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Sammanfattning 

Livekodning är en unik del inom världen av programmering. Då denna praktik är relativt 

ny så har den inte hunnit utforskas sig på samma sätt som de äldre praktikerna vi är vana 

vid. Vi genomfört en studie av livekodning för att ta reda på hur denna praktik går till, vem 

som utför den och om vi eventuellt kan lära oss något nytt genom att observera den. 

Studien omfattar livekodningens centrala område av musikskapande praktik. Kvalitativ 

undersökning av livekodning och dess praktik har utförts med hjälp av experter. Data från 

intervjuerna analyserades med metoden grundad teori. Vi har undersökt vilken miljö en 

livekodare kräver för sitt uttryck. Därifrån lärde vi oss att livekodning är en relativt bred 

uttrycksform som fokuserar på att uttrycka sig via en kreativ process istället för att 

fokusera på ett slutmål och att designvalen som görs i relation till livekodning för det 

mesta görs under körning, snarare än under planering vid ett tidigare tillfälle. 

Livekodaren efterfrågar ständigt utveckling av nya miljöer och nya möjligheter till 

modifieringar i miljöerna.  



 
 

Abstract 

Live coding is a unique part in the world of programming. As this practice is relatively new 
it has not yet been explored in the same way as the older practices that we are used to. 
We have conducted a study of live coding to find out how this practice works, who 
performs it, and if we can possibly learn something new by observing it. The study covers 
the central area of music-creating practice in live coding. Qualitative research in the form 
of grounded theory was used to conduct and analyze interviews with some experts in the 
field. We have investigated what environment a live coders requires for their expression. 
For this we learned that live coding is a relatively broad form of expression that focuses 
on live coders  expressing themselves through a creative process instead of focusing on 
the end goal and the design choices made in live coding is mostly done on the fly, rather 
than being planned on an earlier occasion. Live coders are requesting constant 
development of new environments and new possibilities to modify the environments. 
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1. Inledning 

När ramarna för hur man kan gå tillväga ändras öppnas även möjligheter för nya 
uttrycksformer. Inom programmering skulle ett sådant exempel vara genom att bryta 
mönstret av att köra program i en cykel av de fyra stegen; edit, compile, link, run och 
istället introducera en högre grad utav liveness till ekvationen [1]. Liveness innebär att 
man kan modifiera ett program under runtime till en varierande grad. Svag liveness 
innebär att man kan ändra på några värden under runtime, medan hög liveness innebär 
att man kan skriva om hela programmet utan att avbryta att det körs, vilket innebär att 
istället för en cykel med fyra steg blir programmerandet ett konstant flöde.  

Att söka nya metoder för att uttrycka sig är ingenting nytt. Genom att se sin omgivning 
och vilka metoder för uttryck som används i den drivs man naturligt till att försöka finna 
nya tillvägagångssätt inom samma område.  

“There are two ways a do-it-yourselfer might replace an old lightswitch with a dimmer:  first 
turn off the circuit breaker, or wire it hot. Hot wiring has two advantages: it’s probably 
faster, and in some cases it may be easier to tell which wire is which by touching them to a 
light bulb or voltmeter. However, hot wiring is dangerous. In programming, working live 
need not be dangerous, and the opportunity it offers for immediate feedback can be very 
valuable.” [1] 

Tanimoto jämför denna nyare programmeringsteknik med att arbeta med elektronik utan 
att slå av strömmen, vilket bör göra att arbetet både går snabbare och ger tydligare 
feedback under rätt förhållanden. 

Den direkta återkopplingen från att arbeta med liveprogrammering introducerar ett nytt 
koncept; program kan under konstruktion observeras av en tredje part, vilket lägger 
grunden för Livekodning, en scenkonst som går ut på att skriva program live inför en 
publik. Ett livekodningsuppträdande innebär traditionellt att en livekodare skriver ett 
program på scen som ger ljudlig eller visuell feedback till publiken, samtidigt som 
livekodarens skärm projiceras på väggen bakom honom. 

 
Figur 1: Thor Magnusson gör ett uppträdande med IXI-lang. (Källa: ICMC 2011)  
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Det finns ingen tydlig avgränsning till vilket medium man kan uttrycka sig i med live 
programmering och fortfarande kalla det för livekodning. Om man till exempel vill 
använda live programmering för en installation till en utställning har man fortfarande 
livekodningsaspekten av att ändra i ett program inför åskådare, men formen är väldigt 
olik den traditionella formen av livekodning [2]. 

 

“Live coding av naturen är väl lite oklar vad det egentligen är och i vilka sammanhang man 
använder det. Är det en performativ grej man gör på scen eller är det någonting man gör 
under utveckling av musik, spel eller annan kod? Eller kanske som i Low Life exemplet är det 
någon installation som man kan koda och ändra i samtidigt som den snurrar.[...] Folk 
kämpar med att definiera vad det egentligen är.” -Fredrik Olofsson 

1.1 Avgränsningar 

För att undvika att området blir för brett har vi valt att enbart analysera livekodning som 
artistform och hur det används till musik i det här arbetet. Vi har även begränsat oss till 
att inte titta på live programmering, som handlar om att livekoda men inte som ett 
uppträdande, förutom i den mån som den naturligt existerar inom livekodning. 
1.2 Problemformulering 
Då livekodning ser ut att vara en nytagning på programmering och dess praktiker och att 
det är någonting relativt nytt är den inverkan som livekodning kommer att ha ännu inte 
helt självklar. Genom att analysera hur livekodningen ser ut, finna vad som fungerar bra 
och inte inom området, samt vad man kan lära sig av de arbetstekniker som tillämpats för 
att utföra denna nya konst, bör man kunna påvisa ny kunskap om livekodning. 

För att kunna hitta denna kunskap kan tre kärnfrågor försöka besvaras. 

Hur ser processen för att skapa spänning inom livekodning ut? 
För att förstå livekodare och deras publik är det viktigt att förstå vad som fångar 
livekodarna och publikens intresse och vad som ger dem motivation till att vara delaktiga 
inom området. 

Vad kännetecknar arbetstekniken för livekodning? 
För att förstå hur livekodning går till så vill vi finna förståelse för hur livekodningens 
arbetspraktiker ser ut ur ett mer tekniskt perspektiv. 

Hur påverkar språkens design livekodningen? 
Då livekodning är en främst musikalisk uttrycksform, dyker frågan upp om hur stor 
expertis inom programmering livekodaren egentligen behöver ha. Bidrar språken med 
förenklande verktyg eller krävs det att man ska vara erfaren programmerare redan innan 
man sätter in sig i området. 

  



 

3 
 

2. Bakgrund 

Under den senare biten av 1900-talet har processorkraften ökats hos datorer 
exponentiellt [3]. Denna förändring av datorernas kapabilitet öppnade många nya dörrar. 
I början på 90-talet släppte Tanimoto en rapport om VIVA, ett tidigt koncept gjort för att 
ge programmerare live feedback till sina arbeten, och därigenom ge en variant av tidig 
liveness inom programmering [4].  

Idén med liveness i programmering hade existerat i varierande grad ända sedan 50-talet 
och idén utvecklades vidare hela vägen fram till början av 2000-talet, då liveness-tekniken 
och datorerna utvecklats så pass att miljöer som kunde hantera programmering med hög 
liveness hade blivit en möjlighet då programmen tidigare tog för lång tid att kompilera. 
Tanimoto gränsade av modern tid och dåtid runt 2003, vilket grovt omfattar när 
livekodning blev relevant i ett bredare spektrum [1]. 

Det finns flera nämnvärda exempel av vad som inträffade runt den tiden.  

SuperCollider öppnades 2002 för allmänheten som open-source [5]. Det följande året 
släpptes ChucK, ett språk med en unik tagning på tidshantering och är ett av de första 
(men långt ifrån det enda) moderna språken från grunden designat specifikt för 
livekodning [6]. 

Musiken som skapas med livekodning kommer till via kod som livekodaren skriver. 
Livekodaren skapar alla möjliga och omöjliga ljud som sedan sätts ihop i slingor och 
stycken. Med livekodad musik lyssnar man hela tiden på musiken som går i en slinga och 
samtidigt ”kodar man om” delar av musiken. När man vill lyssna på den förändring man 
gjort kompilerar man om den nya koden och slingan som spelas tar med förändringarna. 
Allt detta sker utan att musiken stoppas, d.v.s. ett  konstant flöde av musik pågår hela 
tiden. Livekodaren kan hitta nya och intressanta ljud och slingor som man aldrig tidigare 
har hör eller ens visste att man kunde skapa, helt enkelt genom att testa sig fram vad som 
händer med en viss kodändring. Allt detta sker som vanligt ”live” utan avbrott i musiken. 
Under en konsert så delar livekodaren med sig av hela denna process att skapa musik som 
ofta är helt ny och unik, skapad på just den konserten [7]. 

