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I	  denna	  studie	  utforskas	  komposition	  ur	  ett	  semiotiskt	  perspektiv,	  och	  hur	  olika	  ”tecken”	  
används	  i	  komposition	  för	  att	  förmedla	  något.	  Studiens	  syfte	  är	  att	  utforska	  semiotiska	  
tecken	  vid	  komponerande	  av	  ett	  stycke	  musik,	  och	  studiens	  forskningsfrågor	  är:	  Vilka	  
semiotiska	  tecken	  använder	  jag	  mig	  av	  när	  jag	  komponerar	  programmusik?	  Hur	  
använder	  jag	  mig	  av	  dessa	  tecken	  i	  min	  komposition?	  Metoden	  som	  använts	  är	  
ljudinspelningar	  av	  den	  komponerade	  musiken	  samt	  mina	  högt	  uttalade	  reflektioner	  
över	  det	  som	  sker.	  Resultatet	  visar	  att	  jag	  som	  kompositör	  använder	  mig	  av	  tre	  olika	  
teckentyper,	  indexikala,	  symboliska	  och	  affektionella	  tecken,	  för	  att	  förmedla	  musikens	  
innehåll.	  Resultatdelen	  visar	  också	  att	  jag	  använder	  mig	  av	  varierande	  grad	  av	  
definierad	  orkestrering	  för	  att	  förmedla	  dessa	  tecken	  med	  varierande	  tydlighet.	  
Slutligen	  diskuteras	  dessa	  teckens	  egenskaper	  och	  funktion.	  	  
	  

Nyckelord:	  Komposition,	  semiotik,	  musik,	  tecken,	  programmusik	  
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Abstract	  	  
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Course	  coordinator	  institution:	  Ingesund	  School	  of	  Music,	  Karlstad	  University	  
Supervisor:	  Ingegerd	  Hultén	  
Examiner:	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  
This	  study	  focuses	  on	  composition	  from	  a	  semiotic	  perspective,	  and	  how	  different	  
“signs”	  are	  used	  in	  compositions	  to	  mediate	  the	  music’s	  content.	  The	  purpose	  is	  to	  
explore	  the	  use	  of	  semiotic	  signs	  in	  a	  composition,	  and	  the	  research	  questions	  are:	  
Which	  semiotic	  signs	  do	  I	  use	  in	  this	  specific	  composition?	  And	  how	  do	  I	  use	  these	  signs?	  
The	  method	  consists	  of	  audio	  recordings	  of	  the	  composed	  music,	  and	  of	  my	  expressed	  
thoughts	  and	  feelings.	  The	  result	  shows	  that	  I	  use	  three	  different	  kinds	  of	  signs:	  
indexical,	  symbolic	  and	  affectional	  signs,	  in	  purpose	  to	  mediate	  the	  music’s	  content.	  
Furthermore,	  the	  result	  shows	  that	  I	  use	  defined	  orchestration	  in	  varying	  degree	  to	  
mediate	  these	  signs	  in	  purpose	  to	  obtain	  varied	  clarity.	  Finally	  the	  quality	  and	  the	  
functions	  of	  these	  signs	  are	  discussed.	  	  
	  

Keywords:	  Composition,	  semiotics,	  music,	  signs,	  program	  music 	  
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Förord	  	  
Detta	  arbete	  hade	  aldrig	  blivit	  färdigställt	  utan	  många	  lärare	  och	  studenter	  på	  
Musikhögskolan	  Ingesund,	  och	  jag	  önskar	  att	  skriva	  ett	  tack	  till	  dessa	  personer.	  Först	  
och	  främst	  vill	  jag	  tacka	  Christoffer	  Elgh	  och	  Philip	  Miller,	  kompositionslärare	  på	  
Musikhögskolan	  Ingesund,	  för	  till	  synes	  oändlig	  inspiration.	  Deras	  glöd	  har	  eldat	  upp	  så	  
många	  fler	  själar	  än	  bara	  min,	  och	  det	  är	  utan	  tvekan	  detta	  som	  lett	  mig	  fram	  till	  denna	  
studie.	  Jag	  vill	  även	  tacka	  alla	  musiker	  som	  har	  bidragit	  med	  de	  tekniska	  och	  idiomatiska	  
insikterna	  jag	  har	  fått	  om	  respektive	  instrument,	  samt	  för	  deras	  hjälp	  vid	  inspelningar	  av	  
de	  delar	  av	  kompositionen	  som	  använts	  i	  studien.	  	  

Jag	  vill	  även	  tacka	  min	  handledare,	  Ingegerd	  Hultén,	  för	  att	  hon	  har	  varit	  en	  klippa	  under	  
hela	  min	  process,	  som	  fler	  än	  en	  gång	  har	  känts	  som	  en	  abstrakt	  dimma.	  Att	  hålla	  ett	  
öppet	  och	  konstnärligt	  sinne	  och	  samtidigt	  ge	  fasta	  mål	  och	  uppgifter	  är	  en	  förmåga	  som	  
jag	  själv	  önskar	  utveckla	  i	  framtiden,	  och	  som	  har	  varit	  essentiell	  för	  detta	  arbetes	  
fortgång.	  	  

Sist	  vill	  jag	  tacka	  Linda	  Evers	  för	  att	  hon	  är	  en	  oerhört	  fin	  vän,	  och	  för	  att	  hon	  är	  den	  
enda	  jag	  känner	  som	  skriver	  en	  berättelse	  bara	  för	  sin	  väns	  arbete.	  	  
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1	  Inledning	  	  
I	  detta	  kapitel	  ges	  en	  kort	  inledning	  och	  därefter	  presenteras	  studiens	  
problemformulering,	  syfte	  och	  forskningsfråga.	  	  

1.1	  Inledande	  text	  
”Vart	  får	  du	  allt	  ifrån?”	  Det	  var	  en	  fråga	  som	  jag	  fick	  av	  min	  klasskompis	  efter	  en	  
spelning	  på	  en	  liten	  musikklubb	  i	  Arvika.	  Vi	  är	  båda	  improvisationsmusiker,	  och	  han	  
tyckte	  att	  jag	  spelade	  väldigt	  annorlunda	  mot	  hur	  de	  flesta	  andra	  brukar	  spela.	  Även	  om	  
frågan	  kanske	  till	  stor	  del	  var	  retorisk	  var	  det	  mycket	  svårt	  för	  mig	  att	  besvara	  den.	  Som	  
improvisationsmusiker	  och	  kompositör	  är	  denna	  fråga	  trots	  allt	  viktig,	  eftersom	  både	  
komposition	  och	  improvisation	  växer	  fram	  ur	  en	  vilja	  att	  uttrycka	  något.	  När	  det	  gäller	  
improvisation	  kan	  det	  som	  uttrycks	  både	  vara	  för	  abstrakt	  för	  att	  kunna	  formuleras	  i	  
ord,	  och	  dessutom	  vara	  irrelevant	  eftersom	  dessa	  uttryck	  ofta	  är	  ganska	  subjektiva.	  När	  
det	  däremot	  kommer	  till	  komposition,	  framför	  allt	  av	  programmusik,	  har	  i	  regel	  varje	  
del	  i	  ett	  sådant	  stycke	  ett	  specifikt	  syfte,	  vilket	  gör	  frågan	  ”vart	  får	  du	  allt	  ifrån?”	  mycket	  
mer	  relevant.	  	  

Genom	  historien	  har	  det	  funnits	  många	  försök	  till	  att	  ge	  objektiva	  förklaringar	  på	  hur	  
människor	  uppfattar	  och	  påverkas	  av	  musik.	  Under	  antiken	  var	  det	  till	  exempel	  
vedertaget	  att	  olika	  modus1	  hade	  olika,	  och	  ibland	  ganska	  radikal,	  inverkan	  på	  
människor.	  Denna	  idé	  återkom	  under	  medeltiden	  för	  att	  senare	  under	  barocken,	  
vidareutvecklas	  till	  den	  s.k.	  affektläran2.	  Idag	  lever	  många	  idéer	  från	  denna	  affektlära	  
kvar,	  men	  på	  lite	  annorlunda	  sätt	  (se	  t	  ex.	  Benestad,	  1994;	  von	  Heijne,	  1985).	  Idag	  finns	  
det	  mer	  modern	  forskning	  på	  hur	  människor	  uppfattar	  musik	  och	  på	  hur	  olika	  
musikaliska	  parametrar	  individuellt	  påverkar	  människor	  (se	  t	  ex.	  Hallam,	  Cross	  &	  Thaut,	  
2009).	  I	  denna	  studie	  önskar	  jag	  dock	  utforska	  ämnet	  från	  en	  kompositörs	  perspektiv	  
och	  på	  så	  sätt	  hoppas	  jag	  kunna	  bidra	  till	  att	  ge	  en	  rikare	  bild	  av	  hur	  komposition	  går	  till.	  
Här	  i	  denna	  uppsats	  utforskas	  därför	  min	  egen	  kompositionsprocess	  med	  fokus	  på	  hur	  
jag	  använder	  mig	  av	  semiotiska	  tecken	  för	  att	  förmedla	  händelser	  och	  symbolik.	  Studien	  
riktar	  sig	  inte	  bara	  till	  kompositörer,	  utan	  till	  alla	  som	  har	  intresse	  av	  ämnet,	  såväl	  
professionellt	  som	  i	  allmänhet.	  	  

1.2	  Problemformulering,	  syfte	  och	  forskningsfråga	  
Komposition	  kan	  upplevas	  som	  något	  abstrakt	  som	  på	  något	  mystiskt	  sätt	  får	  enkla	  
toner	  att	  väcka	  alla	  möjliga	  känslor	  hos	  åhörare.	  Eftersom	  en	  komposition	  endast	  visas	  
upp	  offentligt	  i	  sitt	  färdiga	  resultat,	  förblir	  de	  avgörande	  faktorerna	  i	  skapandet	  av	  
kompositionen	  enligt	  mig	  dolda,	  och	  det	  kanske	  är	  därför	  de	  också	  förblir	  mystiska.	  
Bakgrunden	  till	  kompositionernas	  uppkomst	  och	  dess	  menade	  inverkan	  på	  människor	  
är	  något	  som	  enligt	  min	  uppfattning,	  alltför	  sällan	  diskuteras	  i	  t	  ex.	  konsertsammanhang.	  	  
För	  mig	  är	  musik	  på	  många	  sätt	  ett	  språk,	  där	  en	  kompositör	  ges	  möjlighet	  att	  förmedla	  
en	  subjektiv	  tillvaro	  till	  åhörare.	  För	  att	  ett	  sådant	  språk	  ska	  kunna	  fungera	  och	  förstås	  
måste	  dock	  både	  avsändare	  (kompositör)	  och	  mottagare	  (åhörare)	  dela	  någon	  form	  av	  
gemensam	  bas	  av	  ”tecken”	  som	  till	  exempel	  vad	  det	  är	  en	  marschvirvel	  representerar.	  
                                                
1	  Modus:	  Olika	  typer	  av	  moll-‐	  eller	  durtonaliteter.	  För	  en	  utförligare	  förklaring,	  läs	  The	  Oxford	  Companion	  
to	  Music	  (Latham,	  2002)	  
2	  Affektlära:	  En	  vetenskapsgren	  under	  barocken,	  där	  olika	  musikaliska	  byggstenar	  ansågs	  ha	  betydande	  
påverkan	  över	  människors	  känslor.	  För	  en	  utförligare	  beskrivning,	  läs	  The	  Affektenlehre	  in	  the	  Eighteenth	  
Century	  (Wessels,	  1955).	  	  
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Detta	  kan	  liknas	  vid	  att	  två	  personer	  som	  pratar	  med	  varandra	  måste	  tala	  samma	  
”språk”	  för	  att	  de	  ska	  kunna	  förstå	  varandra.	  	  En	  för	  mig	  intressant	  fråga	  i	  detta	  
sammanhang	  är	  var	  alla	  musikaliska	  ”tecken”	  kommer	  ifrån.	  Vilka	  är	  de?	  På	  vilka	  sätt	  
går	  de	  att	  beskriva?	  I	  denna	  studie	  utforskas	  därför	  hur	  jag	  som	  kompositör	  använder	  
mig	  av	  olika	  tecken	  när	  jag	  komponerar.	  För	  att	  utforska	  min	  egen	  vokabulär	  av	  
musikaliska	  tecken	  har	  jag	  här	  valt	  att,	  i	  form	  av	  programmusik,	  tonsätta	  Linda	  E.	  Evers	  
novell	  Flodvaktarens	  halsband.	  Detta	  innebär	  att	  jag	  genom	  min	  komposition	  söker	  
förmedla	  min	  tolkning	  av	  novellens	  innehåll	  genom	  att	  illustrera	  dess	  innehållsliga	  
händelser.	  Förhoppningsvis	  ger	  det	  mig	  en	  ökad	  inblick	  i	  min	  kompositions,	  och	  kanske	  
andra	  kompositioners,	  innehåll	  och	  även	  en	  tydligare	  bild	  av	  vad	  som	  påverkar	  mina	  val	  
när	  jag	  komponerar.	  Studiens	  syfte	  är	  följaktligen	  att	  utforska	  semiotiska	  tecken	  vid	  
komponerande	  av	  musik,	  och	  studiens	  forskningsfrågor	  är:	  

	   Vilka	  semiotiska	  tecken	  använder	  jag	  mig	  av	  när	  jag	  komponerar	  programmusik?	  

