fungerar 
som ögonblicksbilder av arbetsprocessen. Detta för att jag, såväl som läsaren, ska kunna se 
tillbaka på hur varje verk har utvecklats. Dessa finns inkluderade som ljudbilagor i arbetet. 
För att jag ska kunna hänvisa till dessa ljudfiler har jag döpt dessa på följande vis: 
 
Varje filnamn börjar med en siffra 1-5 som representerar vilket av de fem verken bilagan hör 
till. Efter siffran följer en bokstav som visar vilken ordning ljudfilerna har sparats under 
processen. Förutom dessa ögonblicksbilder finns också originalinspelningarna inkluderade. I 
filnamnet på dessa följs siffran inte av en bokstav, utan av ordet ”Original” eller ordet 
”Trummor” (då jag har samplat trumkomp från inspelningar). Likaså har de två verk som jag 
arbetade vidare på varsin ljudfil med respektive slutresultat. Där består filnamnet av siffran 
följt av bokstaven Z och ordet ”Resultat”. Z:t är till för att filernas alfabetiska ordning ska 
motsvara den kronologiska. 
 
Fas 1: Musikaliska skisser 

Första verket 
Utan något specifikt mål påbörjade jag mitt arbete i vanlig ordning. Efter att ha försökt med 
en sampling men inte kommit någon vart fattade jag tycke för en ny sampling. Denna gång 
var det introt till en jazz-/fusion-komposition, då bara en gitarr spelar med ett dovt Fender 
Rhodes-elpiano som ger stöd till harmoniken. Låten var ”Go Ahead” (1979) av den polska 
kvintetten Extra Ball (ljudbilaga ”1 Original”). I min loggbok skrev jag: 
 

Jag choppade upp det som vanligt med Maschine och siktade på att flippa det extra hårt, 
vilket jag tycker jag lyckades med (det gick inte riktigt att känna igen mer än på 
soundet). Jag hade prövat en annan sampling tidigare, men då var problemet att 
melodiken inte tillät mig att flippa det tillräckligt mycket.  

 
Hur jag ”flippade” samplingen hörs i ljudbilaga ”1A”. Jag fortsatte därefter med att lägga till 
trummor, samplade från Boris Gardiners ”Funky Nigger” (1973) (ljudbilaga ”1 Trummor”).  
 
Då jag ”flippade” jazzsamplingen var jag främst ute efter en tilltalande harmonik. Denna 
”flip” fick då, oavsiktligt, en underliggande rytm. Genom att ”choppa” upp trumkompet i 
åttondelssegment kunde jag skapa ett nytt komp som jag tyckte passade ännu bättre ihop med 
rytmen från den harmoniska samplingen. I loggboken var jag positiv till hur det lät och hur 
det inspirerade mig. Jag skrev sedan att jag ville kontrastera den ”smutsiga” ljudbilden med 
elektroniska trum- och basljud. För att inte riskera att de analoga kvaliteterna i ljudet skulle 
överskuggas lade jag till ett ljudspår som endast bestod av brus från en bandspelare. 
 
I vanliga fall skulle jag nöja mig med att ta denna produktion (ljudbilaga ”1B”), loopa den 
några gånger och publicera på Internet utan någon större eftertanke. Men för att ta detta verk 
till nästa nivå fortsatte jag arbete efter en metod jag tidigare nämnt, ur Morey & McIntyre 
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(2014): ”use a loop of that as a start point and add to it, and add to it, and [...] use it as a 
source of inspiration, or for the feel and the rhythm, and then get rid of the sample” (Morey & 
McIntyre 2014, s 53). 
 
Jag fortsatte med att lägga till perkussion, vibrafon, orgel och en synt - sedan tog jag bort 
samplingen. Som förväntat blev det väldigt tomt i ljudbilden, inte minst eftersom samplingen 
stod för den mest ”fylliga” klangen i produktionen. Eftersom det inte fungerade att bara ta 
bort samplingen, tänkte jag att jag borde göra en interpolation. På så vis kunde jag också välja 
själv när jag bara ville ha ackorden, utan den melodi som gitarren ”spelar”. Med hjälp av 
mjukvaruinstrument utforskade jag hur det skulle låta att ersätta Rhodes-elpianot och gitarren 
med ett Wurlitzer-elpiano respektive en saxofon. Känslan blev inte alls densamma, men 
saxofonen fick mig att höra melodin på ett nytt sätt. Jag bytte ut Wurlitzer-elpianot mot en 
flygel och hade plötsligt en ljudbild med influenser av modern jazz (ljudbilaga ”1C”).  
 
Andra verket 
Återigen testade jag att ”choppa” och ”flippa” en handfull samplingar utan lycka. I loggboken 
skrev jag: 
 

Jag testade flera olika samplingar, varav alla hade en tydlig melodik. Därför försökte jag 
flippa dem för att skapa en ny melodi, men lyckades inte få ihop det harmoniskt. Fick 
jag till en bra melodi blev ackorden konstiga, och vice versa. Till slut hittade jag en 
sampling, som jag visserligen också valde för melodiken, men där de första takterna 
bara var komp. Jag testade att bara sampla den biten. 
 

Samplingen kom från The Harvey Averne Dozens inspelning utav ”Lullaby from Rosemary’s 
Baby” (1969). I sitt original låter det kanske inte som mycket (ljudbilaga ”2 Original”), men 
då jag försökte ”flippa” den fick jag en impuls om att sänka tempot. Då jag sänkte tempot, 
sänktes också tonhöjden på samplingen. Följaktligen tyckte jag så mycket om hur samplingen 
lät när den ”pitchats”5 ned, att jag sänkte den ännu mer. Detta ledde i sin tur till att tempot 
sänktes därefter. Jag nöjde mig efter att ha halverat tempot och sänkt tonhöjden med en oktav.  
 