SuperCollider ett språk som nu är centralt för livekodning. SuperCollider är ett open-
source projekt och underhålls och utvecklas idag av en aktiv och entusiastisk community. 
Den är uppdelad i tre delar: scsynth, sclang och scide. Scsynth hanterar ljud, och innehåller 
över 400 unit generators, som kan användas till bland annat syntes, analys och 
processering. Sclang är själva språket SuperCollider använder sig av. Språket är fokuserat 
mot att skapa musik. Scide är själva editorn som används och den inkluderar bland annat 
ett hjälpsystem innehållande information om de funktioner som kan användas [8]. 
Nedan visas ett enkelt kodexempel som spelar en konstant sinuston i 800 Hz mixat med 
ett svagt brusande ljud. 

{ SinOsc.ar(800, 0, 0.1) + PinkNoise.ar(0.01) }.play; 
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Figur 2: Screenshot av standard Supercollider interface i windows 8 

 

Supercollider anses inom livekodning vara ett lågnivåspråk. Lågnivåspråk innebär språk 
som är mer maskinnära eller hårdvarunära. Inom musik kan det betyda att kodaren har 
full kontroll över vilken ljudfrekvens som spelas hela tiden [9]. Motsatsen till lågnivåspråk 
kallas högnivåspråk. Det som karaktäriserar högnivåspråk är framför allt att språket 
hjälper kodaren att skapa det han vill med ett fåtal rader kod [10]. Lågnivåspråk inom 
livekodning används till att kunna skapa musik antingen snabbare eller lättare. 

ChucK är ett programspråk som används till livekodning och är mer ett högnivåspråk än 
Supercollider. ChucK är en av de tidigare livekodningsspråken och fortfarande en av de 
mest använda- det är ett språk fokuserat på att skapa musik i realtid och har fokus på en 
unik modell på att hantera tid. Tidshanteringen kallas ”strongly-timed” och hanterar tid 
väldigt precis. ChucK är ett open-source projekt som kan laddas ner gratis till både MacOS 
X, Windows och Linux [11].  

Här visas ett kodexempel i ChucK som Spelar en 220 Hz sinus-ton följd av en 440 Hz sinus-
ton. 

SinOsc ljud => dac; 
220 => ljud.freq; 
.5::second -> now; 
440 => ljud.freq; 
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Figur 3: Screenshot av standard Chuck interface i windows 8 

År 2004 grundades TOPLAP för att främja livekodning som scenkonst. TOPLAP är en 
organisation som organiserar uppvisningar, delar information och på så vis bygger upp 
ett nätverk som sprider konceptet vidare [12]. 

Språken är under konstant utveckling. När en livekodare arbetar är det vanligt att 
kodaren modifierar språken de arbetar i. Detta gör kodaren för att språket bättre ska 
möta livekodarens krav [13]. Modifikationerna kan vara för eget bruk eller för publik 
användning. På så vis skapas nya språk eller funktioner för livekodning konstant eftersom 
livekodaren upplever att de språk som existerar inte riktigt är lämpade för vad 
livekodaren vill kunna göra. En stor mängd livekodningsspråk har släppts från 2003 fram 
tills nu, exempelvis TidalCycles, Extempore och Sonic Pi [14], [15], [16]. 

Hand i hand med att liveness i programmering har börjat fungera bättre har livekodning 
som scenkonst blivit mer tillgängligt för musiker generellt istället för att enbart vara en 
exklusiv aktivitet för programmerare. Efter att tekniken var på plats fick livekodning mer 
dragning. Nu finns det sidor dedikerade för livekodning, meetups, installationer och 
shower runt världen [17], [18]. 

2.1 Forskningen idag 
Nu när livekodningen har haft över ett decennium på sig att stabiliseras och utvecklingen 
har haft tid att bli mer mättad så har forskningen blivit mer självreflekterande. Man har 
börjat ifrågasätta, omformulera och förtydliga vad livekodning är och vad den innebär, 
som mjukvarukoncept och som konstform. 

Steven L. Tanimoto beskriver live programmering upp till modern tid och dess potential 
in i framtiden, och beskriver livekodning inom performance arts som en viktig del. Även 
om målet är annorlunda är likheten mellan tillvägagångssätten långt ifrån försumbart [1].  
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Although the goals of such programming are very different from that of constructing a 
usable piece of software, the concerns for human control and feedback are at least parallel, 
if not clearly similar. - [1] 

Ilias Bergström studerar olika former av praktiker inom programmering, sammanfattar 
vad de innebär och sätter dem i perspektiv till varandra. Han tydliggör vad som är unikt 
och identifierande med livekodning, till exempel hur dess praktik i stort sett är ensam om 
att fokusera på vägen och i stort sett ignorerar slutmålet [19]. 

Thor Magnusson försöker också identifiera vad livekodning är, han sammanfattar den 
generella synen av vad livekodning är, och beskriver svårigheten samt problemet med att 
tydligt definiera och avgränsa vad som är livekodning och inte. Han ifrågasätter 
nödvändigheten för livekodning som en separat kategori i det långa loppet, då ramarna 
som sätts inte nödvändigtvis kommer täcka området i framtiden och då livekodning har 
potentialen att flyta över in i andra områden [2]. 

Click Nilson, alt. Nick Collins studerade inlärning av livekodning och jämförde det med 
akustiska musiker. Han påstår att det vid tiden då forskningen gjordes inte fanns 
livekodare som hade övat på praktiken tillräckligt mycket för att kunna ordentligt 
rivalisera professionella akustiska musiker [20]. Collins menar också att det saknades 
hjälpmedel till att lära sig att livekoda men under senare år har det arbetats på 
högnivåspråk som ska förenkla inlärningen. Samuel Aaron förklarar hur Sonic Pi, ett språk 
designat för att vara pedagogiskt, klarar av att lära ut komplicerade koncept inom 
programmering för personer som är helt nya inom området [20] [21]. Aaron studerar hur 
skillnaden mellan struktur i olika livekodningsspråk påverkar vilka som använder dem 
och hur de används. Som kontrast jämför Aaron språket med Overtone, ett mer 
komplicerat språk med arkitektur och abstraktioner, designat för professionella 
elektroniska musiker. Han påvisar hur tekniken, som ligger till grund för livekodning, kan 
användas både för pedagogiska ändamål, såväl som för artistiska ändamål [21]. Annan 
forskning med pedagogiska ändamål inom livekodning handlar om att programmera i par 
för att lära sig livekoda musik, där inlärning sker med hjälp av samarbete [22]. 

Livekodning har inte bara en inlärningströskel för de som ska livekoda utan det finns 

också en inlärningströskel för att publiken ska förstå vad som händer under ett 

uppträdande. I “Visualising a live coding arts process” studerar man hur publiken upplever 

två alternativa sätt att visualisera livekodning. De konstaterar att visualiseringen är 

kopplad till hur livekodningen uppfattas men också att det fortfarande finns mycket mer 

att utforska inom området [23]. I stort sett försöker forskningen idag att definiera vad 

livekodning är, vem som kan lära sig den och var den hör hemma.  
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3. Metod 

Vi har valt att använda grundad teori för att genomföra arbetet. Grundad teori är en metod 
med ett strukturerat ramverk för hur man utför kvalitativ forskning utan att utgå från en 
förutfattad hypotes.  Det är en empirisk forskningsteknik där man induktivt samlar in och 
bearbetar data från ett område tills dess att man kan bilda en teori om nämnt område 
[24]. 

Originalkällan till vår modell för grundad teori baserar sig på är ”Jag äskar att allt ligger 
överst” [25]. Vi tillämpade en modell med denna källan som grund och jämförde därefter 
modellen med information som fanns tillgängligt från andra källor [26] [27] [28] [29]. 

Vi hade vid starten av vårt arbete ingen vetskap om vilken information vi skulle komma 
att få tillgång till. Metoden är vald för att den ger oss utrymme för att anpassa arbetet 
baserat på vilken typ av data samlar in. För insamling av denna data har vi valt att göra 
ett antal intervjuer, då vi utgår ifrån ett programanvändarperspektiv. 

3.1 Intervjuer 

Till insamlingen av data för vår undersökning genomfördes intervjuer. Med hänsyn till att 
marknaden för livekodning av musik är relativt begränsad, samt tidsbegränsningen av 
arbetet så valde vi att genomföra fyra kvalitativa intervjuer snarare än att ställa en 
förbestämd mängd av frågor till en större grupp. Vi valde intervjupersonerna då de alla 
hade stor erfarenhet inom livekodning. 

Under samtliga intervjuer gav den intervjuade samtycke till att vi spelade in intervjun och 
klargjorde att deras namn inte behövde hållas anonymt under arbetet. Intervjuerna 
spelades in och transkriberades för vidare bearbetning och både inspelningenarna såväl 
som transkriberingarna finns även sparade för att möjliggöra vidare granskning. 