	   Hur	  använder	  jag	  mig	  av	  dessa	  tecken	  i	  min	  komposition?	  

Min	  förhoppning	  är	  att	  de	  som	  läser	  denna	  studie	  får	  en	  insikt	  i	  hur	  tecken	  och	  symboler	  
kan	  användas	  i	  musik	  för	  att	  förmedla	  symbolik	  och	  mening.	  	  
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2	  Bakgrund	  	  
I	  detta	  avsnitt	  ges	  en	  presentation	  av	  litteratur	  inom	  området	  och	  i	  närliggande	  
områden,	  samt	  tidigare	  forskning	  i	  ämnet.	  Därefter	  klargörs	  även	  det	  teoretiska	  
perspektiv	  som	  studien	  utgår	  ifrån.	  	  

2.1	  Områdesorientering	  
Det	  finns	  några	  böcker	  som	  ur	  ett	  historiskt	  perspektiv,	  belyser	  synen	  på	  hur	  musik	  
förmedlar	  känslor	  o	  dyl.,	  framför	  allt	  då	  hur	  kompositörer	  under	  barocken	  använde	  sig	  
av	  specifika	  ”tecken”	  för	  att	  förmedla	  just	  känslor.	  Dessa	  böcker	  berör	  barockens	  
affektlära	  såsom	  t	  ex.	  Musik	  och	  tanke	  av	  Benestad	  (1994)	  och	  The	  Affektenlehre	  in	  the	  
Eighteenth	  Century	  av	  Wessels	  (1955).	  I	  dessa	  böcker	  beskrivs	  affektlärans	  historia,	  och	  
hur	  kompositörer	  som	  följde	  denna	  lära	  menade	  att	  specifika	  intervall	  och	  sekvenser	  
påverkade	  lyssnarens	  känslor.	  Affektläran	  beskrivs	  som	  en	  vetenskap	  under	  1600-‐talet,	  
och	  det	  verkar	  som	  om	  många	  kompositörer	  under	  denna	  tid	  därför	  också	  följde	  läran	  
som	  en	  sanning.	  Med	  utgångspunkt	  i	  denna	  lära	  ges	  musik	  också	  en	  mycket	  tydlig	  
vokabulär	  av	  symboler.	  Andra	  böcker	  som	  kan	  nämnas	  här	  och	  som	  berör	  ämnet	  är	  bl.	  a	  
Barockboken	  av	  von	  Heijne	  (1985)	  samt	  Die	  Kunst	  des	  reinen	  Satzes	  in	  der	  Musik	  av	  
Kirnberger	  (1776-‐1779).	  	  

Ett	  annat	  ämne	  med	  relevans	  för	  denna	  studie	  är	  orkestrering,	  något	  som	  bland	  annat	  
berörs	  i	  The	  Study	  of	  Orchestration	  av	  Adler	  (2002).	  Adler	  beskriver	  utförligt	  varje	  
instrument	  och	  dess	  musikaliska	  möjligheter	  samt	  de	  karaktäristiska	  drag	  som	  
instrument	  får	  av	  olika	  tekniska	  utföranden.	  Enligt	  Adler	  har	  orkestrering	  inflytande	  
över	  hur	  musiken	  uppfattas,	  dvs.	  vilka	  instrument	  som	  en	  kompositör	  väljer	  att	  använda	  
sig	  av	  i	  sin	  komposition,	  så	  kallad	  instrumentation,	  samt	  hur	  denne	  väljer	  att	  använda	  
dessa	  instrument.	  Boken	  ger	  enligt	  mig,	  en	  tolkning	  av	  olika	  instruments	  karaktär,	  även	  
om	  Adler	  också	  citerar	  andra	  kompositörers	  och	  instrumentalisters	  tankar.	  

En	  bok	  som	  på	  ett	  sätt	  knyter	  ihop	  ovanstående	  ämnen	  är	  Filmmusik:	  det	  komponerade	  
miraklet	  av	  Bryngelsson	  (2006).	  Bryngelsson	  exemplifierar	  bland	  annat	  musikens	  
menade	  effekter	  genom	  att	  ta	  upp	  exempel	  ur	  olika	  filmer.	  Dock	  anser	  jag	  att	  denna	  bok	  
främst	  fungerar	  som	  en	  slags	  ordbok	  för	  det	  fackspråk	  som	  används	  inom	  komposition,	  
men	  den	  är	  ändå	  intressant	  för	  föreliggande	  studie	  eftersom	  filmmusik	  är	  en	  typ	  av	  
programmusik,	  vilket	  är	  den	  form	  av	  musik	  jag	  använder	  mig	  av	  här	  i	  kompositionen	  till	  
denna	  studie.	  	  
I	  boken	  Playing	  with	  Signs	  av	  Agawu	  (1991)	  behandlas	  stycken	  av	  några	  kompositörer	  
från	  1700-‐	  och	  1800-‐talet.	  Här	  utforskar	  Agawu	  hur	  några	  utvalda	  kompositioner	  får	  sin	  
betydelse,	  och	  hur	  kompositörer	  med	  hjälp	  av	  semiotik	  söker	  framkalla	  reaktioner	  hos	  
publiken.	  I	  boken	  visar	  Agawu	  några	  konkreta	  exempel	  på	  hur	  bland	  andra	  Haydn	  och	  
Mozart	  använt	  musik	  för	  att	  både	  behandla	  allvarliga	  ämnen	  såväl	  som	  att	  framkalla	  
komiska	  reaktioner	  hos	  åhörarna.	  	  

2.2	  Tidigare	  forskning	  inom	  området	  
Forskning	  som	  behandlar	  den	  här	  föreliggande	  studiens	  ämne,	  dvs.	  semiotiska	  tecken	  i	  
nutida	  kompositörers	  verk	  och	  dess	  härkomst,	  har	  varit	  svår	  att	  hitta.	  Nedan	  
presenteras	  dock	  några	  forskningsunderlag	  med	  relevans.	  	  
I	  artikeln	  Musicology	  and	  the	  Semiotics	  of	  Popular	  Music	  av	  Tagg	  (1987)	  kritiseras	  
musikvetenskapens	  förhållningssätt	  till	  populärmusik	  bland	  annat	  ur	  ett	  semiotiskt	  
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perspektiv.	  Tagg	  pekar	  här	  på	  problemet	  med	  att	  musikvetenskaplig	  forskning	  ofta	  är	  
inriktad	  på	  de	  musikaliska	  parametrar	  som	  är	  noterbara	  med	  det	  standardiserade	  
europeiska	  notationssystemet,	  medan	  populärmusikens	  huvudsakliga	  uttrycksmedel	  
ofta	  innefattar	  sådant	  som	  står	  utanför	  detta	  notationssystems	  möjligheter	  (såsom	  
elektromusikalisk	  bearbetning	  mm.).	  Tagg	  menar	  att	  detta	  bidrar	  till	  att	  
musikvetenskapen	  sällan	  utforskar	  relevanta	  områden	  inom	  populärmusik,	  vilket	  är	  
något	  som	  efterfrågas	  av	  flertalet	  företrädare	  inom	  olika	  områden.	  Tagg	  menar	  till	  och	  
med	  att	  musikvetenskapen	  verkar	  förkasta	  populärmusik	  av	  bland	  annat	  denna	  
anledning.	  Ett	  intressant	  spörsmål	  som	  följer	  av	  Taggs	  resonemang,	  är	  att	  jag	  som	  
kompositör,	  kan	  ha	  hämtat	  delar	  av	  mina	  kompositioner	  ur	  populärmusikaliska	  
uttryckselement,	  vilket	  alltså	  enligt	  Tagg,	  skulle	  vara	  problematiskt	  ur	  ett	  
musikvetenskapligt	  perspektiv.	  	  

Ett	  exempel	  som	  ligger	  nära	  ämnet	  för	  föreliggande	  studie	  är	  en	  kandidatuppsats	  av	  
Lindau	  (2011).	  Lindaus	  studie	  är	  precis	  som	  föreliggande	  studie	  en	  självstudie,	  där	  
Lindau	  bland	  annat	  undersöker	  om	  musiken	  han	  komponerar	  är	  undermedvetet	  
influerad	  av	  de	  regler	  som	  ställdes	  upp	  av	  affektläran	  på	  1600-‐talet.	  Här	  menar	  Lindau	  
att	  han	  hittar	  flera	  inslag	  i	  sin	  musik	  som	  överensstämmer	  med	  affektlärans	  regelverk,	  
trots	  att	  han	  komponerar	  musik	  innan	  han	  har	  kunskap	  om	  just	  affektläran.	  Denna	  
studie	  är	  intressant	  för	  föreliggande	  studie	  eftersom	  även	  jag	  här	  till	  viss	  del	  undersöker	  
härkomsten	  av	  mina	  influenser	  till	  min	  komposition.	  	  

Ett	  annat	  exempel	  på	  forskning	  med	  relevans	  för	  denna	  uppsats	  presenteras	  i	  en	  
musikvetenskaplig	  artikel	  av	  Lundberg	  (2013).	  Här	  undersöker	  Lundberg	  om	  
musikaliska	  modaliteters	  karaktär	  har	  förändrats	  genom	  historien.	  Lundberg	  menar	  att	  
allmänheten	  uppfattar	  kyrkotonarternas3	  karaktär	  på	  ett	  helt	  annat	  sätt	  nu	  idag	  jämfört	  
med	  under	  medeltiden.	  Han	  menar	  också	  att	  moll	  och	  dur	  inte	  alltid	  varit	  universellt	  
dystert	  respektive	  glatt,	  utan	  att	  dessa	  associationer	  troligtvis	  betingats	  av	  historiska	  
konventioner.	  Denna	  artikel	  är	  intressant	  för	  föreliggande	  studie	  eftersom	  den	  
behandlar	  modaliteter,	  och	  även	  här	  ses	  modaliteter	  som	  en	  av	  flera	  parametrar	  som	  
påverkar	  musik.	  	  

2.3	  Teoretiskt	  perspektiv	  -‐	  Semiotik	  
Föreliggande	  studie	  är	  inspirerad	  av	  semiotik.	  Inom	  semiotik	  behandlas	  hur	  personer	  
använder	  sig	  av	  olika	  så	  kallade	  semiotiska	  tecken,	  såsom	  gester,	  skrift	  eller	  tal,	  för	  att	  
kommunicera	  och	  förmedla	  betydelser	  genom	  olika	  former	  av	  sådana	  tecken	  samt	  hur	  
dessa	  förmedlade	  tecken	  uppfattas	  av	  en	  mottagande	  person.	  Semiotik	  innebär	  således	  
studerandet	  av	  hur	  ”tecken”	  används	  som	  kommunikationsmedel.	  
Semiotiska	  tecken	  finns	  i	  olika	  former,	  men	  de	  kan	  enligt	  Pierce	  (i	  Jensen,	  2012)	  delas	  in	  
i	  tre	  huvudgrupper:	  indexikala,	  ikoniska	  och	  symboliska	  tecken.	  Pierce	  definierar	  
indexikala	  tecken	  som	  tecken	  direkt	  kopplade	  till	  betydelser	  eller	  ting,	  och	  beskriver	  ett	  
jamande	  av	  en	  katt	  som	  ett	  sorts	  indexikalt	  tecken.	  Ljudet	  som	  katten	  gör	  är	  inget	  som	  vi	  
människor	  bara	  har	  kommit	  överens	  om	  att	  associera	  med	  katter,	  utan	  det	  är	  ett	  ljud	  
som	  också	  alltid	  har	  kommit	  från	  katter.	  I	  detta	  sammanhang	  har	  alltså	  jamandet	  ingen	  
övrig	  betydelse	  mer	  än	  att	  det	  representerar	  en	  katt.	  