Eftersom samplingen endast bestod av ett ackord genererades ingen intressant harmonik av att 
spela mina ”choppade” segment i olika ordningar. Istället skapade jag min egen ackordföljd 
genom att ”pitcha” samplingen upp och ner som jag önskade (ljudbilaga ”2A”). Denna 
nyskapade harmonik, i kombination med den nya ljudbild som samplingen hade fått, utgjorde 
ett drömskt ljudlandskap. Dessutom var ljudet extra dovt efter att jag filtrerat bort delar av 
diskanten som innehöll ett hörbart brus.  
 
Jag spelade vidare på denna svävande ljudbild en stund genom att lägga till ”en atmosfärisk 
synt och en syntbas med en ’rund’ ton’” [utdrag ur loggbok]. Sedan valde jag dock att 
kontrastera denna mjuka ljudbild med hårda, elektroniska trummor (ljudbilaga ”2B”). När jag 
gjort det kändes det inte längre rätt med det långsamma tempot, varpå jag gjorde en drastisk 
ökning från 99 BPM till 128 BPM. Följaktligen fick jag förändra vissa element, och lägga till 
nya. Efter att jag lagt till en låg subbas till exempel, fick den ”runda” syntbasen bli en 
perkussiv syntmelodi, eftersom det inte fanns plats bland de låga frekvenserna för två basspår. 
Jag programmerade också ett trumkomp med bara akustisk hi-hat för att balansera upp alla de 
elektroniska elementen (ljudbilaga ”2C”).  
 

                                                
5 Att pitcha innebär att förändra tonhöjden på ett ljudklipp.  
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I och med att jag lade till allt mer fylldes ljudbilden ut, och samplingen var inte längre lika 
nödvändig. Jag vill till och med påstå att den hade blivit för övertagande i ljudbilden, varpå 
jag sänkte volymen rejält. Lika snabbt som jag skapat utrymme i mixen började jag fylla ut 
det med ambienta pads som fick förstärka harmoniken som knappt längre hördes ifrån 
samplingen. När de harmoniska elementen hade ersatts provade jag att ta bort samplingen 
helt. I loggboken skrev jag då att hela produktionen ”tappade det levande” och ”blev en kal 
elektronisk produktion”. Jag behöll samplingen på låg volym, i vilken en ”ned-pitchad” 
ridecymbal nästan är det enda som hörs (ljudbilaga ”2D”).  
 
Tredje verket 
Denna gång valde jag att sampla jazzharpisten Dorothy Ashbys inspelning av ”Moonlight in 
Vermont” (1958) (ljudbilaga ”3 Original”), eftersom ”jag gillade soundet och [...] den var 
väldigt mottaglig till vändningar i harmoniken, vilket är viktigt för flipping” [utdrag ut 
loggbok]. Jag ”flippade” samplingen till jag hade något som liknade en A- och en B-del 
(ljudbilaga ”3A”). Likt processen med det första verket var jag huvudsakligen mån om att 
skapa en vacker melodi och harmonik av samplingen. På samma vis fick jag därför en 
underliggande rytm att utgå ifrån när jag lade till trummor. Dessa samplade jag ifrån Al 
Greens ”I’m Glad You’re Mine” (1972) (ljudbilaga ”3 Trummor”). Som sagt lade jag på 
dessa i, vad jag skulle kalla, ett traditionellt hiphop-komp. Jag fick dock en impuls om bryta 
den lugna ljudbilden med Ashbys harpa, och istället ta produktionen i en helt annan riktning, 
med högre tempo och mer footwork-inspirerat6. När jag testade detta insåg jag samplingen 
hade en viss swing som jag ansåg inte passade i en så rytmisk produktion. Jag försökte därför 
flytta dessa underdelningar för att ge samplingen en ”rakare” känsla, men ”det tog ju bort hela 
själen ur samplingen” [utdrag ur loggbok]. Därför återgick jag till det ”traditionella” kompet 
(ljudbilaga ”3B”). 
 
Därefter försökte jag, likt de tidigare produktionerna, ta bort samplingen och ersätta den med 
något annat. Min tanke var att en sångstämma skulle sjunga melodin som finns i samplingen, 
medan jag skulle spela ackorden på ett Rhodes-elpiano. Jag började med elpianot men 
saknade de abrupta ändringar som uppstod i samplingen när harpans långa toner ”choppats” 
och ”flippats”. Därför vände jag på arbetsgången och gjorde en egen inspelning av de ackord 
jag använde mig av. På så vis kunde jag ”choppa” och ”flippa” mina inspelningar på samma 
vis som jag gjort med samplingen. 
 
Efter att ha gjort detta lade jag först till en synt för att fylla ut ljudbilden, som jag ännu en 
gång upplevde som ”kal utan samplingens värme” [utdrag ur loggbok]. Melodin som den 
spelar baserades på vissa övertoner jag tyckte mig höra i bakgrunden av samplingen.  
 
Sedan ville jag lägga till ett temporärt ljud som skulle spela melodin innan jag hade chans att 
spela in sång. Med en mjukvaruflöjt försökte jag ta ut melodin på gehör. Genom en 
felspelning uppdagades en ny melodisk figur som jag tyckte om. Jag lät då flöjten spela den 
istället för sångmelodin (ljudbilaga ”3C”). Någon sång hann aldrig spelas in, men tanken var 
att den skulle spela melodi som fanns i samplingen. Vid det laget hade dock de två dagarna 
gått åt och jag var tvungen att enligt schemat börja på det fjärde verket.  
 