3.1.1 Intervjuprofiler 

Casper Schipper, född och bosatt i Nederländerna har en utbildning i Sonologi från Royal 
Conservatory of The Hague där han blev färdig med kandidatexamen 2009 och master 
2011 [30]. Casper arbetar med musik, har gjort liveuppträdanden där han livekodar och 
har vid sina liveframträdanden framför allt arbetat med ChucK. Han har gjort ett flertal 
sammarbeten sedan sin examen, t.ex med VocaalLab [30]. 

Thor Magnusson är från Island och arbetar som “Senior lecturer in Music” hos University 
of Susssex [31]. Han har själv utvecklat ett livekodningsspråk, IXI-lang och har i nuläget 
ytterligare ett livekodningssystem, Threnoscope, under konstruktion. [2]. Thor är aktiv 
forskare inom området och återfinns i fler vetenskapliga artiklar inom området [2]. Thor 
gör uppträdanden där han livekodar och skriver då bland annat med sina egna språk IXI-
Lang och Threnoscope [32] [33]. 

 

Fredrik Olofsson har en master of fine arts, royal university college of music, Stockholm 
[34]. Fredrik är en livekodningsveteran som i grund inte har någon 
programmeringsutbildning. Istället har han arbetat till och från med SuperCollider ända 
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sedan 1998 och lärt sig praktiken på det sättet. “Jag är väldigt envis så jag skulle gärna 
sätta mig ner och bara lära mig ett språk tills jag förstår det fullt. Och det har jag gjort med 
SuperCollider i säg tio år men. Jag är inte utbildad programmerare.” Han arbetar med 
musik, har gjort liveuppträdanden runt om i hela världen och har ställt upp med ett flertal 
interaktiva installationer i konstsammanhang i sammarbete med andra artister sedan år 
2000 [34]. 

Jonatan Liljedahl, har studerat elektroakustisk komposition på Gotland och på 

Stockholms musikhögskola [35]. Jonatan arbetar med musikappar [35]. Jonatan har 

framförallt använt sig av SuperCollider när han livekodar musik. Jonatan har även skapar 

musik i SuperCollider till att förbereda innan han uppträder inför publik. Vid 

uppträdandet använder han färdiga kodsnuttar och bygger upp musiken. Han startar de 

olika delarna av koden vid olika tidpunkter. Sedan gör han väldigt korta enkla kodrader 

som bara ändrar på parametrar i det som pågår. Jonatan har också varit aktiv inom 

utvecklingen av SuperCollider och har där skapat nya funktioner och det hjälpsystem som 

finns i SuperCollider idag. Han har uppträtt live på konserter och festivaler runt om i hela 

Europa [35]. 

3.1.2 Intervjustruktur 

Under intervjuerna försökte vi undvika att ställa ledande frågor. Målet var att deltagarna 
skulle dela med sig av sin kunskap och erfarenhet. Vi lät därför den intervjuade personen 
leda konversationen, när det var möjligt, för att upptäcka mer intressant data inom 
området och det ger också den intervjuade personen möjlighet till att uttrycka sig mer 
fritt. Intressanta nyckelord antecknades under intervjuernas gång, vilket målade upp 
viktiga detaljer. 

Allteftersom vi utförde intervjuerna och reflekterade över dem fick vi ökad överblick över 
vilken typ av information vi kunde förvänta oss att få ut från intervjuerna. Detta gjorde 
att kvaliteten på intervjuerna ökade i takt med arbetets gång. 

Det bör noteras att intervjumaterialet var mål för intersubjektivitet, då de svar vi fick från 
intervjuerna tolkades utifrån våra egna erfarenheter och kunskaper. 
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3.2 Grundad teori 

Grundad teori är en forskningsmetod som i grunden försöker att inte begränsa forskarens 
kreativitet med kraftiga regler, samtidigt som den har en tydlig struktur för att underlätta 
insamling av data och analys. Med grundad teori utförs arbetet i ett antal faser och 
anpassas efterhand utifrån det material som inhämtats. Lindell beskriver hur tre eller fyra 
faser kan användas för att forskaren ska ha möjlighet genomarbeta och tillämpa all 
information i ett projekt [25]. Till en början anpassade vi en modell som nyttjade enbart 
två faser då det verkade rimligare vid applicering på ett mindre projekt. Modellen 
utökades senare till tre faser, då det blev tydligt att den insamlade datan behövde 
processeras grundligare än vad den första planen tillät. 

De tre faserna vi tillämpade var den Öppna fasen, den Selektiva fasen och den Teoretiska 
fasen [29]. 

Den Öppna fasen gick främst ut på att samla in data och dela upp det som ansågs kunna 
vara relevant i kategorier för vidare bearbetning. 

Den andra fasen, Selektiva fasen tillämpades för att raffinera datan från den öppna fasen 
genom att finna vilket data och vilka kategorier som vägde tungt och vad som var 
överflödigt. Tanken var att den tidigare datan, mättad med ny data från med relaterad 
forskning skulle kunna användas för att finna en kategori som definierade området, en så 
kallad kärnkategori. 

Slutgiltigt så var den teoretiska fasen till för att bygga en teori baserat på det tidigare 
materialet, de kvarvarande kategorierna och de preliminära teorier som induceras genom 
projektets gång. 

Grundad teori kan se olika ut beroende på vilken typ av arbete man utför och hur den 
tillämpas. Mallen vi baserade vår modell av grundad teori på delar upp vardera fas av fyra 
mindre steg; Teoretiskt urval, kodning, komparation och konceptualisering. Dessa steg är 
inte helt separata då de flyter in i varandra vid faktiskt arbete med materialet, och 
fungerar mer som riktlinjer för att förenkla arbetet i vardera fas [28]. 

Teoretiskt urval går ut på att samla in data till området. Denna data kan vara 
grundmaterialet, eller annat material för att söka mättnad på informationen beroende på 
vilken fas man är i [28]. Teoretisk mättnad innebär att information har blivit insamlad till 
den punkt att ytterligare information inte skulle tillföra någonting nämnvärt [25]. I vårt 
fall är datan grundad på intervjumaterial, senare mättat med information från artiklar för 
att uppnå en tydligare bild av hur området ser ut [2]. 

Kodning innebär att man går igenom den insamlade datan, markerar ut intressanta och 
relevanta punkter och kopplar dem till kategorier, så att man lätt kan få en överblick över 
vilken typ av information som är tillgänglig [28]. 

Komparation är en process där man granskar dessa punkter, jämför dem och sätter dem i 
perspektiv till varandra. Efter komparationen bör man därför ha en tydlig översikt över 
sitt material [28]. 

Konceptualisering fokuserar på att skapa en rudimentär teori utifrån den insamlade 
datan. Den är på så vis en naturlig förlängning av komparationen. Teorin är en 
sammanfattning av förståelsen som utvunnits under fasen och är i sig inget som man bör 
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begränsa sig till under de uppkommande faserna, då den kan genomgå svepande 
förändringar när ny information tillkommer och gammalt data tolkas om [28]. 

 

3.2.1 Öppna fasen 

I den öppna fasen var målet att finna kategorier inom de insamlade datan som arbetet 
kunde utgå från och bygga vidare på. En kategori inom grundad teori är ett begrepp 
beskrivande ett koncept eller en mängd data, som ”bär upp ett begreppsligt element i den 
framväxande teorin” [25]. 

Den öppna fasen började direkt under med transkriberingen. Då datan vi samlade in 
genom intervjuerna hade stor spridning var det svårt att se mönster i den till en början. 
Genom att arbeta igenom datan genom de fyra stegen byggde vi upp en förståelse för de 
olika elementen inom området. 

Det teoretiska urvalet utfördes genom att vi markerade upp citat och diskussioner som 
var intressanta ur intervjuerna och notera dem med memos beskrivande varför citatet 
var relevant, samt vilket sammanhang de var tagna ur. Dessa memos hade även 
användningen att de bevarade den första tanken om varför datan var intressant till senare 
användning, enligt Lindells metod [25]. Genom att skapa memos i ett tidigt skede av 
arbetet behövde vi alltså inte oroa oss lika mycket för att våra tidiga tankar och teorier 
skulle gå förlorade och fick därigenom fria händer till att fokusera på informationen inom 
kategorierna. “It’s easy to understand for the audience. I wanted a language that is very 
quick so you can type something and it happens immediately“ var ett citat från Thor som, 
baserat på sammanhanget noteras med “Lätt att förstå med tydlig feedback; Bra show”. 

Efter transkriberingen och teoretiskt urval granskade vi citaten och kodade dem till olika 
kategorier. Då vi inte ville begränsa våra tankar i ett tidigt skede så skapade vi 
kontinuerligt nya kategorier för att beskriva citatens relevans, snarare än att försöka hålla 
oss till enbart en handfull kategorier. Av samma skäl begränsade vi oss inte under den 
öppna fasen till enbart en kategori per citat. ”Det är bättre att välja ett fall ur flera 
situationer än att studera många fall under samma förutsättningar så att den framväxande 
teorin kan täcka ett större område” [25].  I detta skede tilldelade vi exempelvis Thors citat 
kategorierna Högnivåspråk, Lågnivåspråk, Evolution av språk och miljöer och Publik. 