                                                
3	  Kyrkotonarter:	  Sju	  olika	  modus,	  vilka	  bildas	  genom	  att	  förflytta	  centralpunkten	  till	  respektive	  steg	  i	  en	  
klassisk	  durskala.	  En	  mer	  utförlig	  beskrivning,	  samt	  kyrkotonarternas	  historia	  finns	  i	  The	  Oxford	  
Companion	  to	  Music	  (Latham,	  2002).	  	  
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I	  ett	  musikaliskt	  sammanhang	  skulle	  detta	  kunna	  innebära	  att	  en	  kompositör	  skapar	  en	  
musikalisk	  detalj	  i	  syfte	  att	  efterlikna	  ett	  specifikt	  ljud,	  för	  att	  på	  så	  sätt	  markera	  ett	  
specifikt	  objekts	  närvaro.	  För	  att	  markera	  närvaron	  av	  en	  katt	  bör	  alltså	  en	  kompositör	  
enligt	  detta	  sätt	  att	  tänka,	  komponera	  för	  instrument	  som	  kan	  likna	  ljudet	  av	  ett	  
jamande.	  	  
Pierce	  (i	  Jensen,	  2012)	  beskriver	  också	  så	  kallade	  ikoniska	  tecken.	  Dessa	  skildras	  
ungefär	  som	  avbildningar	  av	  fysiska	  ting,	  dvs.	  statyer	  eller	  målningar.	  Pierce	  skiljer	  
således	  på	  indexikala	  och	  ikoniska	  tecken,	  och	  menar	  att	  indexikala	  tecken	  är	  
”närhetsmässigt	  eller	  orsaksmässigt	  förbundet	  med	  de	  ting	  de	  hänvisar	  till”	  (ibid,	  2012,	  
s.	  23),	  rök	  kan	  t	  ex	  vara	  ett	  indexikalt	  tecken	  för	  eld.	  Ikoniska	  tecken	  däremot,	  utgör	  en	  
avbildning	  av	  något	  eller	  någon,	  som	  t	  ex.	  ett	  fotografi.	  Pierce	  menar	  även	  att	  vissa	  
tecken	  kan	  falla	  in	  under	  flera	  kategorier,	  t	  ex.	  kan	  ett	  jamande	  vara	  både	  en	  ljudmässig	  
ikon	  likaväl	  som	  ett	  index	  på	  en	  katts	  närhet.	  	  
Att	  ge	  ett	  musikaliskt	  exempel	  på	  ett	  ikoniskt	  tecken	  blir	  dock	  problematiskt	  av	  den	  
anledningen	  att	  ljudliga	  ikoniska	  tecken	  också	  är	  ljudliga	  indexikala	  tecken.	  Anledningen	  
är	  att	  ett	  ljud	  alltid	  skapas	  av	  något,	  ett	  instrument	  t	  ex,	  vilket	  gör	  att	  ett	  ljud	  inte	  bara	  är	  
ikoniskt,	  utan	  det	  fungerar	  också	  alltid	  som	  ett	  index	  för	  det	  ting	  som	  skapar	  det.	  	  

Pierce	  (i	  Jensen,	  2012)	  beskriver	  också	  symboliska	  tecken.	  Symboliska	  tecken	  beskrivs	  
artificiella	  tecken	  skapade	  av	  människan,	  vilka	  inte	  nödvändigtvis	  liknar	  det	  
symboliserade	  tinget,	  utan	  de	  kan	  också	  ha	  en	  inlärd	  betydelse.	  Exempel	  på	  symboliska	  
tecken	  är	  skrift.	  Hur	  ett	  ord	  ser	  ut	  har	  ingenting	  att	  göra	  med	  dess	  betydelse,	  eller	  hur	  
just	  det	  ordet	  låter.	  Vi	  har	  fått	  lära	  oss	  vad	  dessa	  tecken	  innebär,	  och	  associerar	  
därigenom	  till	  dess	  olika	  betydelser.	  Ett	  symboliskt	  tecken	  kan	  även	  handla	  om	  en	  
uppsträckt	  hand	  i	  ett	  klassrum,	  som	  kanske	  vanligtvis	  tolkas	  som	  att	  den	  som	  utför	  
symbolen	  vill	  få	  hjälp	  eller	  få	  ordet,	  och	  alltså	  i	  det	  fallet	  inte	  bara	  betyder	  ”en	  
uppsträckt	  hand”.	  Pierce	  (1955)	  beskriver	  symbolens	  funktion	  på	  följande	  sätt:	  

[…]	  The	  Symbol	  will	  indirectly,	  through	  the	  association	  or	  other	  law,	  be	  
affected	  by	  those	  instances;	  and	  thus	  the	  Symbol	  will	  involve	  a	  sort	  of	  Index,	  
although	  an	  Index	  of	  a	  peculiar	  kind.	  It	  will	  not,	  however,	  be	  by	  any	  means	  
true	  that	  the	  slight	  effect	  upon	  the	  Symbol	  of	  those	  instances	  accounts	  for	  the	  
significant	  character	  of	  the	  Symbol.	  (Pierce,	  1955,	  s.	  103)	  

Här	  ovan	  menar	  Pierce	  att	  en	  symbol	  även	  bär	  på	  ett	  särskilt	  indexikalt	  tecken,	  dvs.	  ett	  
tecken	  som	  antyder	  en	  närvaro	  av	  något,	  såsom	  rök	  antyder	  eld.	  Han	  poängterar	  dock	  
att	  utseendet	  av	  det	  indexikala	  tecken	  som	  används	  som	  symbol	  inte	  har	  inflytande	  över	  
hur	  symbolen	  uppfattas,	  samt	  att	  symbolens	  betydelse	  endast	  infinner	  sig	  under	  
särskilda	  tillfällen.	  Detta	  innebär	  att	  ett	  tecken	  som	  i	  vanliga	  fall	  kan	  innebära	  en	  sak,	  i	  
andra	  fall	  kan	  ha	  en	  helt	  annan	  altererad	  betydelse,	  och	  att	  tecknets	  vanliga	  betydelse	  i	  
dessa	  fall	  inte	  behöver	  ha	  något	  alls	  att	  göra	  med	  dess	  altererade	  betydelse.	  Vid	  
användandet	  av	  symboler	  anses	  alltså	  kommunikation	  ske	  genom	  kulturellt	  betingade	  
betydelser,	  och	  de	  symboler	  som	  används	  kan	  alltså	  ha	  en	  andra	  betydelse	  än	  vad	  de	  
synliggör.	  Vidare	  menar	  Pierce	  (i	  Jensen,	  2012)	  att	  symboler	  endast	  har	  denna	  
altererade	  betydelse	  i	  de	  kulturer	  där	  symboler	  används	  på	  specifika	  sätt.	  En	  kultur	  kan	  
ha	  varierande	  storlek	  och	  utanför	  denna	  kan	  symbolen	  ha	  en	  annan	  betydelse,	  eller	  vara	  
betydelselös.	  

Ett	  musikaliskt	  exempel	  på	  detta	  är	  den	  korta	  ljudslinga	  som	  ljuder	  i	  Stockholms	  
tunnelbana	  när	  ett	  tåg	  närmar	  sig	  en	  station	  (SL,	  2012).	  Detta	  läte	  framställs	  inte	  av	  ett	  
tåg	  på	  ett	  naturligt	  sätt,	  utan	  det	  är	  ett	  skapat,	  speciellt	  typ	  av	  ljud	  som	  har	  betydelse	  



 11	  

utöver	  sig	  självt.	  De	  människor	  som	  åker	  i	  Stockholms	  tunnelbana	  har	  lärt	  sig	  vad	  ljudet	  
betyder,	  dvs.	  att	  det	  snart	  är	  dags	  att	  gå	  av,	  ljudet	  har	  därmed	  inte	  samma	  betydelse	  
utanför	  tunnelbanan.	  Utanför	  denna	  ”tunnelbanekultur”	  bestående	  av	  människorna	  som	  
åker	  i	  Stockholms	  tunnelbanor,	  har	  troligtvis	  inte	  musikslingan	  någon	  betydelse,	  
eftersom	  utomstående	  människor	  inte	  har	  betingats	  med	  just	  denna	  specifika	  betydelse.	  
För	  dessa	  människor	  kan	  betydelsen	  istället	  vara	  någon	  helt	  annan.	  	  
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3	  Metodkapitel	  	  
I	  detta	  kapitel	  beskrivs	  och	  motiveras	  studiens	  metod:	  observation	  av	  ljudupptagningar.	  	  	  

3.1	  Beskrivning	  och	  motivering	  av	  metod	  
Då	  studiens	  syfte	  är	  att	  utforska	  hur	  jag	  använder	  mig	  av	  semiotiska	  tecken	  under	  en	  
kompositionsprocess	  innebär	  det	  att	  jag	  har	  att	  tolka	  musikaliska	  uttryck	  som	  någon	  
form	  av	  semiotiska	  tecken.	  För	  att	  kunna	  tolka	  dessa	  på	  adekvat	  sätt,	  har	  jag	  valt	  att	  
använda	  mig	  av	  observation	  av	  ljudupptagningar.	  	  

3.2	  Metod	  
I	  detta	  avsnitt	  presenteras	  studiens	  metod	  som	  är	  ljudobservation,	  vilka	  situationer	  som	  
dokumenterats,	  hur	  dokumentationen	  gått	  till,	  varför	  just	  detta	  sätt	  tillämpats	  samt	  hur	  
bearbetning	  och	  analys	  gått	  till.	  Sist	  diskuteras	  även	  studiens	  etiska	  överväganden	  samt	  
dess	  tillförlitlighet	  och	  giltighet.	  

3.2.1	  Ljudobservation	  

Metoden	  som	  använts	  för	  att	  utforska	  och	  dokumentera	  den	  här	  utforskade	  
kompositionsprocessen	  är	  ljudobservationer	  av	  egna	  spelade	  melodier	  på	  piano,	  så	  
kallade	  ”ledteman”,	  samt	  mina	  högt	  uttalade	  relaterade	  tankar	  till	  dessa.	  Ledteman	  i	  
detta	  fall,	  består	  av	  melodislingor	  som	  representerar	  karaktärer	  eller	  viktiga	  händelser	  i	  
den	  här	  aktuella	  novellen	  Flodvaktarens	  halsband	  av	  Linda	  E.	  Evers.	  Dessa	  ledteman	  
innefattar	  mina	  huvudsakliga	  val	  för	  vilka	  modus4,	  orkestrering,	  tempo	  mm.	  jag	  använt	  
mig	  av	  i	  kompositionen.	  Ljudupptagningarna	  har	  alltså	  använts	  för	  att	  spela	  in	  det	  jag	  
spelar	  på	  piano	  i	  syfte	  att	  ge	  mig	  själv	  förslag	  eller	  inspiration	  till	  kompositionen,	  
därefter	  har	  ljudupptagningarna	  också	  använts	  för	  att	  spela	  in	  de	  tankar	  jag	  uttalar	  högt	  
under	  kompositionsprocessens	  gång.	  En	  anledning	  till	  att	  jag	  valt	  just	  ljudobservation	  av	  
mina	  spelade	  melodier	  samt	  mina	  högt	  uttalade	  tankar	  som	  metod,	  är	  att	  ljudinspelning	  
vanligtvis	  ger	  en	  direkt	  bild	  av	  i	  vilken	  ordning	  tankarna	  kommer.	  Dessutom	  anser	  jag	  
att	  kompositionens	  framväxt	  blir	  illustrerad	  på	  ett	  mycket	  mer	  konkret	  sätt	  än	  om	  
processen	  t	  ex.	  skulle	  skrivas	  ned	  enbart	  i	  form	  av	  anteckningar	  och	  noter.	  Skrivandet	  
skulle	  även	  sakta	  ned	  kompositionsprocessen,	  då	  dokumentationen	  innefattar	  
situationer	  där	  jag	  som	  kompositör	  fått	  inspiration	  som	  jag	  velat	  dokumentera	  så	  snabbt	  
som	  möjligt.	  	  