 

                                                
6 Footwork är en dansstil tillika musikgenre som karaktäriseras av intensiva, polyrytmiska trumkomp 
och korta, snabba samplingar (Glasspiegel 2014, 26 juni). 
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Fjärde verket 
För min fjärde produktion ville jag prova ett nytt tillvägagångssätt till samplingen. Därför 
valde jag att, istället för att ”choppa” och ”flippa” som tidigare, bara ”lifta” och loopa en 
sampling. Den kom från introt till Black Nastys ”I Must Be in Love”, en B-sida från 1973 
(ljudbilaga ”4 Original 1”). Jag loopade den några gånger och la till bas- och virveltrumma. 
Ganska snart kände jag dock att melodin i denna sampling inte klarade av att loopas för 
många gånger utan någon förändring. Därför valde jag att förlänga formen med en B-del.  
 
Jag valde att ändå ”choppa” samplingen men inte ”flippa” den så drastiskt. Jag försökte 
undvika de sekvenser som innehöll den framträdande gitarrmelodin som spelas i samplingen. 
Eftersom detta inte var en tillräckligt stark kontrast valde jag att blanda in några sekvenser 
från samplingens senare parti, då en kör sjunger melodin med text. Slutligen filtrerade jag bort 
lite diskant under B-delen. Hur A- och B-delen lät (utan trummor) hörs i ljudbilaga ”4A”.  
 
Därefter arbetade jag vidare med trummorna och de perkussiva elementen. Mest framträdande 
är kanske en sampling från en instruktionsvideo av trumslagaren Bernard Purdie 
(Drummerworld by Bernhard Castiglioni 2013, 15 september) (ljudbilaga “4 Trummor”). 
Efter B-delen kändes det tråkigt att återvända till A-delen, varpå jag skapade en C-del, 
baserad på en sampling från ett senare parti i samma låt (ljudbilaga ”4 Original 2”). Plötsligt 
hade jag tre formdelar som skulle kunna utvecklas till en fullfjädrad låt (ljudbilaga ”4B”).  
 
Medan jag arbetade på någon slags sångmelodi till min skiss, fortsatte jag att lägga till syntar 
och andra instrument. Egentligen var alla mina tillägg bara dubbar av melodier och rytmer 
som redan fanns i samplingen: jag filtrerade bort de låga frekvenserna i samplingen och 
spelade in både elbas och syntbas på egen hand; jag lade till piano och vibrafon som spelade 
med i samplingens harmonik; jag lade till perkussion som spelade i takt med trumbreaket i C-
delen; etc. De atmosfäriska pads som spelar var ett eget tillägg, för att skilja B-delen 
ytterligare från A-delen (ljudbilaga ”4C”). 
 
Sist men inte minst la jag till några spår med sångmelodi, såväl som en rapvers under C-delen. 
Dessa är endast idéer men det var till stor hjälp att ha samplingarna som utgångspunkt. Det 
blev lite som att pussla ihop melodin för att den inte skulle krocka med samplingen. Eftersom 
jag valt att inte fokusera på låttexter är sången så gott som ordlös (ljudbilaga ”4D”).   
 
Femte verket 
I den sista skissfasen ville jag prova att sampla en källa jag inte samplat förr: en stråksektion. 
Jag valde ett stycke filmmusik ur ”Leyla Theme” (1976), av den italienska duon Pulsar Music 
Ltd. Samplingen består av flera instrument men främst hörs en fyllig stråksektion och en 
gitarr som spelar ett enkelt tema (ljudbilaga ”5 Original”). Jag började med att ”pitcha” upp 
hela samplingen ett par toner och fortsatte sedan med att ”choppa” och ”flippa” den 
(ljudbilaga ”5A”).  
 
Rytmen i den ”flippade” samplingen förde mina tankar till tidig hiphop (från åttio- och 
nittiotalet). Jag omfamnade denna känsla genom att använda trumkomp med mycket swing 
såväl som scratching7, element som jag associerar med den musiken. Ganska snart fick jag en 
melodisk idé (som jag senare insåg var en omarbetad version utav gitarrmelodin). När jag 

                                                
7 Scratching innebär att rytmiskt använda ljudet som uppstår då en vinylskiva förs fram och tillbaka 
(Schloss 2014, s 59).  
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skulle spela in den med ett mjukvarupiano råkade jag dock spela fel toner. Dessa fungerade 
intressant nog som en andrastämma till den första melodin (ljudbilaga ”5C”).  
 
Sedan noterade jag två element i produktionen jag tyckte extra mycket om. Det första var den 
melodi gitarren spelar i vad jag skulle kalla B-delen. Det andra var ett onaturligt snabbt 
vibrato på en ton i gitarrmelodin (ett resultat av ”upp-pitchningen”). Jag valde att förstärka 
dessa med en mjukvaruoboe respektive en ”upp-pitchad” inspelning av min egen röst. Sist av 
allt bytte jag ut pianomelodin mot sång, vilket var tanken från början (ljudbilaga ”5D”). 
 