För att få en överblick över hur de olika kategorierna förhöll sig till varandra så skapade 
vi under komparationen en mindmap där vi ritade ut kopplingar och grupperingar mellan 
kategorierna och därigenom också fann skillnader mellan närliggande kategorier. Denna 
mindmap gav oss en översikt över hur livekodning såg ut och hur kategorierna skulle 
kunna arbetas igenom vidare. 
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Figur 4: Sketch som visar kategorierna från den öppna fasen och hur kategorierna är 
kopplade till varandra. 

Konceptualiseringen utfördes i tandem med komparationen, då den bestod av diskussion 
över kategoriernas förhållande till varandra, vilket tydliggjordes med utformningen av 
mindmappen. Vi undersökte om någon av kategorierna redan här kunde klassificeras som 
en kärnkategori för arbetet och kom istället fram till ett fåtal centrala kategorier. Dessa 
kategorier var Högnivå vs Lågnivå, Tillvägagångssätt och Grundmotor, då alla tre var 
anknutna till stora mängder data. 

 

3.2.2 Den selektiva fasen 

Målet för den selektiva fasen var att göra urval ur den kategoriserade datan för att finna 
vad som är väsentligt och ej och uppnå teoretisk mättnad genom att fylla i luckorna vår 
data med hjälp av relaterad forskning. 

Vid arbetets början bedömde vi att den insamlade datan skulle vara begränsad, och ansåg 
därför att arbeta igenom tre faser skulle vara överflödigt. Den selektiva fasen var planerad 
att utöver det nuvarande innehållet innehålla en teoretisk sammanfattning av arbetet, och 
på så vis vara den slutgiltiga fasen. När den öppna fasen var klar såg vi att det inte var 
rimligt då det kvarvarande arbetet var för stort, antalet kategorier behövde minskas och 
ingen tydlig kärnkategori kunde väljas ut. Detta innebar att en tredje fas, den teoretiska 
fasen planerades in under arbetets gång för att bättre dela upp arbetet. 
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Under övergången till den selektiva fasen skapade vi ett google sheet ark innehållande 
kategorier, citat och relaterade memos för att organisera och bättre analysera kategorier 
och markerad data. Baserat på den översikt vi fick därifrån kombinerat med insikten från 
komparationen och konceptualiseringen från den öppna fasen kodade vi om citaten för 
att minska överlapp mellan kategorierna och bättre beskriva de koncept som 
kategorierna stod för. 

Många av de tidigare kategorierna som rörde samma område sammanfattade vi under ett 
namn, samtidigt som data i andra kategorier flyttades om för att bättre beskriva separata 
koncept.  Under den öppna identifierade vi totalt 68 kategorier, som vi minskade ner och 
omdefinierade till 21 mer väsentliga kategorier.  

 

 
Fig 5: Pivottabell i Google Sheets som visar en överblick av vilka kategorier som fanns efter 

att antalet kategorier minskats till 21. 

För att behålla en tydlig förståelse för varför citaten var relevanta efter omkodningen 
sparade vi många av de tidigare kategorierna som underkategorier. Samarbete beskriver 
till exempel de olika aspekterna av att arbeta i grupp, samtidigt som innebörden av citaten 
förtydligades genom underkategorier som Samarbete med livekodare, Samarbete med 
akustiska instrument och Uppträde i grupp. 

Genom att beskriva ett citat via både huvudkategori och underkategori kunde man se 
vilka områden inom livekodning som datan berörde. 

I denna fasen utfördes det teoretiska urvalet efter kodningen, då vi sökte teoretisk 
mättnad till vår data och våra kategorier genom att studera relaterad forskning, som t.ex 
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The Practices of Programming av Ilias Bergström, och jämföra våra teorier med deras 
arbeten och slutsatser [19]. Komparationen utfördes genom att vi, genom den mättade 
datan, analyserade de 21 kategorierna igen. Då vår teori om området förändrades genom 
den tillförda informationen och analysen reducerade vi under konceptualiseringen ner 
datan till sex centrala kategorier för att bättre beskriva vår dåvarande teori. Dessa 
centrala kategorier namngavs baserat på de kategorier de huvudsakligen grundades från. 
 

Kategorin Kreativ Process beskriver den mentala processen för livekodare, angående vad 
som motiverar dem, vad de strävar efter och hur de håller sina shower intressanta. 

Arbetsstil beskriver arbetspraktiker som används inom livekodning, vilka steg 
livekodaren tar för att strukturera sitt arbete, vad målet med ett livekodat program är och 
hur dessa element påverkar arbetsflödet. 

Hur pass lämpat programmering är som uttrycksform är ett centralt tema för livekodning. 
Problem med livekodning beskrev element med livekodning som gör det olämpligt som 
uppträdandekonst samt vilka steg livekodare tar för att åtgärda problemen. 

Högnivå vs Lågnivå, senare omnämnt till Språkdesign beskrev olika avvägningar och 
designval som formar och definierar språken och miljöerna. Även inkluderat i området 
för denna kategorin var data beskrivande inlärning och förståelse, då språkdesign och 
programmeringsnivå ofta beskrevs eller motiverades genom olika grader av inlärning 
eller förståelse under intervjuerna. 

Då både Kreativ Process och Arbetsstil beskriver olika delar av hur livekodare går till väga 
så använde vi Tillvägagångssätt som kärnkategori för att beskriva området som 
studerades under arbetet. 

Grundmotor var en kategori som skiljde sig tydligt från resten. Datan inom kategorin 
beskrev resurser som kunde använda om man skulle försöka skapa ett nytt 
livekodningsspråk, såsom vilka språk man kunde använda som grund och vilka bibilotek 
som kunde underlätta processen. Lite information relaterat till detta data hittades under 
den teoretiska mättnaden. 

 

3.2.3 Den teoretiska fasen 

I den teoretiska fasen sökte vi en slutgiltig definition för kärnkategorin och de relaterade 
centrala kategorierna. Vi studerade de sex kvarvarande kategorierna för att kunna 
beskriva kategoriernas relation till varandra, samt för att finna vilket data som kunde 
användas för att slutgiltigt beskriva teorin. 

Ur perspektiv från vardera kategori jämförde vi den data som insamlats med 
vetenskapliga artiklar, rapporter och intervjuer med varandra. Vi reflekterade även över 
informationen som innehölls av memos från den öppna fasen för att ge oss en inblick över 
varför datan ansågs vara viktigt till att börja med. 

Med Tillvägagångssätt som kärnkategori försökte vi beskriva de andra kategorierna i 
relation till kärnkategorin. Grundmotor ansågs innehållsmässigt vara orelaterad till 
kärnkategorin och valdes därför bort. Vi fann att elementen inom Problem med 
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livekodning bättre kunde beskrivas genom kategorierna Kreativ Process, Arbetsstil och 
Språkdesign och delade därför upp innehållet av Problem med livekodning mellan dem. 
 

 
Fig 6. Även de tre kvarvarande kategorierna har en viss överlapp, uppbyggnaden av teorin 

utfördes med hänsyn till detta faktum. 

Språkdesign kunde relativt enkelt beskrivas ur perspektiv av livekodarens 
tillvägagångssätt och Kreativ Process och Arbetsstil var per definition stora delar av 
Tillvägagångssätt. Detta hade däremot effekten att kärnkategorin inte hade någon tyngd 
av sig själv, då den blev mer av ett samlingsnamn av de kvarvarande centrala 
kategorierna. 

Under den teoretiska fasen hängde insamling och tolkning av informationen ihop, vilket 
innebar att det inte längre var naturligt för oss att hantera det teoretiska urvalet, 
kodningen, komparation och konceptualiseringen som separata steg. Fasen fungerade 
istället som en stor sammanställning och rationalisering av de arbete som genomförts 
under de tidigare faserna. 
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4. Resultat 

I detta avsnitt redovisar vi resultatet av våra frågeställningar. Resultatet presenteras 
utifrån våra identifierade kategorier. Då vår kärnkategori är uppbyggd av tre väsentliga 
kategorier: Kreativ process, Arbetsstil och Språkdesign beskriver vi vårt resultat utifrån 
dessa kategorier. Resultatet grundar sig på intervjusvar och understryks av citat som är 
relevanta. Innehållet av dessa kategorier analyseras utifrån vad som fungerar alternativt 
är bristfälligt inom livekodningens uppträdanden och arbetskultur, vad en traditionell 
programmerare kan dra nytta av från livekodning samt hur hur viktigt det är att 
livekodaren är duktig på programmering. 
4.1 Kreativ process 

Denna kategorin ringar in tankekonceptet om hur livekodare går till väga för att skapa sin 
musik och bygga spänning i sina shower, vad som motiverar livekodaren och de olika 
mentala verktyg och knep som hen använder sig av. 