I	  denna	  studie	  betraktar	  jag	  alltså	  mina	  spelade	  melodier	  och	  mina	  högt	  uttalade	  tankar	  
som	  varandes	  av	  samma	  validitet	  som	  om	  de	  vore	  nedskrivna	  eller	  på	  något	  sätt	  
visualiserade.	  På	  grund	  av	  detta,	  och	  eftersom	  studien	  är	  inriktad	  på	  komposition	  som	  
ljudande	  fenomen,	  är	  det	  enligt	  mig	  onödigt	  att	  använda	  visuella	  intryck	  eftersom	  detta	  
kan	  distrahera	  min	  analys.	  Bjørndal	  (2002)	  exemplifierar	  detta	  som	  att	  vara	  chaufför	  
under	  en	  långtidsfärd:	  

Man	  kör	  så	  att	  säga	  i	  full	  fart	  och	  har	  oftast	  fullt	  upp	  med	  att	  observera	  det	  
allra	  väsentligaste	  för	  att	  hålla	  bilen	  kvar	  på	  vägen.	  Då	  och	  då	  tittar	  man	  i	  
backspegeln	  och	  ser	  sådant	  som	  man	  nyss	  passerat,	  men	  det	  är	  mycket	  man	  
inte	  lagt	  märke	  till	  och	  hela	  tiden	  måste	  man	  också	  ha	  sin	  uppmärksamhet	  
riktad	  framåt	  och	  på	  vad	  som	  sker	  på	  vägen.	  (Bjørndal,	  2002,	  s.	  71)	  

                                                
4	  Modus:	  Tonartstyper	  med	  eventuella	  altereringar	  i	  skalstegen,	  såsom	  olika	  typer	  av	  dur-‐	  och	  
molltonaliteter.	  Utförligare	  beskrivning	  finns	  i	  The	  Oxford	  Companion	  to	  Music	  (Latham,	  2002).	  
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Bjørndal	  (2002)	  menar	  här	  att	  dokumentationsmetoder	  som	  innehåller	  för	  mycket	  
information,	  som	  t	  ex.	  videoinspelningar,	  kan	  avleda	  uppmärksamheten	  från	  viktiga	  
händelser	  under	  observationen	  genom	  att	  tillhandahålla	  mer	  information	  än	  vad	  
observatören	  hinner	  analysera.	  Bjørndal	  skriver	  även	  att	  anteckningar	  kan	  vara	  
alltför	  begränsade	  för	  att	  kunna	  stötta	  minnet,	  vilket	  i	  föreliggande	  fall	  är	  ytterst	  
väsentligt	  då	  kompositionsprocessen	  fortskridit	  i	  mycket	  rask	  takt.	  Dessutom	  ger	  
inte	  notering	  av	  musik	  som	  framkommer	  ur	  processen	  samma	  definierade	  
dokumentation	  som	  ljudupptagning,	  menar	  jag,	  och	  den	  kan	  heller	  inte	  
dokumenteras	  i	  samma	  hastighet.	  	  

3.2.2	  Val	  av	  dokumenterade	  situationer	  

De	  tillfällen	  som	  dokumenterats	  har	  främst	  varit	  de	  stunder	  då	  jag	  komponerat	  
ledteman.	  Tillfällena	  har	  varit	  beroende	  av	  dels	  mitt	  schema,	  och	  dels	  när	  något	  av	  de	  
övningsrum	  jag	  använt	  mig	  av	  för	  att	  komponera,	  varit	  ledigt.	  Framför	  allt	  har	  dessa	  
tillfällen	  varit	  under	  lunch-‐	  och	  kvällstid.	  Idéer	  till	  kompositionen	  som	  kan	  ha	  dykt	  upp	  
under	  andra	  tillfällen	  har	  inte	  dokumenterats	  just	  då,	  eftersom	  tid	  eller	  lämplighet	  inte	  
funnits	  för	  att	  starta	  en	  ljudinspelning.	  Istället	  har	  dessa	  idéer	  skrivits	  ned	  som	  notbild	  
och	  behandlats	  under	  närmaste	  lämpliga	  tillfälle	  för	  dokumentation	  med	  
ljudupptagning.	  	  

3.2.3	  Genomförande	  av	  dokumentationen	  

Genomförandet	  av	  dokumentationen	  har	  skett	  på	  två	  sätt:	  När	  jag	  komponerat	  
teman,	  så	  kallade	  ledteman	  för	  de	  olika	  karaktärerna	  i	  berättelsen,	  har	  jag	  vid	  
inspirerande	  ögonblick	  så	  snabbt	  som	  möjligt	  gått	  till	  ett	  övningsrum	  med	  piano	  för	  
att	  testa	  de	  idéer	  jag	  fått.	  Momentet	  har	  då	  börjat	  med	  att	  en	  ljudinspelning	  startats,	  
för	  att	  sedan	  följas	  av	  att	  jag	  snabbt	  förklarar	  högt	  vilken	  typ	  av	  ledtema	  jag	  just	  då	  
arbetar	  med.	  Efter	  det	  har	  jag	  spelat	  upp	  den	  del	  av	  kompositionen	  som	  varit	  i	  mina	  
tankar	  på	  pianot,	  och	  samtidigt	  uttalat	  de	  tankar	  som	  gått	  genom	  mitt	  huvud	  just	  då.	  
Slutligen	  har	  jag	  gjort	  en	  analys	  av	  vad	  som	  just	  komponerats	  som	  en	  sorts	  
bearbetning	  och	  komplettering	  av	  de	  tankar	  som	  jag	  inte	  hunnit	  uttala	  under	  
inspirationsögonblicken.	  Även	  ett	  klargörande	  av	  inspirationskällorna	  har	  då	  getts	  
för	  att	  senare	  kunna	  binda	  min	  komposition	  till	  tidigare	  erfarenheter	  av	  liknande	  
musikaliska	  tecken.	  Kompositionen	  har	  delats	  in	  i	  27	  kompositionsdelar	  för	  att	  jag	  
lättare	  ska	  kunna	  hitta	  i	  partituret	  och	  för	  att	  kunna	  benämna	  utdragen	  på	  ett	  
hanterligt	  sätt	  då	  de	  behandlas	  i	  föreliggande	  studie.	  	  	  

3.2.4	  Bearbetning	  och	  analys	  av	  dokumentationen	  

När	  allt	  önskvärt	  spelats	  in	  har	  hela	  materialet	  lyssnats	  igenom.	  Samband	  har	  sökts	  
mellan	  mina	  tankar	  som	  kompositör	  under	  kompositionsprocessens	  gång	  och	  vilka	  
liknande	  erfarenheter	  jag	  haft	  rörande	  ledtemans	  modus	  m.m.	  Även	  oväntade	  samband	  
som	  inte	  kunde	  ha	  förutsetts	  under	  kompositionsprocessen	  har	  då	  sökts.	  Detta	  är	  
sådana	  samband	  där	  någon	  form	  av	  kunskap	  kan	  ha	  legat	  latent	  under	  processens	  gång,	  
men	  som	  jag	  som	  kompositör	  inte	  uttalat	  några	  tankar	  om	  och	  mina	  val	  har	  då	  
antagligen	  skett	  o-‐	  eller	  undermedvetet.	  Ett	  medvetet	  val	  har	  dock	  gjorts	  att	  inte	  
transkribera	  ljudinspelningarna	  eftersom	  de	  tankar	  jag	  uttalat	  under	  dokumentationen	  
förtydligats	  genom	  att	  jag	  spelat	  upp	  dem	  exempelvis	  på	  piano.	  	  
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3.2.5	  Etiska	  överväganden	  samt	  studiens	  tillförlitlighet	  och	  giltighet	  

Denna	  studie	  är	  en	  självstudie	  där	  inga	  övriga	  personer	  är	  inblandade.	  Detta	  gör	  att	  flera	  
av	  de	  etiska	  överväganden	  som	  tas	  upp	  av	  bl.	  a	  Kvale	  och	  Brinkmann	  (2014)	  kan	  frånses.	  
Några	  av	  de	  överväganden	  som	  de	  tar	  upp	  är	  informerat	  samtycke,	  konfidentialitet	  och	  
konsekvenser	  som	  att	  studiens	  deltagare	  kan	  utsättas	  för	  lidande	  av	  något	  slag.	  
Eftersom	  endast	  jag	  är	  inblandad	  här,	  är	  i	  princip	  alla	  dessa	  överväganden	  irrelevanta,	  
med	  undantag	  för	  överväganden	  som	  jag	  har	  behövt	  göra	  för	  min	  egen	  skull.	  Vissa	  
inspelningar	  har	  gjorts	  med	  andra	  musiker	  för	  att	  användas	  som	  ljudande	  exempel,	  men	  
då	  har	  endast	  ljud	  spelats	  in	  utan	  att	  musikerna	  synts	  eller	  namngetts	  i	  syfte	  att	  skydda	  
deras	  personliga	  integritet.	  	  

Som	  forskare	  studerar	  jag	  alltså	  här	  mig	  själv	  som	  kompositör,	  vilket	  kan	  innebära	  en	  
risk	  för	  studiens	  tillförlitlighet.	  Bland	  annat	  finns	  en	  ofrånkomlighet	  inom	  självstudier	  
att	  studien	  baseras	  på	  subjektivt	  tänkande,	  och	  att	  företeelser	  som	  t	  ex.	  vanors	  påverkan	  
lätt	  kan	  förbises.	  Det	  finns	  även	  en	  risk	  att	  jag	  som	  forskare	  har	  en	  viss	  förförståelse	  för	  
saker	  som	  tas	  upp	  i	  studien,	  och	  att	  dessa	  saker	  då	  inte	  är	  självklara	  för	  andra.	  En	  annan	  
risk	  som	  finns	  är	  att	  jag	  som	  kompositör	  agerar	  omedvetet,	  och	  därför	  under	  analysens	  
gång	  missar	  viktiga	  element.	  Johansson	  &	  Svedner	  (2010)	  menar	  dock	  att	  nyckeln	  till	  
god	  observation	  är	  noggrann	  reflektion	  över	  dokumentationen,	  vilket	  är	  något	  jag	  här	  
har	  försökt	  att	  eftersträva.	  	  
Slutligen	  kan	  även	  några	  juridiska	  spörsmål	  nämnas.	  Den	  musik	  som	  studien	  grundar	  sig	  
på	  har	  komponerats	  av	  mig,	  vilket	  innebär	  att	  jag	  äger	  rättigheterna	  till	  den.	  De	  musiker	  
som	  hjälpt	  mig	  att	  spela	  in	  har	  endast	  spelat	  in	  korta	  utdrag	  ur	  musiken,	  och	  är	  därför	  
inte	  berättigade	  till	  ersättning	  (kompositionen	  har	  inte	  heller	  spelats	  in	  i	  sin	  helhet,	  och	  
jag	  som	  kompositör	  kan	  därför	  inte	  berättigas	  ersättning	  via	  exempelvis	  STIM).	  De	  
bilagor	  som	  finns	  med,	  och	  som	  inte	  är	  mina	  egna,	  hänvisar	  till	  andra	  plattformar	  som	  t	  
ex.	  Youtube.	  Dessa	  plattformar	  står	  som	  ägare,	  och	  de	  är	  därmed	  ansvariga	  för	  hur	  
materialet	  används	  på	  sina	  egna	  plattformar.	  Föreliggande	  studie	  hänvisar	  alltså	  till	  
dessa	  plattformar,	  vilket	  i	  sin	  tur	  gör,	  att	  studien	  inte	  bidrar	  till	  spridning	  för	  egen	  
vinning	  skull.	   	  
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4	  Resultat	  	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  de	  resultat	  som	  framkommit	  under	  bearbetningen	  och	  
analysen	  av	  kompositionsprocessen	  då	  jag	  komponerat	  programmusik	  till	  Linda	  E.	  Evers	  
novell	  Flodvaktarens	  halsband.	  Resultatet	  har	  delats	  in	  i	  fyra	  teman:	  Indexikala	  tecken,	  
Symboliska	  tecken,	  Affektionella	  tecken	  och	  Definition.	  Av	  utrymmesskäl	  presenteras	  här	  
dock	  endast	  sex	  av	  styckets	  27	  kompositionsdelar.	  Avslutningsvis	  ges	  en	  
sammanfattande	  tolkning	  utifrån	  resultatet.	  	  

4.1	  Indexikala	  tecken	  
I	  vissa	  delar	  av	  kompositionen	  har	  jag	  strävat	  efter	  att	  komponera	  för	  att	  efterlikna	  
specifika	  ljud,	  och	  på	  så	  sätt	  illustrera	  några	  av	  de	  objekt	  som	  finns	  med	  i	  den	  här	  
aktuella	  novellen.	  I	  dessa	  delar	  har	  jag	  använt	  mig	  av	  ljudliga	  s.k.	  indexikala	  tecken.	  	  
I	  del	  3	  av	  min	  komposition	  (figur	  1)	  har	  jag	  t	  ex.	  strävat	  efter	  att	  illustrera	  ett	  svärd	  som	  
dras	  ur	  sin	  slida.	  Detta	  sker	  genom	  att	  jag	  komponerar	  för	  en	  Grand	  casa5	  och	  en	  Tam-‐
tam6	  vars	  ljud	  här	  skapas	  genom	  att	  metallbitar	  dras	  över	  instrumentens	  slagytor:	  
	  

	  

Figur	  1.	  Ett	  svärd	  dras	  ur	  sin	  slida,	  takt	  16.	  