Fas 2: Fortsatt produktionsarbete 

I enlighet med min planering valde jag ut två av dessa fem skisser att arbeta vidare på: den 
första och den femte. Förutom att jag ansåg att dessa hade mest potential, kändes det extra 
intressant att välja den första respektive sista idén för att se om och hur de skiljde sig åt. 
Nedan berättar jag hur jag fortsatte att utveckla verken. Jag börjar med att ta upp det femte 
verket och avslutar med det första, eftersom det var i den ordningen jag tog mig an dem.  
 
Femte verket (forts.) 

Jag började med det femte verket, som jag ansåg vara mer av en utmaning än det första, och 
därför kanske skulle behöva mer tid. Till en början visste jag inte hur jag skulle arbeta vidare i 
produktionen. Harmoniken var enligt mig ”mörk och ihålig [...] och inte så glad” [utdrag ur 
loggbok] som jag önskade. Jag gillade hur samplingen lät och ville inte nödvändigtvis ta bort 
den. Dessutom hade jag nästan inte lagt till något harmoniskt material själv, så när jag 
lyssnade på verket utan samplingen blev det väldigt tomt. Det som gjorde att jag ändå 
försökte ersätta det var att den slingan som samplingen utgjorde kändes repetitiv. Jag ville 
kunna komponera fler formdelar men kunde inte använda mig av material från originalkällan 
då jag ansåg att det hade en för intensiv klang för att kunna utgöra en vers, till exempel. 
Istället försökte jag återskapa denna intensiva känsla med en elgitarr.  
 
Jag tyckte att elgitarren inte bara lyckades återskapa känslan från samplingen, utan även ge 
produktionen en unik ljudbild som jag ville utforska vidare. Jag började testa mig fram och 
spelade in ljud inspirerade av vitt skilda genrer. Känslan av gammal hiphop som jag sökte 
efter i början fick nu samsas med disco, art pop och new wave. Mjukvaruoboen som jag lagt 
in tidigare tog jag bort och spelade istället in samma melodi på saxofon och flöjt med hjälp av 
en extern musiker. Detta berodde på omständigheterna - jag känner ingen oboist men en 
saxofonist - och resultatet blev enligt mig minst lika bra. 
 
Med alla nya tillägg försökte jag återigen ta bort samplingen för att se om instrumenten kunde 
bära upp harmoniken på egen hand. Det kunde de visserligen, men likt mitt andra verk 
tappade produktionen sin fyllighet och sin levande känsla utan samplingen. Därför lät jag den 
finnas kvar, men gjorde det mindre framträdande med hjälp av filter och volym. Plötsligt hade 
jag kommit närmre den ljusare ljudbild jag ville åt. Som ett resultat av detta kändes det rätt att 
skapa en mörkare, avskalad vers. Den bestod av ett kortare segment ur samplingen som 
loopades medan basen och en synt fick styra över harmoniken (ljudbilaga ”5Z Resultat”). Jag 
försökte komponera en melodi till denna vers och hade velat arbeta ut en längre produktion, 
vilket tyvärr inte hanns med. Då jag skulle fördela mina dagar mellan de två utvalda 
produktionerna tog jag - i samråd med min handledare - beslutet att dedikera lite extra tid på 
det första verket. 
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Första verket (forts.) 

Eftersom det hade gått flera dagar sedan jag arbetat med produktion nummer ett kunde jag 
lyssna på den på ett annat sätt än tidigare, vilket direkt gav flera nya idéer. Det började med 
att jag fick för mig att bygga vidare på formen, varpå jag skrev en avskalad del med endast 
piano och trummor. Ett försök att leda dessa ackord tillbaka till huvudtemat resulterade sedan 
i en tredje del. (Jag valde att kalla de två nya delarna för B och C, medan A var samma del 
som ”huvudtemat” men utan någon huvudstämma.) Till B- och C-delen gick det snabbt att 
komponera sång- och instrumentmelodier (ljudbilaga ”1D”). I A-delen var detta dock svårare. 
Till slut bestämde jag att jag bara skulle använda den melodi som redan spelades av orgeln. 
Då kunde den melodin introduceras av sången i A-delen och sedan imiteras av orgeln under 
det instrumentala huvudtemat.  
 
När jag då började få koll på alla delar började jag fundera kring formstrukturen. Jag tyckte 
själv att jag hade lyckats med att ersätta samplingen, som egentligen inte längre behövdes. 
Samtidigt fanns en motvilja inom mig mot att helt ta bort samplingen ur produktionen, så jag 
lät den fungera som ett intro och outro. Efter introt lade jag in en A-del följt av huvudtema, 
och repeterade sedan dem båda för att B- och C-delen skulle kännas ännu mer som en 
harmonisk frigöring. Med denna form bytte jag ut mjukvarusaxofonen till en riktig sådan. 
Dessutom lät jag saxofonisten improvisera flera gånger över A-delen och klippte sedan ihop 
det bästa från dessa tagningar till ett saxofonframträdande med eskalerade intensitet. Därefter 
arbetade jag bara med mixning och detaljer innan jag nådde fram till den produktion som kan 
höras i ljudbilaga ”1Z Resultat”.  
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REFLEKTION 
I detta avsnitt lägger jag fram de tankar som skrivits ned under arbetets gång och analyserar 
de resultat jag presenterat i föregående avsnitt i relation till den litteratur som använts. 
 