En viktig del inom detta är livekodarens skaparglädje, som ökar den kreativa driften. 
Fredrik pekar ut att ur ett rent musikaliskt perspektiv är livekodning inte det mest 
optimala verktyget för att skapa musik. “Om jag skulle göra något mer konventionell musik 
då skulle jag nog använda andra färdiga program som är gjorda speciellt för det.” 

Anledningen att man då väljer att skapa musik via livekodning är för att man får 
möjligheten att upptäcka och uttrycka någonting nytt tillsammans med publiken. Han 
fortsätter med “Livekodning, då får man något annat, något som man kanske inte kan tänka 
sig. Något som man aldrig har hört innan.” 

Genom att experimentera med musiken inför publik upptäcker livekodaren nya ljud 
tillsammans med publiken, vilket i sig gör att ljudet blir mer exotiskt och nytt. Casper 
säger “I think it's more about this idea that I’m just as much discovering as my audience. And 
I just want to share with them the process of hearing a sound for the first time instead of 
playing something back that was already existing somehow or you know.” 

Denna skapandeglädjen har tagit form utav ett ideal inom livekodning som livekodare 
strävar efter. Då definitionen av livekodning är luddig, som visat i “Herding Cats” strävar 
livekodare efter att uppnå de strukturer som tydligt är en del av livekodning [2].  Att börja 
från en blank skärm, samt att göra det inför en publik är därför viktigt för att det ska 
kännas riktigt. Casper uttrycker just det här när han säger “For me the ultimate livecoding 
experience for me to start from a blank screen” Att skapa, utforska och dela något nytt är 
alla delar av idealet för en livekodare. Målet med livekodning som scenkonst är alltså inte 
att skapa bra musik, utan snarare att skapa, utforska och dela något nytt. Fredrik Olofsson 
säger “Som jag tycker saknas mycket i annan konsertverksamhet att man går upp och sedan 
så spelar man det man vet och exakt har bestämt i förväg och så kommer det alltid att låta 
och så kan man göra det mer eller mindre bra.” Vilket också pekar på idealet att starta från 
en blank skärm som han tycker saknas i annan konsertverksamhet. 

När föreställningar hålls utan att planeras i förväg skapas också ett riskmoment att det 
när som helst under föreställningen kan gå fel. Livekodare ser riskmomentet som 
någonting positivt, Fredrik uttrycker det som “Det är ett riskmoment och genom att göra 
det på scenen så vill jag få upp publikens ögon att, wow det här kan krascha, det här kan gå 
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hur som helst. Det finns nerv i själva föreställningen.”. Han menar att det riskmoment som 
finns bidrar till att göra föreställningen mer intressant. Det är fullt acceptabelt om det går 
fel under en föreställning. Att det inte är felfritt är en del av lockelsen. Thor Magnusson 
uttrycker “Then I realized when I started playing again that the second attempt was actually 
more interesting. So I was quite happy with that crash, I kind of liked it that the language 
disappeared.” Om ett program kraschar kan det användas till att skapa en ny startpunkt i 
föreställningen och kan i vissa fall förbättra situationen. Framförallt i början brukade 
livekodare avsluta sina performances genom att med flit krascha sina program. “Early 
live-coding performers often ended their acts by purposefully breaking what they had 
created: inserting faults into their code, which crash, disrupt or delete their program, ideally 
producing interesting visual and audio glitch effects as it dies.” [19] 

Musikstilen kan variera mycket beroende av hur livekodaren väljer att använda 
programmet. Fredrik Olofsson förklarar det här: “Använder man samplingar så blir det 
litet annat förhållningssätt, man tänker mer på kanske rytm och melodi medans dom gånger 
jag kodar oscillatorerna från scratch då blir det mycket mer att, då snackar man om groan 
eller ljudmatter eller klanger eller sådant, det är svårare att göra riktig så kallad musik när 
man inte använder samplingar” Man får en annorlunda musiktyp om man går från 
oscillatorer och liknande, till att använda samples för att skapa sina ljud. 

Livekodaren är, eller kan vara mycketpubliknära under sin show. “Compose in real time. 
Kind of being aware of the audience” Thor Magnusson menar när han säger det här att han 
spelar i relation till publiken och sin omgivning, ser hur de reagerar och hur han ska 
fortsätta därifrån. Casper Schipper ser det som att publiken är en del av själva 
upptäckandet under uppträdandet när han säger “But in a way it is also just more about 
making the audience part of the element of surprise or the element of discovery.” 

Att det alltid händer någonting är viktigt för att hålla igång det kreativa flödet. På det viset 
är det viktigare att man gör något än att man gör rätt. Casper förklarar detta tydligt när 
han säger “As soon as you really need to think about, what am I doing? How am I gonna solve 
these problems? then it’s just too late. You would just be a live debugging instead of live 
coding. So it is very important that you feel at home in a language.” Man ska aldrig behöva 
stanna upp för att tänka, showen ska vara en kontinuerlig process hela vägen till sitt slut. 
Ett knep som Casper, och troligtvis många andra, använder för att lättare hålla flödet igång 
är att göra sina egna metoder istället för att försöka komma ihåg funktioner som blivit 
implementerade av andra personer. “I mean it felt somehow more free in that things that I 
use I somehow have to write myself instead of.. I mean in Supercollider there’s already so 
much stuff written by other people that I feel obliged to use other people’s stuff because they 
are probably smarter and have done it more properly than I did. [...] When I write them 
myself I understand them better.” förklarar han. 
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4.2 Arbettstil 

Arbetsstil behandlar koncept inom livekodning som beskriver arbetspraktiker, vilka steg 
livekodaren tar för att strukturera sitt arbete, vad slutmålet med ett livekodat program är 
och hur det påverkar arbetet. 

Genom att i början när man introduceras till ett nytt språk fokusera på grunderna och 
göra egna funktioner allteftersom så kan man undvika problemet som uppstår av att 
försöka ta in allt på en gång. Att modifiera den miljö man arbetar med är generellt sett ett 
avancerat koncept, men det tar en enkel form om det enbart fokuserar på att skapa egna 
funktioner eller klasser. Att modifiera miljön man arbetar med för bättre förståelse är ett 
tema som redan tagits upp då det genomsyrar praktiken av livekodning. Casper 
reflekterar över hur onaturligt det är att försöka sätta in sig i ett väl etablerat språk om 
man prioriterar att lära sig alla funktioner som redan existerar, istället för att vara villig 
att skapa dem själv. “I always get a little bit confused by SuperCollider and the amount of 
stuff that is already in there. It almost feels a little bit to me like these old casio keyboards 
with like 12 000 presets and 12 000 knobs and 12000 things and somehow I find it hard to 
see where I would start. To see which part I need and what part I don’t need.” 

Livekodaren kan anpassa vilken typ av musik han skapar i hänsyn till publiken. Thor 
Magnusson säger exempelvis “It depends on the club and on the context. If people are 
dancing for example, then I’ll try to do more beat-based. More techno type music. But if 
people are sitting and just enjoying the concert, then I might try to do something different.” 
Livekodaren är i kontakt med publiken under hela processen och kommunicerar indirekt 
genom att matcha vad publiken verkar efterfråga, vilket tar form i en sorts arbetsstil 
liknande “thinking on your feet” [36]. 

Trots idealet sker inte allt arbete med livekodning på scen. Livekodare använder ett 
liknande arbetssätt när de skapar musik i enrum. Per definition ligger detta arbetssätt 
närmare live programmering än vad annan livekodning gör, men arbetssättet är grundat 
på filosofin som uppkom via livekodning vilket resulterar i att även de som gör musik i 
enrum kan anses vara livekodare.. “Medans jag skapar musiken i SuperCollider hemma 
innan liksom innan en publik spelning. [...] Så när jag sitter hemma i studion då är det på ett 
sätt väldigt mycket live kodning i och med att jag lyssnar och kodar samtidigt.” Jonatan 
Liljedahl berättar att han skapar sin musik hemma innan föreställningar men även då 
utvecklar på samma vis som en show-livekodare gör under en föreställning. Den stora 
skillnaden mellan att livekoda i enrum och att livekoda på scen är att i enrum finns det 
inte samma press att det hela tiden måste hända något nytt med programmet. 