	  

Figuren	  ovan	  visar	  ett	  utdrag	  ur	  styckets	  partitur,	  där	  noterna	  representerar	  två	  
slagverkare	  som	  drar	  ett	  metalliskt	  föremål	  över	  var	  sitt	  instrument,	  dvs.	  över	  en	  Grand	  
casa	  och	  en	  Tam-‐tam	  i	  syfte	  att	  ljudligt	  illustrera	  att	  ett	  svärd	  dras	  ur	  sin	  slida.	  	  

Min	  association	  hämtas	  i	  detta	  fall	  från	  mediesammanhang	  eftersom	  jag	  inte	  har	  någon	  
annan	  erfarenhet	  av	  detta	  ljudfenomen.	  Bland	  annat	  har	  jag	  hört	  det	  i	  en	  scen	  ur	  filmen	  
The	  Lord	  of	  the	  Rings:	  The	  Return	  of	  the	  King	  (Jackson,	  Osborne	  &	  Walsh,	  2003).	  I	  mitt	  
komponerande	  försöker	  jag	  nu	  här	  illustrera	  händelsen	  med	  svärdet	  som	  dras	  ur	  sin	  
slida,	  genom	  att	  använda	  mig	  av	  likartat	  material	  dvs.	  metall	  mot	  metall	  samt	  metall	  mot	  
läder	  (eller	  som	  i	  detta	  fall	  metall	  mot	  syntetiskt	  skinn).	  Jag	  har	  även	  försökt	  att	  använda	  
mig	  av	  en	  liknande	  rörelse	  på	  instrumenten	  genom	  att	  metallen	  ”dras”	  över	  slagytan	  
som	  om	  de	  vore	  ett	  svärd	  som	  dras	  ur	  sin	  slida.	  Här	  har	  jag	  alltså	  använt	  mig	  av	  två	  
instrument,	  samt	  en	  tydlig	  och	  specifik	  orkestrering	  för	  att	  få	  fram	  just	  det	  specifika	  ljud	  
jag	  vill	  använda	  för	  att	  illustrera	  en	  händelse.	  Det	  är	  också	  här	  frågan	  om	  ett	  ljud	  som	  är	  
mycket	  likt	  detta	  ljud	  i	  realiteten,	  varför	  jag	  betraktar	  detta	  som	  ett	  indexikalt	  tecken.	  

I	  ett	  annat	  indexikalt	  tecken	  har	  jag,	  för	  att	  erhålla	  en	  mer	  diffus	  illustration,	  använt	  mig	  
av	  en	  liknande	  metod,	  men	  då	  med	  mindre	  specifik	  orkestrering	  och	  färre	  instrument	  i	  

                                                
5	  Grand	  casa:	  En	  typ	  av	  stor	  bastrumma.	  
6	  Tam-‐tam:	  En	  större	  typ	  av	  gong-‐gong.	  



 16	  

syfte	  att	  skapa	  en	  känsla	  av	  osäkerhet.	  Detta	  står	  att	  finna	  i	  del	  7	  av	  kompositionen	  då	  
jag	  vill	  illustrera	  något	  som	  närmar	  sig,	  men	  utan	  att	  specificera	  vad	  det	  är	  som	  närmar	  
sig.	  Jag	  lägger	  då	  in	  en	  rytm	  på	  en	  mycket	  svag	  virveltrumma	  som	  allt	  eftersom	  stycket	  
går	  framåt	  växer	  till	  en	  illustration	  av	  en	  galopperande	  häst.	  Här	  ger	  den	  svaga	  
dynamiken	  i	  kombination	  med	  en	  rytm	  som	  inte	  är	  fast,	  just	  det	  resultat	  jag	  är	  ute	  efter:	  	  
	  	  

	  

Figur	  2.	  Som	  en	  ”galopperande	  häst”,	  takt	  43-‐44.	  

	  

Figuren	  ovan	  visar	  noter	  som	  skildrar	  första	  delen	  av	  en	  sekvens	  för	  en	  
virveltrumstämma.	  Virveltrumman	  spelar	  svagt	  till	  en	  början,	  men	  ökar	  i	  dynamik	  allt	  
eftersom.	  Stämman	  innehåller	  även	  ett	  flertal	  pauser,	  vilka	  enligt	  mig	  skapar	  en	  
ofullständig	  rytm.	  	  
I	  detta	  fall	  verkar	  jag	  som	  kompositör	  ha	  hämtat	  mina	  associationer	  från	  olika	  håll,	  
mestadels	  då	  från	  hästar	  som	  jag	  hört	  i	  filmer.	  Jag	  minns	  t	  ex.	  hur	  hästars	  galopp	  låter	  på	  
filmer	  på	  bio	  och	  TV,	  och	  detta	  har	  troligtvis	  påverkat	  min	  uppfattning	  om	  hur	  
hästgalopp	  kan	  illustreras	  i	  ljud.	  Kanske	  jag	  hämtat	  mina	  associationer	  från	  musiken	  till	  
TV-‐serien	  Bonanza	  (Dortort	  &	  Hamilton,	  1959).	  Rytmiken	  i	  den	  seriens	  tema	  är	  enligt	  
min	  uppfattning,	  slående	  lik	  den	  jag	  har	  komponerat	  här.	  En	  sannolik	  förklaring	  till	  detta	  
är	  att	  Ray	  Evans	  och	  Jay	  Livingston	  som	  komponerat	  temat	  till	  Bonanza	  har,	  precis	  som	  
jag,	  hämtat	  sina	  associationer	  från	  galopperande	  hästar.	  Även	  en	  scen	  ur	  filmen	  The	  Holy	  
Grail	  (Giliam,	  Jones	  &	  Forstater,	  1974)	  verkar	  vara	  en	  källa	  för	  association	  där	  en	  av	  
karaktärerna	  använder	  en	  kokosnöt	  som	  instrument	  för	  att	  skapa	  ljudet	  av	  en	  
galopperande	  häst.	  	  
De	  tecken	  som	  beskrivits	  ovan	  kan	  även	  ses	  som	  ikoniska	  tecken,	  dock	  har	  jag	  valt	  att	  
benämna	  dessa	  tecken	  indexikala	  tecken	  eftersom	  jag	  anser	  att	  denna	  definition	  bäst	  
stämmer	  in	  på	  det	  sättet	  jag	  använt	  mig	  av	  just	  dessa	  tecken	  i	  min	  komposition.	  	  

4.2	  Symboliska	  tecken	  
I	  andra	  delar	  av	  kompositionen	  har	  jag	  försökt	  illustrera	  händelser	  genom	  att	  använda	  
mig	  av	  musik	  eller	  ljud	  från	  liknande	  sammanhang,	  där	  en	  symbolisk	  betydelse	  finns,	  jag	  
har	  då	  alltså	  använt	  mig	  av	  symboliska	  tecken	  för	  att	  illustrera	  något.	  Det	  rör	  sig	  i	  dessa	  
fall	  om	  tecken	  som	  redan	  varit	  laddade	  med	  symbolisk	  betydelse	  innan	  detta	  stycke	  
komponeras.	  	  
Ett	  exempel	  på	  detta	  står	  att	  finna	  i	  kompositionens	  del	  25	  där	  jag	  t	  ex.	  använt	  mig	  av	  en	  
chime7	  för	  att	  symbolisera	  giftermål.	  Denna	  chime	  spelar	  i	  en	  form	  av	  durmodus	  
bestående	  av	  en	  slinga	  som	  spelas	  om	  och	  om	  igen.	  Chime	  har	  en	  tonkaraktär	  som	  jag	  
anser	  liknar	  kyrkklockor,	  vilket	  tillsammans	  med	  detta	  modus	  förnimmer	  mig	  om	  
giftermål:	  

                                                
7	  Chime:	  Slagverksinstrument	  bestående	  av	  stämda,	  fritt	  hängande	  metallrör,	  vilka	  slås	  an	  med	  hammare.	  	  
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Figur	  3.	  Giftermål,	  takt	  250-‐255	  (figuren	  är	  delad	  pga.	  sidbyte	  i	  partituret)	  

	  

Figuren	  ovan	  visar	  en	  stämma	  för	  chime	  vars	  klang	  påminner	  om	  kyrkklockor.	  Denna	  
chime	  spelar	  med	  hög	  volym	  i	  en	  typ	  av	  durmodalitet,	  vilket	  är	  menat	  att	  representera	  
just	  kyrkklockor	  under	  ett	  glatt	  tillfälle,	  som	  giftermål.	  	  
Med	  samma	  orkestrering,	  men	  med	  ett	  annat	  modus	  har	  jag	  i	  del	  24	  istället	  strävat	  efter	  
att	  symbolisera	  död.	  En	  chime	  spelar	  då	  tillsammans	  med	  en	  tuba	  grundtonen	  i	  ett	  
mollmodus,	  vilket	  är	  något	  som	  enligt	  mig	  öppnar	  upp	  för	  ett	  flertal	  olika	  symboler.	  Dels	  
spelar	  tuban	  i	  sitt	  låga	  register	  vilket	  är	  något	  som	  kan	  stå	  för	  mörker,	  och	  dels	  liknar	  
chimen	  ljudet	  av	  kyrkklockor,	  vilket	  kan	  symbolisera	  kyrka.	  Utöver	  detta	  symboliserar	  
mollmodus	  även	  sorg.	  En	  annan	  melodisk	  symbol	  är	  att	  instrumenten	  endast	  spelar	  en	  
grundton,	  vilket	  ofta	  innebär	  slutet	  av	  en	  melodi,	  och	  i	  detta	  fall	  även	  symboliserar	  livets	  
slut.	  
I	  del	  2	  och	  26	  av	  stycket	  har	  jag	  komponerat	  en	  slinga	  för	  crotales8.	  Denna	  slinga	  har	  
som	  syfte	  att	  ge	  en	  förnimmelse	  av	  ett	  litet	  barn	  som	  är	  på	  väg	  att	  somna.	  Här	  har	  jag	  
dragit	  en	  parallell	  till	  en	  speldosa	  med	  en	  dansande	  ballerina,	  där	  klangen	  från	  crotales	  
påminner	  om	  den	  ljusa	  och	  enkla	  klangen	  av	  en	  speldosa:	  

	  

	   	  
Figur	  4.	  En	  speldosa,	  takt	  12.	  

	  

Här	  ovan	  i	  figur	  4,	  kan	  vi	  se	  att	  det	  verkar	  som	  om	  jag	  associerar	  till	  speldosor.	  Detta	  
beror	  på	  att	  en	  association	  som	  genast	  dyker	  upp	  i	  mitt	  minne	  är	  Johannes	  Brahms	  
Wiegenlied	  (Brahms,	  2011).	  Precis	  var	  någonstans	  jag	  har	  upplevt	  detta	  stycke	  i	  ett	  
sammanhang	  av	  ett	  barn	  som	  sover	  vet	  jag	  inte,	  men	  när	  jag	  hör	  stycket	  tänker	  jag	  
genast	  på	  en	  speldosa,	  och	  därefter	  genast	  på	  ett	  sovande	  barn.	  	  

4.3	  Affektionella	  tecken	  
I	  ett	  antal	  delar	  av	  kompositionen	  har	  jag	  använt	  mig	  av	  en	  typ	  av	  symboliska	  tecken	  
som	  till	  synes	  inte	  har	  en	  bestämd	  innebörd	  inom	  en	  viss	  kultur.	  Det	  handlar	  inte	  heller	  
om	  laddningar	  vars	  betydelser	  står	  att	  finna	  tidigare	  i	  kompositionen,	  såsom	  att	  jag	  
spelar	  upp	  ett	  tema	  i	  samband	  med	  en	  karaktär	  för	  att	  sedan	  spela	  upp	  det	  igen	  i	  en	  
annan	  del	  av	  stycket	  och	  på	  så	  sätt	  återkoppla	  till	  just	  den	  karaktären.	  	  
Snarare	  verkar	  det	  som	  att	  jag	  någon	  gång	  i	  mitt	  liv	  har	  upplevt	  en	  affekt	  i	  samband	  med	  
musik,	  eller	  eventuellt	  föreställt	  mig	  någon	  sådan	  när	  jag	  lyssnat	  på	  musik,	  och	  på	  så	  sätt	  
                                                
8	  Crotales:	  Slagverksinstrument	  bestående	  av	  stämda	  metallbrickor,	  vilka	  slås	  an	  med	  hårda	  klubbor	  för	  
att	  skapa	  en	  ljus	  klang	  som	  påminner	  om	  ett	  klockspel.	  	  
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erfarit	  någon	  form	  av	  affekt	  som	  jag	  återigen	  plockar	  upp	  här.	  Dessa	  typer	  av	  affekter	  
har	  jag	  här	  i	  denna	  studie	  valt	  att	  benämna	  affektionella	  tecken.	  	  
I	  del	  14	  av	  kompositionen	  har	  jag	  t	  ex.	  sökt	  illustrera	  affekten	  eller	  känslan	  av	  en	  
soluppgång.	  Detta	  sker	  med	  hjälp	  av	  stråkar	  som	  växer	  fram	  i	  ett	  F-‐durackord.	  Jag	  kan	  
inte	  knyta	  detta	  till	  en	  indexikal	  erfarenhet	  eftersom	  jag	  omöjligen	  kan	  ha	  hört	  hur	  en	  
soluppgång	  låter,	  och	  jag	  kan	  heller	  inte	  benämna	  det	  som	  ett	  symboliskt	  tecken	  
eftersom	  jag	  här	  inte	  kan	  koppla	  det	  till	  någon	  annan	  eller	  annat	  än	  mig	  själv.	  	  