Under arbetets gång har jag i min loggbok skrivit ned värdefulla insikter och tankar. Framför 
allt har jag kunnat konkretisera mina val och spåra utvecklingen i produktionerna. 
Samplingarnas inverkan är påtaglig: de fungerar indirekt som ett slags ankare för 
produktionernas övergripande ljudbild samtidigt som de direkt formar mina musikaliska val. 
Till exempel hur sångmelodin i det tredje verket är en förenklad version av samplingens 
melodi, hur sångmelodin i den fjärde är en obligatstämma till samplingens melodi, eller hur 
både det första och tredje verkets trumkomp är resultat av hur jag ”flippade” samplingarna av 
harmoniska skäl. Detta ser jag som praktexempel på vad Schloss kallar ”musical relationships 
and emphases that are created by the new context” (Schloss 2014, s 125). Schloss nämner det 
i samband med DJ Kool Akiems ord ”you get to hear all different parts and pieces and 
elements of it that you never really heard before [and] that the musician didn’t try to put in 
there” (citerat i Schloss 2014, s 125), vilket jag upplevde när jag till exempel började lyssna 
efter knappt märkbara övertoner från samplingen i mitt tredje verk.  
 
En annan reflektion jag gjorde var att jag i alla verk utom det fjärde försökte ersätta eller ta 
bort samplingen, så som Morey & McIntyre (2014) nämnt. Jag ansåg dock att jag inte fullt 
lyckades med detta i något av verken - eller rättare sagt, jag valde att inte göra det i något av 
verken. I det första tycker jag att jag min interpolation blev lyckad, men valde att behålla 
samplingen som intro och outro. I både det andra och femte tillförde samplingen en levande 
känsla och en fyllighet i ljudbilden, där samplingen inte var central men ändå väsentlig. I det 
tredje verket försökte jag skapa en förenklad interpolation att sampla ifrån (på sätt och vis 
använde jag mig av Morey & McIntyres andra teknik, att använda min egen inspelningar som 
samplingar), men blev inte nöjd med resultatet. Angående just det tredje verket skrev jag i 
loggboken en reflektion:  
 

Om jag hade haft mer tid hade jag dessutom valt att ta tillbaka samplingen, och välja 
bort Rhodes-pianot. Problemet då är att verket bara blir ännu en samplingsbaserad loop 
där jag inte har lagt till något.  
 

Jag skulle med andra ord ha känt att jag inte tillfört tillräckligt mycket av min konstnärliga 
identitet till produktionen om jag inte ersatt samplingen. ”Ett alternativ skulle vara att ta in en 
riktig keyboardist som kunde [göra en interpolation av originalverket] för mig att sampla”, 
fortsatte jag i loggboken. I ett senare loggboksinlägg skrev jag: ”Om jag ska ersätta någonting 
måste det vara på ett nyskapande sätt, som i det första [verket]. Inte som en blek kopia.”. Jag 
ansåg alltså att jag i min tredje produktion var tvungen att ersätta samplingen för att det skulle 
kännas rätt. Detta är intressant då jag sätter det i kontrast till min fjärde produktion, där jag 
upplevde det motsatte. Det kändes rätt inte att ersätta samplingen: 
 

Det skulle nog funka väldigt bra att interpolera denna, med liveband. Samtidigt vill jag 
inte bara sno en hook. Det är inte det jag gillar med sampling. Och B-delen skulle inte 
vara lika cool utan klippningarna. Dock skulle jag kunna byta ut texten eller göra den 
ordlös... Om jag förändrar [arrangemanget] mer känns det kanske mer okej. [Utdrag ur 
loggbok; kursivering i efterhand.] 

 
Här var det en fråga om samplingsetik och respekt till originalet som hindrade mig från att 
byta ut samplingen, vilket skulle vara att ”bara sno en hook”. Med andra ord kändes det inte 
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som att jag hade ”flippat” samplingen tillräckligt mycket för att göra en interpolation. 
Instinktivt kanske det skulle ses som mindre av en ”stöld” att åtminstone göra en egen 
inspelning. Min tolkning av samplingsetiken är dock att detta skulle vara att inte ge artisten ett 
erkännande - det är bara att ta äran för någon annans verk. Jag har själv, som lyssnare, upplevt 
besvikelsen då jag inser att en produktion är en direkt interpolation av en annan inspelning. 
Om produktionen är samplingsbaserad är jag medveten om detta och kan istället värdera 
verket utifrån ”the quality of the manipulation” (Schloss 2014, s 147). Att jag i just detta fall 
inte ville ersätta samplingen påminner mig till viss del om regeln ”One Can’t Sample Records 
One Respects”, som grundas på tre punkter: ”that sampling may be disrespectful to a great 
artist, that some music is so good that sampling does not improve it, and that sampling 
something that was already good is not sufficiently challenging” (Schloss 2014, s 111-112). 
 
 
I ovannämnda fall kunde jag sätta fingret på varför jag inte ville ersätta samplingen. I övrigt 
tror jag att min motvilja att ta bort samplingar kan förklaras med att det bildas ett slags band 
till dem under arbetsgången. Framför allt med en obskyr sampling finns det en viss stolthet i 
att ha upptäckt den. Nästan alla samplingar jag använt under arbetet skulle jag påstå är av det 
sällsynta slaget. Denna värdering gör jag genom att besöka webbsidan WhoSampled8 för att 
undersöka om någon annan redan har använt samma sampling. Om den använts gör jag en 
bedömning av huruvida det är acceptabelt för mig att använda den. Detta gör jag utifrån hur 
många som har använt den, hur kända de är och på vilket sätt de använt den. Som tidigare 
nämnt är det okej att använda samma sampling som någon annan om den ”flippas” på ett 
nyskapande sätt. Under detta efterforskningsarbete insåg jag hur kontraproduktivt det var att 
söka efter något obskyrt när jag hade för avsikt att ta bort samplingen i slutändan. Nu tog jag 
visserligen inte bort någonting i slutändan, men kanske var det just för att jag inte kunde 
släppa taget om mina obskyra samplingar? 
 