En stor skillnad från vanlig programmeringspraktik är att livekodare aldrig markerar upp 
tydligt vad de ska göra innan de börjar. Ofta kan mindre planer vara satta i verket och de 
har en mental bild av ungefär vilken riktning de tänker gå med sitt arbete, men det är allt 
som nämns i “The Practices of Programming”. “Perhaps uniquely to live-coding, this 
programming practice is not carried out with the ultimate goal of realizing some design 
outcome, but is instead a continuous performance, with the journey itself being the principal 
intended outcome.” [19] Detta leder till en mer sketchartad arbetsstil som kan vara 
relevant när man inte arbetar mot något tydligt slutmål. Artisten arbetar för att 
implementera vad han anser saknas, vilket leder till att programmet är presenterbart utan 
att behöva vara färdigt. 
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Att arbeta på scen med andra artister är inte ovanligt och det kan vara en utmaning att, 
på samma sätt som jazzmusiker skapar ny musik direkt på scen. “Sometimes I play with 
people, with musicians and then it’s all about listening to them and trying to build something 
up together. Try to support them and challenge them at the same time, you know.” Thor 
menar att när man som livekodare arbetar med andra artister behöver att man håller sig 
dynamisk i sitt tänk. Man kan inte låsa fast sig på ett spår utan måste istället kommunicera 
med sina medspelare genom musiken och testa sina idéer mot deras under showens gång. 
Detta dynamiska arbetssätt vid arbete i grupp skiljer sig drastiskt från det mer 
konventionella arbetssättet då man planerar i förväg vad var och en ska göra innan 
arbetet påbörjas. 
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4.3 Språkdesign 

Den här kategorin beskriver olika aspekter av hur design av livekodningsspråk 
begränsar och öppnar möjligheter för användaren och hur det kan underlätta eller 
försvåra för publiken att förstå vad som händer under en show. 

Beroende på hur miljöerna är designade blir det olika naturligt att göra samma sak i olika 
språk, oavsett om det är ett högnivåspråk eller lågnivåspråk. Thor nämner att den 
begränsningen finns i bland annat IXI-lang när han säger: “For example that you trigger a 
line of code. A line, it’s always a line. And you can’t really write a symphony. You don’t have 
that kind of overview.” Detta innebär att beroende på vilket språk man använder kommer 
musiken man skapar se olika ut då man kommer gå åt den riktning som språket är 
anpassat för. Framför allt högnivåspråk har en tendens att vara mer riktade än 
lågnivåspråk. 

Hur svåra språk är att sätta sig in och hur mycket man kan göra med dem varierar 
beroende på hur de är designade. Thor Magnusson säger “I always start from scratch, yea. 
But that’s because IXI-lang is quite easy. You know it’s quite easy to build things up.”. IXI-
lang är ett högnivåspråk, designat för att låta livekodaren komma igång med musiken 
snabbt och att vara lättförståeligt för publiken [36]. Desto mer språket leder artisten till 
vad han kan göra, desto lättare är det att starta från scratch, men efter samma skala blir 
han också mer låst i vad han kan göra. Det är därför inte nödvändigtvis bättre att ett språk 
är lättförståeligt enligt Thor. “I mean any limitations creates constraints, and it closes you 
off, so it becomes difficult to do other things.” 

Genom miljöer som Sonic Pi och IXI-lang kan vi se hur språk kan designas för att vara lätta 
att lära sig [21]. Thor påvisar detta genom att peka ut att till och med barn kan lära sig 
använda IXI-lang utan svårigheter. “We’ve been teaching this for 7 to 12 year old children 
and they find it very easy to learn. And you get people making music with this in 15 minutes. 
So in a way it’s much simpler musical tool than Garage Band for example.” Samtidigt lyfter 
Jonatan Liljedahl fram hur svårt det kan vara att börja med livekodning om man vill lära 
sig ett mer kraftfullt språk. “Det kan vara en ganska brant väg innan man fattar vad som 
är vad och hur det hänger ihop. Och det är klart det hjälper väldigt mycket om man har 
programmerat förut. Så att man i alla fall liksom kan ganska snabbt ta till sig SuperCollider 
som programmeringsspråk. Med sedan är det så många andra koncept som man behöver 
förstå. Vad är en u-gen och vad är en synth-def och vad är en synt instans och vad är patterns 
och så vidare. så att det är.. ja det är lite uppförsbacke om man är ny på SuperCollider.” 
Baserat på hur de är designade kan språk variera väldigt mycket i hur svårt det är att sätta 
sig in i livekodning. Vissa är så pass enkla att de kan användas av 7 åringar samtidigt som 
andra språk kan är nästintill omöjliga att bemästra utan förenklande modifikationer. 

Att modifiera miljöerna och skapa egna tillägg är centralt för livekodare. “Jag har också 
fixat en massa små buggar och lagt till lite små olika funktioner och.. ja. som jag tyckte att 
jag behövde. Och nu finns det tillgängligt.” Jonatan Liljedahl nämner att han har stött på 
brister i SuperCollider, skapat funktioner för att täcka dem och gjort dem tillgängliga för 
allmänheten. Deltagarna från intervjuerna var överens om att kunna anpassa sin 
arbetsmiljö för sina ändamål är viktigt med Fredrik Olofsson som enda undantaget. Han 
säger: “Jag har valt att inte skriva min egen livekodningmiljö. Många av mina kolleger och 
vänner har gjort sina egna språk. Men jag har snarare satsat på att öva mycket”.  
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Det finns en balans mellan att välja att anpassa ett språk till sina egna behov, eller att 
anpassa sitt tillvägagångssätt till hur språket är utformat. Fredrik fokuserar på på att 
anpassa sig själv medans de andra fokuserar i varierande grad på att anpassa miljön till 
sig själva. Casper har som kontrast modifierat sin arbetsmiljö inom ChucK till en hög grad. 
“I’ve made it my own let’s say, so it’s really my own dialect almost of ChucK. [...] I use very 
little Chuck almost. I edit a lot of tools into it to really do my specific thing. Yea, which mainly 
has to do with algorithmical position or having a much shorter way of writing my programs, 
instead of really using native Chuck, which would be much more verbose.” 

Ett problem som tillkommer från livekodningens inneboende egenskaper är att det är 
svårt för publiken att förstå vad de tittar på, förutsatt att de själva inte är kunniga på 
området [23]. Olika tekniker har tillkommit för att kompensera för denna brist.  

En enkel lösning används bland annat i Sonic Pi. Genom att highlighta koden varje gång 
livekodaren uppdaterar programmet visar man tydligt för publiken att någonting 
kommer förändras. Thor Magnusson har gjort ett par andra varianter som bör underlätta 
för publiken. Hans språk IXI-lang är designat både för att det ska vara lätt att använda och 
lätt att följa [36]. Genom att byta ut rader av programmeringssyntax mot en nästan notlik 
kod och visa hur dessa noter stegas igenom så minskar svårigheten för förståelse drastiskt 
[33]. Utöver IXI har han även lösning i form av Threnoscopet, där han visuellt målar 
musiken med upp delar av cirklar som rör sig allt eftersom musiken spelas och förändras. 

 
Figur 7: Thor kör demo session med Threnoscope. [32] 

Vilka kunskaper en kodare har innan han börjar med livekodning påverkar vilken typ av 
livekodningsspråk han kommer känna sig bekväm med. Fredrik Olofsson säger “Det är 
också personlighetstyck vad man själv gillar eller vad man har i bagaget sedan tidigare.” 
Om man är van vid funktionella språk t.ex är det mycket naturligare att plocka upp ett 
funktionellt livekodningsspråk. Om man är van vid C-syntax är ChucK ett naturligt 
alternativ och så vidare.  
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5. Diskussion 

Under arbetets gång har materialet påverkats kraftigt av tillvägagångssättet. Eventuella 
avgränsningar till området fick sättas baserat på det material som vi fick ut från 
intervjuerna. Metoden vi använde för att hantera informationen, grundad teori har även 
gjort att informationen har tolkats genomgående av oss och därför fått en annan vinkling 
baserad på de erfarenheter vi har som programmerare. Om en person med annan 
bakgrund, t.ex en musiker hade analyserat samma data hade slutsatserna antagligen 
fortfarande haft samma nivå av trovärdighet men i samma drag också sett väldigt 
annorlunda ut.  

Enligt våra observationer är livekodning i grunden en utforskande uttrycksform som idag 
genomgår en identitetskris, då man inte kan sammanfatta under en definition vad som är 
livekodning och inte [2]. Problemet som uppstår då man inte har lyckats definiera vart 
gränsen går för området är att livekodarna inte har någon tydlig referenspunkt för vad de 
anser vara genuin livekodning. Denna identitetskris har lett till att livekodare söker sig 
till ett ideal, då det ger artisterna någonting som de känner att är autentiskt.  Det enda 
man kan tydligt definiera som livekodning är den traditionella stilen då man börjar från 
en blank skärm inför en live publik. Man skulle kunna argumentera att detta har lett till 
att livekodningspraktiken har börjat söka sig inåt igen då experimentella varianter av 
livekodning inte ligger lika nära idealet. 

 

Hur ser processen för att skapa spänning inom livekodning ut? 