I	  detta	  fall	  är	  tecknets	  syfte	  tvådelat:	  Dels	  försöker	  jag	  illustrera	  en	  soluppgång,	  vilket	  
likaväl	  skulle	  kunna	  illustreras	  med	  ett	  symboliskt	  tecken,	  men	  främst	  försöker	  jag	  här	  
illustrera	  den	  känsla	  som	  en	  soluppgång	  ger	  i	  mig:	  

	  
Figur	  5.	  Soluppgång,	  takt	  137-‐138,	  stråk	  (klaver	  nerifrån:	  F,	  F,	  Alt,	  G.	  Figuren	  är	  delad	  pga.	  sidbyte	  
i	  partituret)	  

	  

Figuren	  ovan	  visar	  stämmorna	  för	  fyra	  stråkinstrument.	  Dessa	  fyra	  stråkinstrument	  
spelar	  ett	  durackord	  som	  börjar	  med	  en	  näst	  intill	  ohörbar	  volym,	  en	  volym	  som	  växer	  
till	  en	  relativt	  stark	  volym	  för	  att	  till	  sist	  försvinna	  igen.	  	  
Min	  association	  går	  här	  till	  Edvard	  Griegs	  Morgenstemning	  (Grieg,	  2011).	  När	  stråkarna	  
kommer	  in	  i	  början	  av	  stycket	  ser	  jag	  framför	  mig	  en	  öppen	  äng,	  och	  hur	  solens	  strålar	  
under	  morgontimmarna	  alltmer	  sträcker	  sig	  över	  ängen.	  En	  förklaring	  till	  att	  jag	  
föreställer	  mig	  just	  detta	  kan	  vara	  att	  stråkarna	  i	  denna	  del	  av	  stycket	  växer	  fram	  och	  
blir	  allt	  starkare	  i	  volym,	  vilket	  skulle	  kunna	  liknas	  vid	  en	  soluppgång,	  där	  det	  bländande	  
ljuset	  alltmer	  avtäcker	  det	  vida	  landskapet.	  	  

4.4	  Definition	  
I	  vissa	  av	  de	  tecken	  som	  exemplifieras	  här	  ovan	  i	  resultatet	  använder	  jag	  mig	  av	  en	  
parameter	  som	  inverkar	  på	  hur	  tecknen	  avsänds.	  Denna	  parameter,	  som	  har	  skapats	  just	  
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för	  den	  här	  studien,	  har	  jag	  valt	  att	  kalla	  definition,	  dvs.	  hur	  definierad	  orkestreringen	  är.	  
Definition	  använder	  jag	  mig	  av	  för	  att	  ge	  vissa	  tecken	  tolkningsutrymme,	  dvs.	  att	  göra	  
tecknet	  otydligt,	  genom	  att	  orkestrera	  för	  färre	  instrument	  eller	  med	  lägre	  dynamik	  etc.	  
På	  så	  sätt	  kan	  jag	  som	  kompositör	  välja	  att	  skapa	  en	  mer	  eller	  mindre	  subtil	  antydan	  för	  
tecknets	  innebörd,	  betydelse	  eller	  dyl.	  Här	  handlar	  det	  alltså	  inte	  om	  ev.	  brus	  eller	  
störningar	  utifrån	  som	  kan	  ske	  mellan	  det	  att	  tecknet	  sänds	  och	  tas	  emot,	  utan	  denna	  
parameter	  används	  aktivt	  av	  mig	  som	  kompositör	  för	  att	  göra	  tecknet	  mer	  eller	  mindre	  
tydligt.	  	  
I	  figur	  2	  visas	  t.ex.	  början	  på	  en	  sekvens	  som	  avser	  att	  illustrera	  en	  galopperande	  häst,	  
sekvensen	  avser	  att	  till	  en	  början	  inte	  veta	  vad	  det	  är	  som	  närmar	  sig	  samt,	  att	  därefter	  
skapa	  en	  känsla	  av	  att	  hästen	  närmar	  sig.	  Sekvensen	  påbörjas	  därför	  med	  en	  svag	  
definition,	  här	  i	  form	  av	  svagare	  dynamik	  och	  ofullständig	  rytm,	  för	  att	  skapa	  
tolkningsutrymme	  för	  vad	  tecknet	  illustrerar.	  Definitionen	  ökar	  gradvis	  varefter	  
sekvensen	  fortgår,	  och	  tecknet	  blir	  därmed	  till	  slut	  tydligt	  nog	  för	  att	  kunna	  förstås	  som	  
indexikalt	  tecken	  för	  en	  häst.	  	  

4.5	  Sammanfattande	  tolkning	  
En	  tolkning	  av	  resultatet	  är	  att	  jag	  som	  kompositör	  använder	  mig	  av	  tecken	  av	  tre	  olika	  
slag:	  indexikala,	  symboliska	  och	  affektionella	  tecken.	  Dessa	  tre	  tecken	  kan	  också	  sägas	  
ligga	  på	  tre	  olika	  nivåer,	  nivåerna	  handlar	  här	  om	  storleken	  på	  kulturen	  där	  det	  avsända	  
tecknet	  innehar	  en	  liknande	  betydelse.	  	  
En	  hypotes	  är	  här	  att	  utifrån	  idén	  om	  nivåer,	  torde	  indexikala	  tecken	  kunna	  förstås	  som	  
tecken	  på	  näst	  intill	  global	  nivå.	  Eftersom	  det	  här	  i	  föreliggande	  studie	  är	  frågan	  om	  
musikaliska	  tecken	  som	  liknar	  ljud	  producerade	  av	  naturliga	  varelser	  eller	  händelser,	  
bör	  de	  flesta	  som	  lyssnar	  på	  ett	  musikstycke	  kunna	  förstå	  och	  tolka	  dessa	  indexikala	  
tecken	  på	  likartat	  sätt.	  	  
Symboliska	  tecken	  kan	  i	  sin	  tur	  utifrån	  tanken	  om	  nivåer,	  översättas	  till	  tecken	  på	  lokal	  
nivå.	  Ett	  antagande	  kan	  vara	  att	  många	  i	  den	  västerländska	  och	  kristna	  kulturen	  tolkar	  
kyrkklockor	  i	  dur	  som	  bröllop.	  Många	  färre	  skulle	  antagligen	  dra	  parallellen	  mellan	  
ljudslingan	  i	  Stockholms	  tunnelbanevagnar	  och	  att	  ljudet	  från	  denna	  slinga	  symboliserar	  
tågets	  närmande	  till	  en	  station.	  På	  så	  sätt	  kan	  symboliska	  tecken	  tänkas	  ha	  den	  mest	  
varierande	  storleken	  inom	  en	  kultur,	  av	  de	  tre	  teckentyperna.	  Följden	  blir	  att	  när	  det	  är	  
fråga	  om	  symboliska	  tecken	  i	  musik,	  har	  en	  kompositör	  varierad	  kontroll	  över	  hur	  
kompositionen	  kommer	  att	  uppfattas	  av	  de	  som	  lyssnar.	  	  
När	  det	  gäller	  affektionella	  tecken	  kan	  de	  översättas	  till	  tecken	  som	  har	  betydelse	  på	  
individuell	  nivå.	  Det	  är	  här	  i	  föreliggande	  fall	  en	  fråga	  om	  tecken	  som	  i	  princip	  endast	  har	  
betydelse	  för	  mig	  som	  kompositör,	  och	  de	  kan	  därför	  också	  tänkas	  vara	  spridda	  över	  en	  
mycket	  liten	  kultur.	  Det	  kan	  ju	  hända	  att	  någon	  annan	  som	  lyssnar	  på	  musiken	  får	  
samma	  upplevelse	  som	  jag,	  men	  jag	  som	  kompositör	  har	  i	  detta	  fall	  mycket	  liten	  kontroll	  
över	  hur	  musiken	  kommer	  att	  uppfattas	  av	  andra.	  Risken	  är	  här	  att	  musiken	  uppfattas	  
på	  helt	  andra	  sätt	  än	  vad	  som	  avsetts.	  	  

Dessa	  tre	  tecken	  kan	  alltså	  enligt	  mig	  ses	  som	  tre	  olika	  nivåer	  av	  ”kulturstorlek”,	  dvs.	  hur	  
många	  personer	  som	  utgör	  en	  kultur	  som	  har	  en	  liknande	  förståelse	  för	  det	  tecken	  som	  
avsänts.	  Här	  uppfattas	  enligt	  mig	  affektionella	  tecken	  på	  liknande	  sätt	  inom	  kulturer	  
bestående	  av	  minst	  antal	  personer.	  Vidare	  består	  indexikala	  teckens	  kulturstorlek	  av	  
flest	  personer,	  och	  symboliska	  teckens	  kulturstorlek	  ligger	  någonstans	  mitt	  emellan.	  
Symboliska	  teckens	  kulturstorlek	  menar	  jag	  även	  kan	  vara	  mest	  varierande.	  
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En	  annan	  dimension	  som	  framkommer	  ur	  resultatet	  handlar	  om	  definierad	  orkestrering,	  
eller	  definition,	  dvs.	  hur	  många	  instrument	  som	  används	  och	  hur	  instrumenten	  spelar	  för	  
att	  skapa	  och	  förmedla	  tecken.	  Detta	  begrepp	  är	  skapat	  för	  föreliggande	  studie,	  och	  kan	  
här	  förklaras	  som	  hur	  tydligt	  ett	  tecken	  kommuniceras.	  Om	  ett	  tecken	  kommuniceras	  
med	  full	  definition	  har	  tecknet	  kommunicerats	  så	  tydligt	  som	  möjligt,	  men	  om	  tecknet	  
har	  kommunicerats	  med	  lägre	  definition	  lämnas	  utrymme	  för	  tolkning.	  Ju	  lägre	  
definition	  ett	  tecken	  kommuniceras	  med,	  desto	  mer	  utrymme	  lämnas	  för	  tolkning.	  
Resultaten	  som	  presenterats	  i	  denna	  studie	  pekar	  på	  att	  jag	  som	  kompositör	  aktivt	  
använder	  mig	  av	  dessa	  i	  någon	  form	  för	  att	  kommunicera	  händelser,	  objekt,	  
illustrationer	  osv.	  då	  jag	  komponerar	  programmusik.	  	  
Dessa	  två	  parametrar,	  ”kulturstorlek”	  och	  ”definierad	  orkestrering”,	  påverkar	  här	  vilken	  
träffyta	  respektive	  tecken	  har.	  Begreppet	  träffyta	  är	  här	  också	  skapat	  för	  föreliggande	  
studie,	  och	  avser	  en	  tanke	  om	  att	  personer	  som	  lyssnar	  på	  ett	  stycke	  musik,	  troligtvis	  
baserar	  sitt	  lyssnade	  på	  liknade	  erfarenheter	  som	  kompositören,	  om	  de	  tillhör	  samma	  
”kultur”.	  Följaktligen	  torde	  de	  i	  dessa	  fall	  kunna	  erfara	  och	  förstå	  de	  musikaliska	  tecken	  
jag	  som	  kompositör	  här	  söker	  förmedla	  på	  ett	  likartat	  sätt	  som	  jag.	  Graden	  av	  definierad	  
orkestrering	  kan	  dock	  också	  påverka	  träffytan	  beroende	  på	  hur	  mycket	  av	  det	  avsända	  
tecknet	  som	  lämnas	  för	  tolkning.	  Troligtvis	  är	  detta	  något	  jag	  medvetet	  och	  omedvetet	  
använder	  jag	  mig	  av	  för	  att	  kommunicera	  min	  musik	  till	  så	  många	  åhörare	  som	  möjligt.	  