En tredje förklaring till att jag behöll samplingarna är något som jag redan nämnt: även på låg 
volym tillför samplingar en textur till ljudbilden som jag annars inte lyckas få till, som i det 
andra och femte verket. Som producenten Jake One sade: ”There’s something about the way 
the old records sound when they’re put together right” (Schloss 2014, s 93). Av samma 
anledning föredrar Jake One, som många producenter att sampla ifrån vinyl (Schloss 2014, 
kap 4). Min inställning till detta är att det visserligen ger en känsla av autenticitet till mig som 
producent, men egentligen inte påverkar det hörbara i produktionen något, vilket är varför jag 
nästan bara använder Internet.  
 
Denna förkärlek för gamla inspelningar och medium är dock anledningen till att jag (som 
många andra producenter) väljer att i efterhand lägga till vinylknaster. Som tidigare nämnt 
kan det framkalla en nostalgisk känsla, och jag vill påstå att det även tillför en känsla av 
autenticitet (Katz 2010). Av samma anledning har jag i de fem verken fört in missljud som 
elektroniskt surrande, trafikljud och effekten av att ljud spelats in på en trasig bandspelare. 
 
Trots att jag var medveten om att jag digitalt kunde ”föråldra” samplingarna, valde jag ändå 
alla samplingar utifrån just ljudbilden. Som jag beskrivit har jag också utforskat andra 
samplingar med en tilltalande ljudbild, men som inte passade att ”flippa”. Jag har insett detta 
genom att experimentera mig fram och att jag skulle välja bort dessa var inget jag kunde 
förutse. Jag kan dock i efterhand se ett mönster i vad som jag anser utgöra en ”bra” källa att 

                                                
8 WhoSampled är en webbsida som samlar information om vilka samplingar som använts i 
vilka produktioner (http://www.whosampled.com/).  
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sampla. För det första vill jag ha så sparsamt med trummor som möjligt, för att istället kunna 
lägga till trumkomp själv. För det andra bör det inte finnas allt för tydliga melodier. Detta för 
att jag ska kunna skapa mina egna melodier utifrån samplingen. För det tredje bör harmoniken 
inte vara alltför linjär eller simpel. Med det menar jag att det inte ska vara för tydligt att ett 
ackord ska leda till ett annat. I så fall finns inget utrymme för mig att vrida och vända på 
harmoniken. Detta är kanske det mest abstrakta kravet, men för mig också det viktigaste.  
 
Det finns en gemensam nämnare för alla samplingar jag valde, utöver att de passade in på 
mina ”krav”. Deras åldrade karaktär fanns inte bara i den analoga ljudbilden och det 
nostalgiska knastret. De hade också ett, enligt mig, ”gammalt sound”. De är rotade i jazz, soul 
och funk - genrer som är populära bland samplande hiphopproducenter (Schloss 2014, s 93). 
Jag reflekterade i min loggbok över denna preferens: 
 

Jag har också funderat lite på varför jag väljer samplingar med ett visst sorts sound. Jag 
vill åt det skitiga soundet och annars i min musik hämtar jag ju inspiration från soul och 
jazz så därför väljer jag mest sådant även när jag samplar. Men helt ärligt tror jag det 
ligger mycket i att göra som andra gör. Vilket kan låta tråkigt, men än så länge känner 
jag inte att jag “bara gör samma sak om och om igen” men det finns nog en chans att jag 
tröttnar och då letar mig till mer udda grejer. Kanske är det nyckeln till att ”skapa något 
unikt” som inte låter som alla andra? 

 
Som jag skrev i den sista meningen kanske nyckeln till min konstnärliga identitet ligger i att 
sampla genrer som ingen annan samplar. Jag beskrev att mina produktioner har soul- och 
jazzinfluenser - kanske skulle det därför vara ännu mer givande att sampla ifrån en helt annan 
genre? Min första tanke på den frågan är att det inte skulle skapa en tilltalande ljudbild att 
sampla ifrån exempelvis hårdrock. För det första är detta bara en subjektiv åsikt och jag borde 
nog bry mig mindre om hiphopdiskursen om jag vill skapa något nytt. För det andra kan jag ju 
alltid byta ut samplingen under arbetet, och bara använda den som inspirationskälla. I 
loggboken skrev jag en relevant reflektion om arbetet med det första verket:  
 

Det fångade direkt den känsla jag ville åt och behövde inte lägga till mycket för att nå 
dit. Kanske är det dock just vad jag vill frångå? 

 
Här finns kärnan i varför jag så snart nöjer mig med en samplingsbaserad produktion, och 
låter samplingen stå i fokus, istället för att arbeta ut den till en fullständig, egen komposition. 
Jag har valt ut samplingen främst för att jag tycker om ljudbilden, vilket är varför jag inte vill 
ta bort den eller ersätta den med något annat. ”Det vackra ligger i att det är lite skitigt och 
ihopklippt. Melodin och harmoniken i sig är ju egentligen ganska tråkiga…” fortsätter jag i 
loggboken. Detta var något som blev tydligt då jag skulle skriva ned melodi och ackord i 
noter åt saxofonisten. På papper såg det inte mycket ut, men även han höll med om att det var 
en vacker melodi när den spelades i samplingen. Jag kände dock att den produktionen krävde 
att jag ersatte samplingen, åtminstone delvis. Detta eftersom jag hade samplat alla ackord som 
fanns i originalkällan, så för att kunna introducera någon ny harmonik i en annan formdel var 
jag så gott som tvungen att göra en interpolation. I loggboken nämnde jag detta i samband 
med en större insikt: 
 