Som sett i kategorin Språkdesign är livekodning publiknära, vilket innebär att det är 
viktigt att publiken hänger med i vad som händer. Musiken skrivs i form av 
programmeringsyntax, den är i grunden med relativt abstrakt och oförståeligt för gemene 
man. Utöver det är programmering en ganska långsam och händelselös process från en 
åskådares perspektiv. Det finns ett flertal visuella tekniker utöver att bara projicera koden 
på en vägg som är till för att underlätta detta problemet. Men i och med att livekodare ofta 
inte vill gå för långt från kodningsaspekten av livekodning ökar utmaningen i hur man 
visualiserar vad som händer utan att ta bort fokus från programmeringskoden. Nackdelen 
med lösning i stil med Threnoscopet är att den tar bort fokus från koden på just det viset. 
Jämfört med hur Sonic Pi hanterade detta problemet genom att highligta koden när den 
uppdateras implementeras kan vi se två olika exempel av tydlig feedback med helt olika 
resultat. 

Att att engagera publiken visuellt är bara en av teknikerna som finns för att engagera 
publiken [19]. När man står på scen har man tillgång till hela sitt kreativa utlopp, inom 
ramarna för språket man skriver i. Så även om publiken inte förstår vad som försiggår på 
skärmen kan man skapa engagemang som beskrivet i kategorin Kreativ Process, genom 
att se till att det hela tiden händer någonting. Genom att via ljud utmana publiken, 
överraska dem och provocera fram reaktionen så blåser livekodaren liv i sitt arbete. 
Genom dessa moment har man en bättre möjlighet att hantera det faktum att livekodning 
i grunden är ganska långsamt. Så länge livekodaren inte behöver stanna upp och tänka 
bör han kunna hålla en acceptabel takt. Ett annat sätt att göra showen oförutsägbar och 
på så vis intressant är att introducera riskmoment. När någonting kan gå fel under showen 
blir uppträdandet mer spännande. Thor har till exempel implementerat en suicide-
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funktion i IXI som , när anropad kommer att krascha programmet efter en oförutsägbar 
tid. När funktionen har blivit kallad vet både artisten och publiken om att varje kodrad 
kan vara den sista. Dessa tekniker ger livekodare en bättre möjlighet att kringgå eller 
förmildra de problem som separerar publiken från showen. 

Under intervjuerna nämndes det att om man bara vill göra musik är ett konventionellt 
musikverktyg mer lämpat och att livekodning hade fördelen av att vara en sorts 
utforskande uttrycksform istället för bara ett musikinstrument. För att göra en show så 
är slutprodukten inte särskilt viktig, speciellt då den ofta kastas bort eller slutar i ett 
tillstånd kaos. Istället ansågs det vara viktigt att kan skapa en upplevelse. Rent teoretiskt 
borde man kunna konstruera ett livekodningsspråk som är mer lämpat för 
musikskapning än ett konventionellt musikverktyg. Programmering har en nästan 
obegränsad potential i vad man bör kunna skapa för musik där man inte begränsas till att 
bara kunna följa ramarna av ett förskapat interface, men att designa ett 
programmeringsspråk som omfamnar ens en bråkdel av den potentialen utan att på 
vägen bli helt oförståeligt borde rent praktiskt vara nästintill omöjligt. 

Utöver det har vi observerat under Kreativ Process att det inte alltid är negativt om 
någonting går fel till den grad att man behöver börja om från start på grund av att 
någonting i koden går galet. Man har färskt i huvudet vad som fungerade och inte och kan 
på en andra tagning göra mindre ändringar på vägen som gör att försök nummer två blir 
långt bättre än originalet. Detta gör att livekodare inte måste ha samma press att köra 
säkert under sina spelningar, vilket gör det lättare att höja spänningen och experimentera. 
På detta vis har man inom livekodning omfamnat någonting som inte fungerar bra och 
vänt det till någonting positivt. 

En annan del av livekodningspraktiken som är nämnvärd är inlärningstekniken som 
beskrevs under Arbetsstil och Språkdesign verkar ha bred användning bland de erfarna 
livekodarna. För att minska den mentala pressen av ha ett konstant flöde i sitt arbete är 
det vanligt att livekodarna hittar eller skapar en miljö som de lätt kan förstå och därifrån 
utöka den med sina egna funktioner. Genom att använda metoder som de skrivit själva 
kommer livekodaren lättare ihåg vilka verktyg som han har till sitt förfogande i språket. 

  

Vad kännetecknar arbetstekniken för livekodning? 

I kategorin Arbetsstil ser vi att modifiera den arbetsmiljön man arbetar i inte bara är ett 
förenklande verktyg, utan även en teknik för inlärning av nya språk om den tillämpas i de 
situationerna. 

Vi ser även att det inte finns några officiella riktlinjer för hur man ska gå tillväga när man 
livekodar. Trots det har en unik arbetsstil växt fram baserat genom de miljöer och 
omgivningar man hanterar livekodning. Detta är märkvärt då, med undantag för 
publikinteraktionen, arbetsstilen inte skiljer sig särskilt mycket mellan artister som 
skapar sin musik på scen och de som arbetar med den i enrum likt Jonatan. 

Livekodning kan beskrivas som mycket mer dynamiskt än vanlig programmering [19]. 
Man planerar inte strukturen för programmen i förväg i livekodning, vilket leder till 
mycket större möjligheter för variation. Detta passar bra ihop med konceptet som 
observerades under Arbetsstil; att hålla sig öppen för alternativa planer under spelningen 
baserat på den publikinteraktion livekodaren har, såväl som de idéer man kommer på 
under arbetets gång. 
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Detta leder till en helt annan typ av uppträdande när livekodare sammarbetar med andra 
artister. Den tysta kommunikationen som används sätter deras dynamiska arbetsstil på 
prov till en ännu högre grad då de inte bara kan reflektera över vad publiken vill, utan 
också behöver spela i förhållande till vad de andra artisterna försöker spela. Denna 
kommunikation brukar däremot uttryckas implicit, då artister inte nödvändigtvis 
behöver vara medvetna om att de kommunicerar på detta vis. 

 

Hur påverkar språkens design livekodningen?  

I kategorin Språkdesign har vi sett hur livekodningsspråk varierar i vilket kunskapskrav 
inom programmering de ställer på användaren och konstaterat att man alltid bör kunna 
bli en livekodare oavsett förkunskaper. Men med begränsade kunskaper inom 
programmering blir livekodaren begränsad till att arbeta med enbart ett fåtal 
högnivåspråk. Denna begränsning utökas ytterligare eftersom framförallt högnivåspråk 
brukar leda livekodaren till vilken typ av musik han kan skapa, i utbyte mot att bli lättare 
att lära sig. Teoretiskt sett är det inte nödvändigt att livekodare ska vara kunnig inom 
programmering, men kunskapen ökar livekodarens kreativa frihet. Att finna ett språk 
som man känner sig bekväm med eller som överensstämmer med tidigare kunskaper är 
en bra genväg för att lättare nå denna kreativa frihet. 

Kreativ frihet tar form genom en djupare förståelse av språket som livekodaren använder. 
Att arbeta i en livekodningsmiljö där miljön förstår vad livekodaren försöker göra, utan 
att begränsa dennes kreativa möjligheter (t.ex. genom kraftiga förenklingar av språket) 
kan uppnås med hjälp av denna djupare förståelsen. Detta kan ske genom att livekodaren 
antingen modifierar ett språk för att bättre möta livekodarens krav, lära sig ett avancerat 
språk och vad det har för färdiga metoder att erbjuda, eller en kombination utav de båda. 
Genom kreativ frihet blir det dynamiska tankesättet beskrivet i Arbetsstil lättare att sätta 
i praktik då livekodaren genom sin förståelse lättare kan både komma på nya idéer och 
implementera dem. Denna frihet i kombination med att livekodare ofta kommer på nya 
uttryck för sin kreativitet gör att de behöver en ständigt förändrande miljö för att täcka 
sina behov. 

Problemet med att man måste ha en viss kunskap av programmering för att nå frihet inom 
livekodning förmildras av en del miljöer, till en varierande grad. Efter att ha testat 
SuperCollider observerade vi att den har ett effektivt hjälpsystem. Detta innebär att även 
om språket i sig är komplext finns det samtidigt ett bra hjälpmedel för att lära sig språket 
inbakat i SuperColliders editor. En variation av olika lyckade hjälpsystem till andra språk 
finns finns i deras standardmiljöer också, men ofta är informationen bristfällig. ChucK 
bidrar enbart med en handfull färdigskrivna kodexempel, vilket kan vara användbart, 
men är en lång väg från att ge tydlig information åt en förvirrad användare. 

 

Svårigheten med livekodning ligger i att det använder sig av kunskaper inom både 
programmering och musik. Vi har observerat att programmeringskunskaper är viktiga för 
livekodare för att undvika att begränsa sig. Vilket musikaliskt krav som ställs på 
livekodaren är däremot inte lika tydligt. Det vi kan konstatera är att samtliga av 
livekodarna som deltog i intervjuerna hade musikalisk bakgrund, samt att området i sig 
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är musikaliskt till naturen vilket leder oss till att anta att även en viss grad av musikalisk 
kunskap krävs av livekodare.  