Nedan	  illustreras	  i	  figur	  6	  de	  båda	  parametrarna	  ”kulturstorlek”	  och	  ”definierad	  
orkestrering”	  i	  ett	  diagram	  tillsammans	  med	  tre	  hypotetiska	  utfall.	  Syftet	  med	  detta	  
diagram	  är	  att	  ge	  en	  visuell	  illustration	  över	  hur	  olika	  tecken	  kan	  användas	  i	  
kompositioner.	  X-‐axeln	  beskriver	  storleken	  av	  den	  ”kultur”	  som	  har	  liknande	  förståelse	  
för	  ett	  tecken.	  Y-‐axeln	  beskriver	  tecknets	  grad	  av	  definition.	  Fälten	  ”A”,	  ”S”	  och	  ”I”	  
representerar	  här	  Affektionella,	  Symboliska	  och	  Indexikala	  tecken:	  

	  

	   	  
Figur	  6.	  Diagram	  över	  teckens	  egenskaper.	  	  

Figuren	  ovan	  är	  ett	  diagram	  över	  hur	  egenskaperna	  av	  de	  musikaliska	  tecken	  som	  
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använts	  i	  kompositionen	  kan	  ha	  inverkan	  på	  åhörares	  uppfattning	  av	  stycket.	  Här	  ses	  
indexikala	  tecken	  ha	  störst	  kulturstorlek,	  dvs.	  flest	  antal	  åhörare	  som	  kan	  uppfatta	  
tecknen,	  på	  liknande	  sätt	  som	  jag.	  Minst	  kulturstorlek	  har	  affektionella	  tecken,	  då	  denna	  
”kultur”	  består	  av	  mycket	  få,	  eller	  endast	  en	  person.	  I	  mitten	  ses	  symboliska	  tecken	  som	  
det	  största	  fältet,	  då	  dessa	  ”kulturer”	  kan	  ha	  varierande	  storlek.	  Även	  definition	  återges	  
här	  som	  en	  parameter	  för	  hur	  tydligt	  ett	  tecken	  kommuniceras.	  	  

De	  tre	  hypotetiska	  utfall	  som	  presenteras	  i	  diagrammet	  har	  följande	  egenskaper:	  

1:	  Ett	  affektionellt	  tecken	  med	  liten	  kulturstorlek	  och	  väl	  definierad	  orkestrering.	  Få	  
personer	  har	  förståelse	  för	  tecknets	  innebörd,	  men	  orkestreringen	  är	  väl	  definierad,	  och	  
teoretiskt	  sett	  förstår	  alla	  inom	  denna	  kultur	  tecknet.	  Tecknet	  har	  här	  en	  liten	  träffyta.	  	  
2:	  Ett	  symboliskt	  tecken	  med	  svagt	  definierad	  orkestrering.	  Tecknet	  har	  en	  mellanstor	  
kulturstorlek,	  men	  orkestreringen	  har	  en	  svag	  definition,	  vilket	  lämnar	  mycket	  utrymme	  
för	  tolkning.	  Få	  personer	  inom	  denna	  kultur	  uppfattar	  tecknet	  på	  menat	  sätt,	  och	  även	  
detta	  tecken	  har	  alltså	  en	  liten	  träffyta.	  

3:	  Ett	  indexikalt	  tecken	  med	  väl	  definierad	  orkestrering.	  Kulturstorleken	  innefattar	  i	  
princip	  alla,	  och	  orkestreringens	  grad	  av	  definition	  är	  teoretiskt	  sett	  fulländad.	  Alla	  har	  
liknande	  förståelse	  för	  tecknets	  innebörd	  och	  alla	  uppfattar	  tecknet	  med	  högsta	  
tydlighet.	  Detta	  tecken	  har	  en	  mycket	  stor	  träffyta.	  	   	  



 22	  

5	  Diskussion	  	  
I	  detta	  kapitel	  diskuteras	  de	  resultat	  som	  framkommit	  i	  studien,	  dels	  i	  form	  av	  en	  
resultatdiskussion,	  men	  även	  i	  form	  av	  egna	  reflektioner.	  Sedan	  uppmärksammas	  
arbetets	  betydelse	  och	  kapitlet	  avslutas	  till	  sist	  med	  några	  idéer	  om	  hur	  denna	  studie	  
ytterligare	  kan	  utökas	  genom	  ett	  nytt	  forskningsarbete.	  	  

5.1	  Resultatdiskussion	  
I	  studiens	  resultat	  har	  jag	  benämnt	  att	  jag	  i	  några	  delar	  av	  kompositionen	  använder	  mig	  
av	  indexikala	  tecken.	  Jag	  vill	  dock	  mena	  att	  det	  inte	  är	  helt	  säkert	  att	  dessa	  kan	  
benämnas	  på	  det	  sättet	  i	  just	  det	  här	  fallet.	  I	  några	  exempel	  har	  jag	  associerat	  till	  filmer	  
eller	  TV-‐serier,	  vilket	  gör	  att	  de	  ljud	  som	  jag	  då	  försökt	  illustrera,	  faktiskt	  kan	  vara	  
baserade	  på	  en	  felaktig	  bild	  framställd	  av	  media.	  I	  dessa	  fall	  antar	  jag	  ju	  då	  endast	  att	  en	  
galopperande	  häst	  låter	  som	  den	  gör	  på	  film.	  Om	  detta	  inte	  stämmer	  har	  dessa	  tecken	  
istället	  en	  symbolisk	  funktion.	  Av	  den	  anledningen	  bör	  några	  av	  de	  tecken	  jag	  använt	  
mig	  av	  kanske	  egentligen	  benämnas	  ”pseudo-‐indexikala	  tecken”	  eller	  något	  liknande,	  
dvs.	  tecken	  som	  endast	  verkar	  vara	  indexikala.	  Jensen	  (2012)	  skriver	  att	  ”[d]et	  är	  svårt	  
att	  tänka	  sig	  att	  ljudet	  producerat	  av	  en	  katt	  skulle	  komma	  ur	  en	  zebras	  mun	  när	  man	  väl	  
vet	  hur	  en	  katt	  låter”	  (s.	  23),	  och	  jag	  har	  också	  svårt	  att	  tänka	  mig	  att	  det	  skulle	  
representeras	  på	  något	  annat	  sätt	  i	  media.	  Ändå	  är	  risken	  närvarande.	  Jag,	  antagligen	  
bland	  flera	  andra,	  har	  t	  ex.	  från	  olika	  filmer	  lärt	  mig	  att	  associera	  regelbundna	  pip	  till	  
sjukhusmiljöer.	  Dessa	  pip	  är	  då	  komna	  från	  ett	  EKG	  som	  registrerar	  hjärtslag,	  trots	  att	  
ett	  EKG	  inte	  låter	  på	  detta	  vis	  i	  verkligheten.	  	  

I	  resultatet	  visas	  även	  hur	  jag	  komponerat	  vissa	  delar	  med	  någon	  form	  av	  alternativ	  
orkestrering,	  dvs.	  att	  vissa	  instrument	  spelar	  på	  ett	  okonventionellt	  sätt	  för	  att	  efterlikna	  
specifika	  ljud.	  Det	  som	  dock	  inte	  framgår	  är	  hur	  denna	  orkestrering	  faktiskt	  låter,	  utan	  
här	  presenteras	  endast	  de	  noter	  jag	  skrivit.	  Som	  kompositör	  har	  jag	  inte	  alltid	  i	  detta	  fall,	  
provat	  mig	  fram	  med	  hjälp	  av	  de	  instrument	  som	  jag	  komponerat	  för,	  utan	  jag	  har	  gjort	  
antaganden	  om	  hur	  orkestreringen	  kommer	  att	  låta.	  Jag	  har	  hört	  kompositionen	  i	  ett	  
notskrivningsprogram,	  men	  vissa	  delars	  okonventionella	  orkestrering	  i	  kombination	  
med	  programmets	  begränsningar	  gör	  att	  jag	  inte	  med	  säkerhet	  kan	  bekräfta	  huruvida	  
dessa	  delar	  faktiskt	  låter	  som	  jag	  önskar.	  Jag	  utgår	  i	  studien	  alltså	  från	  mina	  tankar	  för	  
att	  uppnå	  tecknens	  syfte,	  och	  inte	  deras	  faktiska	  läte.	  Datorprogrammet	  jag	  har	  använt	  
mig	  av	  kan	  alltså	  inte	  tolka	  min	  notation	  i	  dessa	  fall,	  och	  här	  uppstår	  frågan	  om	  de	  som	  
har	  skapat	  programmet	  har	  negligerat	  dessa	  funktioner	  eftersom	  de	  inte	  anses	  vara	  
nödvändiga	  i	  skapandet	  av	  europeisk	  konstmusik.	  Även	  om	  jag	  i	  föreliggande	  studie	  inte	  
utgår	  från	  populärmusik,	  anknyter	  detta	  ändå	  till	  Taggs	  (1987)	  artikel,	  där	  han	  pekar	  på	  
brister	  i	  klassisk	  notskrift	  för	  att	  kunna	  återge	  alternativa	  musikaliska	  uttryckselement.	  	  

Några	  av	  de	  ikoniska	  tecken	  som	  beskrivs	  i	  studiens	  bakgrundskapitel	  finns	  inte	  med	  i	  
resultatet.	  Anledningen	  till	  detta	  är	  att	  föreliggande	  studie	  är	  inriktad	  på	  musik	  med	  
ljudande	  tecken.	  I	  studiens	  bakgrundskapitel	  tas	  Jensens	  (2012)	  beskrivning	  av	  
jamandet	  av	  en	  katt	  både	  som	  ett	  indexikalt	  och	  ett	  ikoniskt	  tecken	  eftersom	  det	  är	  det	  
enda	  sättet	  att	  använda	  ikoner	  med	  hjälp	  av	  ljud,	  som	  jag	  tolkar	  det.	  Med	  andra	  ord	  finns	  
inte	  något	  ljud	  som	  bara	  är	  av	  sig	  självt,	  utan	  det	  finns	  alltid	  ett	  objekt	  som	  skapar	  ljudet.	  
Katten	  är	  objektet	  som	  skapar	  jamandet,	  och	  vinden	  som	  susar	  i	  trädtopparna	  är	  ett	  
resultat	  av	  luft	  i	  rörelse	  och	  löv	  eller	  barr	  samt	  grenar	  som	  vibrerar	  på	  grund	  av	  detta.	  
Ett	  hypotetiskt	  tillfälle	  då	  ett	  ljud	  bara	  representerar	  sig	  självt	  skulle	  kunna	  vara	  ett	  
tecken	  som	  symboliserar	  en	  karaktär,	  där	  ljudet	  då	  är	  ett	  ikoniskt	  tecken	  för	  någon	  som	  
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inte	  finns,	  vilket	  på	  ett	  sätt	  skapar	  ett	  mellanting	  mellan	  symboliska	  och	  ikoniska	  tecken.	  	  

I	  resultatet	  ställs	  även	  ett	  diagram	  upp,	  som	  illustrerar	  tecknens	  egenskaper.	  I	  detta	  
diagram	  visas	  de	  olika	  tecken	  som	  framkommit	  i	  resultatet	  som	  representativa	  för	  ett	  
antal	  människor	  i	  en	  och	  samma	  kultur	  som	  har	  liknande	  förståelse	  för	  ett	  avsänt	  
tecken.	  Dock	  finns	  det	  problem	  med	  att	  relatera	  tecknen	  till	  en	  form	  av	  kulturstorlek	  på	  
detta	  sätt.	  Indexikala	  tecken	  kan	  också	  ha	  varierande	  kulturstorlek,	  t	  ex.	  att	  inte	  alla	  har	  
kunskapen	  om	  hur	  en	  giraff	  låter.	  Jensen	  (2012)	  eller	  Pierce	  (1955)	  relaterar	  inte	  heller	  
några	  typer	  av	  tecken	  till	  dessa	  egenskaper,	  utan	  tecknen	  beskrivs	  utan	  att	  deras	  
egenskap	  av	  att	  förstås	  av	  antal	  människor	  eller	  dyl.	  värderas.	  Här	  har	  jag	  alltså	  
kvantifierat	  tecknen	  på	  ett	  sätt	  som	  inte	  är	  helt	  adekvat.	  Värt	  att	  nämna	  är	  även	  att	  vissa	  
speciella	  teoretiska	  utfall	  kan	  förekomma	  enligt	  diagrammet.	  T	  ex.	  kan	  ett	  tecken	  enligt	  
diagrammet	  inneha	  egenskaper	  som	  gör	  att	  tecknet	  har	  väldigt	  stor	  kulturstorlek,	  men	  
obefintlig	  definition	  i	  orkestreringen,	  eller	  vice	  versa.	  Detta	  avlägsnar	  i	  så	  fall	  helt	  den	  
andra	  parameterns	  funktion.	  Med	  andra	  ord	  kan	  vi	  säga	  att	  hur	  stor	  en	  kultur	  än	  är	  kan	  
ingen	  förstå	  ett	  tecken	  som	  helt	  lämnar	  utrymme	  för	  tolkning	  och	  vice	  versa.	  Precis	  som	  
med	  alla	  utfall	  i	  diagrammet	  är	  dessa	  hypotetiska,	  och	  i	  verkligheten	  kan	  tecknen	  inneha	  
påverkande	  egenskaper	  som	  här	  är	  förbisedda.	  