Kanske har sampling funkat så bra för mig tidigare för att den musiken jag har gjort då 
har varit enkel? [...] Det är helt accepterat att göra korta 30 sekunders loopar i hiphop, 
och oftast finns inte tillräckligt med material i en sampling för att göra fler formdelar 
eftersom [den bästa delen i samplingen redan valts ut]. 
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Den första meningen är en ganska kärnfull fråga som jag på sätt och vis besvarat redan innan 
jag påbörjade detta arbete. Jag menar att det nästan är självförklarande att det är lättare att 
göra en 30 sekunder lång loop, än att arbeta ut en fyra minuter lång låt. I arbetet var detta 
utmaningen - att utveckla denna korta sekvens till en längre. Därför behövde jag fler 
formdelar, och för att kunna skapa dem behövde jag i detta fall göra en interpolation. 
 
Att interpolera var dock inte alltid en lätt process. I vissa fall finns det praktiska 
begränsningar. Till exempel i det tredje verket där jag försökte ersätta den samplade harpan. 
För det första hade jag inte tillgång till en harpa, varpå jag valde att ersätta den med ett 
Rhodes. Även där hade jag inte tillgång till ett fysiskt Rhodes, och det mjukvaruljud jag 
använde tyckte jag inte lät särskilt bra. För det andra hade jag varken skickligheter för att 
spela på det tillräckligt bra eller att i mixning återskapa en analog ljudbild. Likaså skulle det 
vara nästintill omöjligt för mig att återskapa stråksektionen från mitt femte verk, vilket så 
klart är varför jag ersatte samplingen med ett annat instrument.  
 
Även detta kommer dock med svårigheter. Att på gehör ta ut ackord och melodier från 
åldrade inspelningar har tagit sin tid, inte minst då jag samplat jazzkompositioner. Till denna 
problematik ser jag dock en positiv sida av saken. Då jag har försökt återskapa dessa 
inspelningar har jag genom mina misstag upptäckt ännu bättre möjligheter: ”Even mistakes 
caused me to re-think goals and consider the occasional surprises better than my original 
conception” (Cope 2012, s 255). Att misstag kan leda till de bästa idéerna är väl ingen ny 
tanke, och heller inte unikt för sampling, men som jag förklarade ovan innebär den 
samplingsprocess jag använt en stor del experimenterande och därmed fler misstag. 
 
Något som fångar hur denna sampling har fungerat som inspirationskälla är hur lätt det var för 
mig att skriva B- och C-delen i det första verket. Å ena sidan skrev jag ju helt nya ackord och 
melodier, men det kändes ändå inte som att börja med ett blankt ark. Jag tror att anledningen 
ligger i att jag känner en trygghet i att ha samplingen som en utgångspunkt. Så att när jag 
komponerar en B-del har jag i åtanke att jag behöver leda tillbaka den harmoniskt till A-delen. 
B-delen existerar i relation till A-delen och kompositionsprocessen blir som ett pussel, på 
samma sätt som jag ”pusslade ihop” sångmelodin i relation till samplingen i det fjärde verket. 
Något jag må ha varit medveten om detta tidigare, men som konkretiserade för mig under 
detta arbete är att jag inspireras av en utmaning. Det är antagligen därför jag uppskattat de 
uppdrag jag fått genom studierna. Sampling innehåller utmaningar hela tiden: att hitta en 
obskyr sampling som inte använts; att ”flippa” denna till det bättre; att ur denna korta 
sampling utveckla variationer och formdelar för en hel låt. Dessutom finns alla dessa oskrivna 
regler om vad som är rätt och fel. När jag påbörjade detta arbete hade jag en bild av att jag var 
helt fri från denna samplingsetik - inga vägar var fel till det perfekta resultatet. Nu i efterhand 
inser jag dock att jag ur vissa aspekter hör till den konservativa skaran. Resultatet, i mina 
ögon och öron, är aldrig självständigt - det är färgat av hur det kommit till. Vilket är varför jag 
behöver skapa på ett sätt där att jag stolt kan stå för hela arbetsprocessen.  
 
Alternativt borde jag ta dessa insikter som ett tecken på att jag borde bry mig mindre om 
samplingsetik. Risken är att jag går in med inställningen om att skapa traditionell, 
samplingsbaserad hiphop - vilket dessa regler är grundade på - och då ”[sätter jag] mig själv i 
en box som det sedan blir svårt att komma ur” [utdrag ur loggbok]. Till exempel har jag varit 
så gott som likgiltig till hiphopens negativa inställning till instrument, men i slutändan skulle 
jag säga att det jag är mest nöjd med är just de instrument och syntar jag har spelat in:  
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Att spela in instrumenten var väldigt effektivt för att få låtarna att kännas som mina 
egna. Jag tycker också att det höjer dem ett snäpp ifrån det överflöd av 
[samplingsbaserad hiphop] som görs. Dels i att det blir mindre [samplingsbaserat], dels 
för att det känns som att jag har lagt ner mer tid och själ i låten. Dessutom känns det 
som en manifestation av mitt konstnärliga ID - jag brukar ju gilla att använda mig av 
kontraster, typ gammalt/nytt, live/digitalt. [Utdrag ur loggbok] 
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SAMMANFATTNING & DISKUSSION 

Överlag har arbetet visat sig lyckat och fyllt sitt syfte. I mångt och mycket är detta arbete av 
en redogörande natur. De frågeställningar jag presenterat i syftesavsnittet besvaras löpande i 
avsnitten Resultat och Reflektion. ”Hur kan jag använda mig av sampling för att få igång min 
kreativitet när jag komponerar? Kan jag känna att jag skapat ett nytt verk trots att jag 
använder mig av andras material?” besvaras främst i resultatavsnittet, men detta arbete har 
endast beskrivit ett fåtal av flera metoder för att använda sampling. För framtida arbeten kan 
jag därför ha användning för reflektionsavsnittet, där jag tydliggör vilka aspekter som 
fungerat bättre och sämre.  
 