 

6. Slutsatser 

Då livekodning är en form av programmering är det en väldigt abstrakt uttrycksform, 
vilket innebär att det i grunden är en bristfällig uttrycksform då det skapas en barriär 
mellan artisten och publiken. Livekodare har därför fokuserat på de element som bygger 
upp barriären och använt sig av dem i taktiker för att i stället väcka spänning och intresse 
från publiken. Dessa taktiker fokuserar på publikinteraktion, oförutsägbarhet, 
improvisation, visualisering av musiken och koden m.m. för att hålla uppträdandena 
publiknära. 

Livekodningens tillvägagångssätt byggs upp utav en samling av naturligt framväxta 
arbetsstilar som uppkommit genom att området har expanderats på jakt efter nya 
uttrycksformer. Då dessa arbetsstilar färgats och formats av olika personligheter så finns 
det inga officiella regler för hur livekodning “ska” se ut. Däremot har vi observerat hur 
livekodare ofta väljer att gå till väga. Livekodare visar en preferens för att lära sig vid 
språk genom att modifiera dem, snarare än att studera dem. När de skapar ett projekt 
strukturerar de inte upp i förväg hur projektet ska se ut, då skapandeprocessen är 
viktigare än slutprodukten. I stället håller livekodarna öppna för idéer under 
spelningarna, vilket är extra märkvärt när de arbetar med andra artister. 

Livekodningsspråk varierar precis som andra programmeringsspråk mellan hög och 
lågnivåspråk. Beroende på vilket språk. Högnivåspråken inom livekodning är för det 
mesta skrivna för att vara lätta att lära ut, men begränsar livekodarens kreativa potential 
i sin enkelhet. Lågnivåspråken som är designade för att klara av mer advancerade koncept 
är i teorin bättre för en skicklig livekodare. Problemen är att lågnivåspråk kräver stor 
expertis för att bemästra, och har ofta en komplicerad syntax, vilket sänker tempot för 
även den mest erfarne livekodaren. Det är därför vanligt att skickliga livekodare 
modifierar språken de skriver i för att skräddarsy en miljö som lättare förstår vad hen 
försöker göra. 

  



 

25 
 

Referenser 

 

[1]  S. L. Tanimoto, ”A perspective on the evolution of live programming,” Proceedings of the 1st 

International Workshop on Live Programming, pp. 31-34, 2013.  

[2]  T. Magnusson, ”Herding Cats: Observing Live Coding in the Wild,” Computer Music Journal, vol. 

38, nr 1, pp. 8-16, 2014.  

[3]  G. E. Moore, ”Cramming More Components onto Integrated Circuits,” Proceedings of the IEEE, 

vol. 86, pp. 82-85, 1998.  

[4]  S. L. Tanimoto, ”VIVA: A visual language for image processing,” Journal of Visual Languages and 

Computing, pp. 127-139, 1990.  

[5]  R. T. Dean, The Oxford handbook of computer music, Oxford: Oxford University, 2009.  

[6]  G. Wang och P. R. Cook, ”ChucK: A Concurrent, On-the-fly, Audio Programming Language,” i 

Proceedings of the 2003 International Computer Music Conference, Singapore, 2003.  

[7]  ”What is live coding?,” livecodenetwork, [Online]. Available: 

http://www.livecodenetwork.org/what-is-live-coding/. [Använd 22 Januari 2017]. 

[8]  ”Supercollider GitHub,” GitHub, [Online]. Available: http://supercollider.github.io/. [Använd 22 

Januari 2017]. 

[9]  G. Diapoulis och I. Zannos, ”Tangibility and Low-Level Live Coding,” i Proceedings 

ICMC|SMC|2014, Aten, 2014.  

[10]  ”What is high-level language,” Webopedia, [Online]. Available: 

http://www.webopedia.com/TERM/H/high_level_language.html. [Använd 22 Januari 2017]. 

[11]  ”ChucK,” Princeton, [Online]. Available: http://chuck.cs.princeton.edu/. [Använd 22 Januari 

2017]. 

[12]  ”About | TOPLAP,” TOPLAP, [Online]. Available: https://toplap.org/about/. [Använd 22 Januari 

2017]. 

[13]  ”Max (software),” Wikipedia, [Online]. Available: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Max_(software). [Använd 22 Januari 2017]. 

[14]  ”TidalCycles,” TidalCycles, [Online]. Available: https://tidalcycles.org/. [Använd 22 Januari 

2017]. 

[15]  ”Extempore,” Extempore, [Online]. Available: http://extempore.moso.com.au/. [Använd 22 

Janurai 2017]. 

[16]  ”Sonic Pi,” Sonic Pi, [Online]. Available: http://sonic-pi.net/. [Använd 22 Januari 2017]. 



 

26 
 

[17]  ”Live coding meetups,” Meetup, [Online]. Available: https://www.meetup.com/topics/live-

coding/. [Använd 22 Januari 2017]. 

[18]  ”TOPLAP | the home of live coding,” TOPLAP, [Online]. Available: https://toplap.org/. [Använd 

22 Januari 2017]. 

[19]  I. Bergström och A. F. Blackwell, ”The practices of programming,” 2016 IEEE Symposium on 

Visual Languages and Human-Centric Computing (VL/HCC), pp. 190-198, 2016.  

[20]  C. Nilson, ”Live coding practice,” NIME '07 Proceedings of the 7th international conference on 

New interfaces for musical expression , pp. 112-117, 2007.  

[21]  S. Aaron och A. F. Blackwell, ”From sonic Pi to overtone: creative musical experiences with 

domain-specific and functional languages,” Proceedings of the first ACM SIGPLAN workshop on 

Functional art, music, modeling & design, pp. 35-46, 2013.  

[22]  A. D. de Carvalho Junior, ”Cooperative live coding as an instructional model,” Computing 

Conference (CLEI), 2015 Latin American, pp. 1-7, 2015.  

[23]  A. Purcell, H. Gardner och B. Swift, ”Visualising a live coding arts process,” Proceedings of the 

26th Australian Computer-Human Interaction Conference on Designing Futures: the Future of 

Design, pp. 141-144, 2014.  

[24]  B. G. Glaser, ”The Future of Grounded Theory,” Qualitative Health Research, pp. 836-845, 1999.  

[25]  R. Lindell, ”Jag älskar att allt ligger överst,” Mälardalens Högskola, Västerås, 2009. 

[26]  B. G. Glaser och A. L. Strauss, The Discovery of Grounded Theory, Chicago: Aldine Pub. Co., 

1967.  

[27]  ”Grounded theory,” Wikipedia, [Online]. Available: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Grounded_theory. [Använd 22 Januari 2017]. 

[28]  G. Guvå och I. Hylander, Grundad teori - ett teorigenererande forskningsperspektiv, 2003.  

[29]  J. Hartman, Grundad teori - teorigenerering på empirisk grund, 2008.  

[30]  C. Schipper, ”casperschipper,” [Online]. Available: http://www.casperschipper.nl/v2/about/. 

[Använd 22 Januari 2017]. 

[31]  ”University of Sussex,” [Online]. Available: http://www.sussex.ac.uk/profiles/164902. [Använd 

22 Januari 2017]. 

[32]  T. Magnusson, ”The Threnoscope - A demo session,” Vimeo, 4 April 2013. [Online]. Available: 

https://vimeo.com/63335988. [Använd 22 Januari 2017]. 

[33]  T. Magnusson, ”IXI Lang live coding at ICMC 2011,” YouTube, 5 Augusti 2011. [Online]. 

Available: https://www.youtube.com/watch?v=04TcXlC9IBw. [Använd 22 Januari 2017]. 

[34]  F. Olofsson, ”Fredrik Olofsson Musikproduktion,” [Online]. Available: 

http://www.fredrikolofsson.com/pages/info.html. [Använd 22 Januari 2017]. 



 

27 
 

[35]  J. Liljedahl, ”Kymatica,” [Online]. Available: http://kymatica.com/Main/About. [Använd 22 

Januari 2017]. 

[36]  T. Magnussson, ”ixi lang: A SuperCollider Parasite for Live Coding,” i International Computer 

Music Conference, 2011.  

[37]  I. m. zmölnig och G. Eckel, ”Live Coding: an overview,” i Proceedings of the ICMC 2007, 

Köpenhamn, 2007.  

[38]  J. McCartney, ”Audiosynth,” [Online]. Available: 

http://www.audiosynth.com/icmc96paper.html. [Använd 22 Januari 2017]. 

[39]  R. Lindell, ”Crafting Interaction: The epistemology of modern programming,” Personal and 

Ubiquitous Computing, vol. 18, pp. 613-624, 2014.  

[40]  N. Collins, ”composerprogrammer, Origins of live coding,” 1 April 2014. [Online]. Available: 

https://composerprogrammer.com/research/originsoflivecoding.pdf. [Använd 22 Januari 

2017]. 

 

 

 