Något	  som	  inte	  behandlas	  i	  studiens	  bakgrundskapitel	  är	  affektionella	  tecken.	  Denna	  typ	  
av	  tecken,	  som	  är	  en	  del	  av	  studiens	  resultat,	  har	  jag	  använt	  mig	  av	  för	  att	  definiera	  delar	  
av	  kompositionen	  där	  jag	  förmedlar	  symboler	  av	  känslor	  och	  affekter,	  som	  i	  vissa	  
avseenden	  enbart	  är	  representativa	  för	  mig	  själv.	  Jag	  kan	  alltså	  inte	  alltid	  använda	  dessa	  
tecken	  för	  kommunikation	  till	  andra	  individer,	  utan	  använder	  dem	  här	  istället	  för	  att	  ge	  
uttryck	  för	  en	  symbolik	  som	  är	  meningsfull	  för	  mig	  själv,	  och	  eventuellt	  ett	  fåtal	  andra	  
åhörare	  som	  skulle	  kunna	  tolka	  dessa	  tecken	  på	  ett	  liknande	  sätt.	  I	  relation	  till	  Pierces	  
(1955)	  förklaring	  om	  kulturer	  och	  symbolers	  betydelser,	  kan	  en	  gemensam	  kultur	  där	  
dessa	  typer	  av	  tecken	  förekommer	  alltså	  ses	  som	  minimal.	  Detta	  innebär	  alltså	  att	  det	  
finns	  tecken	  som	  inte	  direkt	  har	  en	  kommunikativ	  funktion,	  eftersom	  ”kulturen”	  i	  detta	  
fall	  endast	  utgörs	  av	  en	  individ.	  Här	  uppstår	  en	  fråga	  om	  dessa	  tecken	  kan	  ha	  en	  funktion	  
av	  att	  vara	  ”autokommunikativa”,	  dvs.	  ha	  som	  funktion	  att	  endast	  kommunicera	  med	  en	  
person	  själv.	  Här	  har	  jag	  benämnt	  dessa	  tecken	  affektionella	  tecken	  eftersom	  de	  ger	  
uttryck	  för	  hur	  jag	  känner	  att	  illustrationsobjekt	  låter,	  antingen	  för	  att	  det	  jag	  försöker	  
illustrera	  inte	  avger	  ett	  läte	  naturligt,	  eller	  för	  att	  jag	  inte	  kan	  relatera	  detta	  
illustrationsobjekt	  till	  en	  teckenbas	  som	  någon	  annan	  har	  skapat.	  Med	  detta	  sagt	  betyder	  
det	  inte,	  att	  ingen	  har	  skapat	  en	  sådan	  teckenbas,	  utan	  snarare	  att	  jag	  inte	  ingår	  i	  en	  
sådan	  kultur	  där	  den	  finns,	  eller	  kanske	  att	  jag	  har	  lärt	  mig	  denna	  teckenbas	  omedvetet.	  
Här	  finns	  även	  chansen	  att	  jag	  själv	  har	  skapat	  en	  sådan	  teckenbas,	  men	  varför	  jag	  har	  
skapat	  den	  på	  just	  detta	  sätt	  vet	  jag	  inte.	  	  

5.2	  Egna	  reflektioner	  
Det	  har	  varit	  svårt	  för	  mig	  att	  få	  fram	  en	  vetenskaplig	  grund	  till	  ämnet	  som	  berörs	  i	  
studien,	  dels	  eftersom	  jag	  har	  valt	  att	  studera	  ett	  ämne	  som	  är	  subjektivt,	  och	  dels	  
eftersom	  jag	  studerar	  mig	  själv	  och	  mina	  erfarenheter.	  Egentligen	  skulle	  jag	  vilja	  studera	  
ämnet	  ur	  exempelvis	  ett	  fenomenologiskt	  perspektiv,	  eftersom	  studien	  handlar	  så	  pass	  
mycket	  om	  mina	  erfarenheter.	  Det	  perspektiv	  som	  använts	  här	  i	  studien	  är	  relevant,	  
men	  egentligen	  hade	  perspektivet	  haft	  en	  större	  betydelse	  i	  en	  studie	  som	  handlar	  om	  
själva	  kommunikationen	  mellan	  kompositör	  och	  lyssnare,	  istället	  för	  varifrån	  
vokabulären	  för	  kommunikationen	  kommer.	  	  



 24	  

Intressant	  är	  att	  enligt	  min	  erfarenhet,	  är	  det	  av	  tradition	  mindre	  angeläget	  hur	  en	  
kompositör	  orkestrerar	  en	  jazzensemble,	  vilket	  skulle	  kunna	  inverka	  på	  hur	  en	  låt	  
upplevs.	  Om	  en	  gitarr	  spelar	  temat	  på	  en	  jazzstandard	  bör	  det	  upplevas	  annorlunda	  mot	  
om	  en	  saxofon	  spelar	  det.	  Av	  den	  anledningen	  bör	  instrumentation	  ges	  en	  större	  plats	  i	  
denna	  typ	  av	  ensemble	  anser	  jag,	  men	  det	  har	  den	  inte,	  på	  så	  sätt	  att	  jazzstandards	  inte	  
har	  någon	  definierad	  instrumentation	  i	  notbilderna,	  se	  t	  ex.	  The	  Real	  Book	  (2004).	  Har	  vi	  
blivit	  kulturellt	  acklimatiserade	  till	  att	  inte	  uppfatta	  instrumentation	  som	  betydande	  
inom	  jazz,	  för	  att	  istället	  lägga	  vikten	  på	  andra	  musikaliska	  parametrar?	  Kanske	  är	  det	  så	  
att	  de	  instrument	  som	  vanligtvis	  ingår	  i	  en	  typisk	  jazzensemble	  inte	  har	  samma	  
historiska	  syften	  och	  användningsområden	  som	  många	  instrument	  i	  t	  ex.	  en	  
symfoniorkester.	  	  

De	  typer	  av	  tecken	  som	  tas	  upp	  i	  denna	  studie	  beskrivs	  på	  ett	  konkret	  sätt.	  Ljudsignalen	  
från	  Stockholms	  tunnelbana	  betyder	  station,	  och	  ett	  jamande	  betyder	  katt.	  Dock	  är	  
realiteten	  mycket	  mer	  komplex	  än	  så	  när	  det	  kommer	  till	  komposition.	  Anledningen	  
torde	  vara	  att	  musik	  inte	  bara	  är	  ett	  strukturerat	  system,	  utan	  en	  konstform	  där	  de	  
musikaliska	  parametrarna	  kan	  ha	  olika	  betydelse,	  även	  när	  de	  innehar	  samma	  värde.	  
Detta	  kan	  vara	  beroende	  av	  hur	  de	  övriga	  parametrarna	  står	  i	  relation	  till	  varandra,	  och	  
även	  vad	  som	  skett	  tidigare	  i	  musiken.	  	  

5.3	  Arbetets	  betydelse	  
För	  mig	  som	  framtida	  musiklärare	  är	  det	  viktigt	  att	  kunna	  belysa	  sambanden	  mellan	  
dagens	  levnadssätt	  och	  den	  musik	  vi	  lyssnar	  på.	  Genom	  att	  visa	  sambanden	  mellan	  
instrumentationens	  funktion	  i	  musik	  kan	  jag	  dra	  paralleller	  till	  vardagens	  musik	  och	  de	  
funktioner	  instrumenten	  har	  där.	  Med	  detta	  verktyg	  kan	  jag	  både	  som	  kompositör	  och	  
som	  musiklärare	  bidra	  till	  att	  utöka	  min	  egen	  såväl	  som	  mina	  elevers	  vokabulär.	  	  

5.4	  Fortsatta	  forsknings-‐	  och	  utvecklingsarbeten	  
Som	  en	  fortsättning	  på	  denna	  studie	  skulle	  det	  vara	  intressant	  att	  se	  hur	  kompositioner	  
ser	  ut	  i	  andra	  kulturer.	  Hur	  skiljer	  sig	  kompositioner	  från	  t	  ex.	  Japan	  mot	  de	  från	  
Tjeckien,	  och	  framför	  allt	  varför?	  Det	  skulle	  även	  vara	  intressant,	  som	  nämnts	  ovan,	  att	  
forska	  om	  hur	  olika	  orkester-‐	  och	  ensembletyper	  påverkar	  musikens	  uttryck.	  I	  princip	  
kan	  alla	  de	  parametrar	  som	  bygger	  musik	  utsättas	  för	  prövning,	  och	  på	  så	  sätt	  
undersökas	  för	  att	  få	  fram	  deras	  betydelse	  för	  kompositioners	  uttryck.	  Denna	  studie	  har	  
enbart	  belyst	  min	  kompositionsprocess,	  och	  det	  skulle	  vara	  spännande	  att	  se	  hur	  de	  här	  
framkomna	  tecknen	  tar	  sig	  uttryck	  hos	  andra	  kompositörer.	  Här	  skulle	  det	  vara	  
intressant	  att	  se	  vilka	  parametrar	  dessa	  kompositörer	  värderar,	  och	  även	  hur	  deras	  
spridning	  av	  tecken	  ser	  ut.	  Det	  skulle	  även	  vara	  intressant	  att	  få	  möjlighet	  att	  pröva	  det	  
diagram	  som	  ställts	  upp	  gällande	  kulturstorlek,	  definition	  och	  träffyta	  i	  denna	  studies	  
resultat.	  
Ett	  annat	  intressant	  område	  att	  utforska	  skulle	  vara	  att	  undersöka	  hur	  människor	  som	  
inte	  innefattas	  i	  en	  specifik	  kultur	  uppfattar	  tecken	  som	  har	  betydelse	  inom	  en	  sådan	  
kultur.	  Det	  skulle	  t	  ex.	  kunna	  handla	  om	  människor	  från	  olika	  länder,	  eller	  barn	  som	  
ännu	  inte	  har	  lärt	  sig	  innebörden	  av	  olika	  tecken.	  Här	  kan	  även	  undersökas	  om	  vissa	  
tecken	  uppfattas	  liknande	  över	  flera	  kulturer,	  eller	  om	  det	  finns	  musikaliska	  tecken	  som	  
kan	  ses	  som	  artefakter.	  Lundberg	  (2013)	  menar	  att	  kyrkotonarterna	  inte	  uppfattas	  på	  
samma	  sätt	  nu	  som	  förr,	  men	  finns	  det	  parametrar	  eller	  andra	  uttryckselement	  som	  
förblivit	  absoluta?	  
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För	  min	  egen	  del	  är	  det	  även	  intressant	  att	  studera	  funktionen	  i	  att	  använda	  det	  jag	  här	  
kallar	  affektionella	  tecken,	  dvs.	  tecken	  i	  syfte	  att	  kommunicera	  något	  som	  i	  princip	  
enbart	  är	  tillämpligt	  för	  mig	  själv.	  Föreliggande	  studie	  utforskar	  vilka	  tecken	  jag	  
använder	  och	  vart	  dessa	  kommer	  ifrån,	  men	  på	  ett	  sätt	  utelämnas	  här	  frågan	  ”varför”.	  
Varför	  vill	  jag	  kommunicera	  något	  till	  mig	  själv?	  Vad	  är	  syftet	  med	  ”autokommunikation”	  
i	  musik?	  Kanske	  är	  improvisation	  en	  form	  av	  musikalisk	  autokommunikation,	  osv.	  	  

Denna	  studie	  berör	  som	  tidigare	  nämnts	  komponerande	  av	  programmusik,	  inte	  absolut	  
musik,	  och	  inte	  heller	  improvisation,	  som	  alla	  innehåller	  många	  gemensamma	  element.	  
Här	  skulle	  en	  intressant	  vidareutveckling	  kunna	  ske,	  där	  de	  tecken	  som	  utforskats	  i	  
föreliggande	  studie	  ställs	  i	  relation	  till	  t	  ex.	  improvisation.	  	  
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