I enlighet med de förväntningar jag nämnde kort under rubriken ”Planering” såg den faktiska 
samplingsprocessen inte speciellt annorlunda ut under detta arbete, jämfört med hur jag 
använt sampling förr. Skillnaden var vilken målsättning jag hade med samplingen. Med hjälp 
av min dokumentation kunde jag se tydligt hur de samplingar jag använde hade både en direkt 
och en indirekt påverkan på min kompositionsprocess och resultaten därav. Direkt på det viset 
att jag kunde inspireras av specifika melodier och rytmer, och indirekt i den utsträckning de 
styrde den övergripande riktningen produktionen tog. Denna indirekta påverkan var något jag 
ibland behövde motarbeta för att kunna ”skapa ett nytt verk”, i det avseende jag beskrivit i 
syftesavsnittet. Detta uppnåddes främst genom att modifiera samplingarna tillräckligt mycket 
eller spela in egna instrument för att dämpa samplingarnas fokus.  
 
Trots att jag på flera sätt försökte ersätta samplingarna med egna inspelningar kom jag till 
slutsatsen att de alla, i min åsikt, tillförde någonting som förhöjde produktionerna. Denna 
åsikt trodde jag inledningsvis var en rent estetisk, personlig sådan, men som jag belyst i 
reflektionsavsnittet var den också till stor del grundad på undermedvetna värderingar ur 
hiphopens samplingsetik. Samplingsetiken - ett resultat av hiphopens historia - redogörs för i 
bakgrundsavsnittet, huvudsakligen baserat på Joseph G. Schloss ”Making Beats” (2014). 
Boken har under arbetets gång varit en betydande kunskapskälla. Det är möjligt att boken till 
och med har vägt lite väl tungt som källa. Tyvärr lyckades jag dock inte hitta något mer 
skrivet om hiphopens sampling ur ett kreativt perspektiv (snarare än ett juridiskt). Boken 
förde dock konceptet samplingsetik till mitt medvetande - något som hade större inverkan på 
mig än jag kunnat ana. Därför återkommer just begreppet samplingsetik ofta i mina svar på 
frågeställningen ”Varför gör jag de val jag gör och hur påverkar det processen och resultatet 
därav?”. Dessa presenteras i min reflektion i relation till bakgrundsavsnittet. Likaså beskriver 
jag mina andra, rent estetiska val i resultatdelen och förklarar sedan vilka effekter de hade i 
reflektionsavsnittet. Framför allt beskrivs flera tillfällen då jag upptäcker nya möjligheter 
genom mina misstag - ett fenomen som jag upplevt mer i samband med sampling än med 
andra kompositionsmetoder.  
 
Sampling som kompositionsmetod har varit och kommer förmodligen fortsätta vara ett 
hjälpsamt verktyg, och jag hoppas att läsare av detta arbete kan inspireras att utforska 
samplingens möjligheter. I framtiden vill jag ta vara på mina insikter och försöka utmana de 
konservativa tendenserna i min inställning till hiphop och sampling. Till exempel genom att 
vara mer vågad i val av samplingskällor och mindre medveten om samplingsetiken. På så vis 
kan jag nog lättare se samplingen endast som en musikalisk språngbräda jag lättare kan göra 
mig av med den eller sätta i sekundärt fokus, så som jag ämnat göra under detta arbete. Med 
detta sagt har jag också i min reflektion medvetandegjort att de utmaningar som sampling 
innebär delvis är vad som sätter igång min kreativitet. 
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Jag anser slutligen att det finns plats att utveckla metoden i eventuella framtida studier. Till 
exempel hade det kanske varit mer givande att i förväg bestämma vilken teknik och vilka 
specifika verktyg jag skulle använda mig av. Även om mina fem verk låter olika har metoden 
och målsättningen i många avseenden sett snarlik ut.  
 
Om kvalitativ metod och konstnärlig forskning 
Jag anser utan tvekan att detta arbete har haft en kvalitativ ansats, vilket är tydligt i hur jag har 
formulerat mina frågeställningar och följaktligen i hur mina frågeställningar alla besvarats av 
reflektioner ur min loggbok. Likaså klassar jag detta arbete som konstnärlig forskning. Inte 
bara i det faktum att det handlar om mitt konstnärliga skapande, utan även i hur det praktiska 
och skriftliga arbetet har samspelat - mer så än jag hade förväntat mig. Medan jag arbetade 
med mitt klingande material läste jag ur litteraturen och kom fort fram till värdefulla insikter, 
exempelvis om mitt förhållningssätt till samplingsetik. Likaså hade mina loggboksreflektioner 
om ett verk en direkt påverkan på hur jag tog mig an nästa verk. Sist men inte minst hoppas 
jag att detta arbete kan vidga den konstnärliga forskningens bild och förståelse av sampling 
som ett musikaliskt hantverk. 
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