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Abstrakt 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur predetermination (förutbestämda 
kompositionsregler) påverkar kompositionsprocessen och upplevelsen av musiken hos 
lyssnare.  
 
Genom analys av min egen kompositionsprocess, litteraturstudier och intervjuer med 
tonsättare behandlas i uppsatsen olika sätt att arbeta med predetermination, resultat av 
att arbeta med förutbestämda kompositionsregler och skäl till att tonsättare väljer eller 
väljer bort att arbeta med predetermination. Undersökningen visar hur en viss 
regelstyrning kan vara till hjälp i kompositionsprocessen men även hur det kan vara 
hämmande att arbeta med predetermination. Lyssnarupplevelsen undersöktes med en 
enkätundersökning. Två par egna kompositioner – två poplåtar och ett stycke för 
kammarensemble i två satser – har spelats upp för musikhögskolestuderande. Inom 
varje par har en av kompositionerna skrivits med ett visst mått av predetermination. 
Informanterna fick besvara skriftliga frågor om vilken av låtarna/satserna inom varje 
par de föredrog och vilken de trodde var skriven med förutbestämda 
kompositionsregler. Enkätresultatet visar att deltagarnas upplevelse av den regelstyrda 
musiken i flera fall överensstämde med mina intentioner som kompositör.    

 

Nyckelord:  
Musikalisk komposition, predetermination, intuition, kompositionsprocess, 
lyssnarupplevelse. 
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Förord 
Jag vill tacka alla som har hjälpt mig på olika sätt under arbetets gång. Många är ni 
som har kommit med värdefulla kommentarer, åsikter och frågor som fått mig att 
tänka till. Tack alla som fyllde i min enkät eller på annat sätt har kommenterat mitt 
arbete! Nedan listar jag några som har hjälpt mig extra mycket. Jag skulle inte ha 
kunnat färdigställa det här arbetet utan: 
 
Sverker Jullander, min vetenskapliga uppsatshandledare som har gett mig otroligt 
mycket vägledning, stöd och struktur genom hela processen. 
 
Jan Sandström, min konstnärliga uppsatshandledare som har uppmuntrat mig i mitt 
ämnesval, gett mig kompositionsstöd och bidragit med inspiration och information 
om parameterkomposition. 
 
Joakim Wallin, Nils Andersson, Jonas Strandgård och Anders Mattsson som spelade 
på mina egna inspelningar av Hopeful och You are the one I call for. Jag känner mig 
hedrad när så grymma musiker lägger ner tid på att spela min musik.   
 
Norrbotten NEO under ledning av Petter Sundkvist. Tack för den fina inspelningen av 
mitt stycke. 
 
Magnus Ringberth, Johannes Röjder och Johannes Oscarsson, som har spelat in 
Hopeful och You are the one I call for respektive Nerv. Utan er skulle det inte ha låtit 
någonting och det vore ju tråkigt. 
 
Studiomusiker årskurs två och David Myhr som gjorde den första, jättefina 
inspelningen av Hopeful.  
 
Karin Rehnqvist och Paula af Malmborg Ward. Tack för era insatta kommentarer. 
 
Alf Gabrielsson, tack för din hjälp med forskningsläget och lyssnarupplevelsen. 
 
Mathias Lundqvist för handledning och inspirationslektion om Nerv och Björn 
Sikström som har kommit med både musikaliska och vetenskapliga tips. 
 
Pappa, som svarar på mina knepigaste frågor på ständig jour och kommer med idéer 
och hjälp. Den som inte har en musikteoripedagog i familjen är det synd om.   
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Inledning 
När jag sökte till utbildningen i arrangering och komposition vid Musikhögskolan i 
Piteå för tre år sedan betraktade jag mig som låtskrivare inom genrerna soul, pop och 
jazz. Väl här fick jag möjlighet att pröva på nya genrer och sättningar, vilket har gett 
mig en större bredd. Jag har bland annat skrivit musik för symfoniorkester, storband 
och kammarensemble. Under tiden i Piteå har en förundran över själva kompositions-
processen väckts. Hur fungerar den? Leder en viss kompositionsteknik till ett visst 
resultat? Varför skriver man musik? När jag ser tillbaka på musik jag har skrivit har 
jag svårt att minnas och förstå hur det egentligen gick till. Mina skisser är kaotiska 
och vägen från musikalisk idé till ett färdigt stycke är krokig. Hur lyckades jag 
egentligen komponera den här musiken och kommer jag någonsin att klara av det 
igen, är frågor jag ställer mig. Ibland kör jag fast i veckor med harmonik, melodi eller 
form som inte blir bra; när sedan lösningen uppenbarar sig är den så enkel så det 
känns som om den väntade på mig hela tiden.   
 
Samspelet mellan kreativitet och genremässiga/hantverksmässiga regler uppfattar jag 
som centralt inom allt komponerande. Ofta är dessa regler underförstådda – som 
tonsättare följer man många regler intuitivt – men reglerna kan även vara uttalade för 
att tonsättaren vill göra andra val än de hon/han skulle göra på känsla. Jag är 
intresserad av att hitta nya vägar i mitt komponerande och frångå det intuitivt 
omedelbara genom att använda olika förutbestämda mallar och kompositionstekniker. 
Hur förändrar det processen och resultatet av komponerandet? Hur står sig musik jag 
skriver med hjälp av dessa tekniker i jämförelse med musik jag skriver på känsla, utan 
styrning?  
 
Jag har vid olika tillfällen stött på åsikten att musik som skapats med hjälp av uttalade 
regler inte skulle vara lika ”äkta” och att den inte skulle beröra lyssnare och utövare 
på samma sätt som musik som är skriven ”helt från hjärtat”. Jag är tveksam till den 
uppfattningen i och med att musik alltid är beroende av någon typ av regelsystem, 
underförstått eller uttalat, men det är en intressant fråga. Uppfattar lyssnare när musik 
är skriven med förutbestämda regler och hur reagerar de på detta?  
 
I min uppsats används ordet predetermination, inlånat från engelska. Med 
predetermination menar jag formulerade, förutbestämda kompositionsregler som 
tonsättaren ställer upp för sig själv, vilka begränsar hennes/hans handlingsutrymme. 
Dessa kan utformas på en mängd olika sätt och vara mer eller mindre rigida. 
Predetermination och regelstyrning är synonymer i uppsatsen. 
 

Historisk bakgrund 
I den västerländska konstmusiken har predetermination utforskats och använts i 
komposition under lång tid och på många olika sätt. I pop-, rock- och jazzmusik är det 
däremot ett ovanligt sätt att arbeta på. Underförstådda, normaliserande regler följer 
med en viss genre men uttalad förutbestämd regelstyrning i syfte att ta sig ur det 
intuitivt omedelbara brukar inte förekomma i popmusik. Nedan följer en kortfattad 
översikt av olika typer av regelstyrning, framför allt i 1900-talets västerländska 
konstmusik men med ett par exempel inom pop-/rock-/jazzkomposition. 
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Det finns flera teorier om att tonsättare under renässansen och barocken använde 
gyllene snittet1 som en typ av regelstyrning av musikalisk form. Höjdpunkten i ett 
musikstycke skulle sammanfalla med gyllene snittet i styckets durata, till exempel 
genom att den högsta tonhöjden spelades där. Det har även spekulerats mycket i om 
Bach använde sig av numerologi i sitt komponerande. Under barocken fanns bland 
annat ett flertal nummeralfabet, det finns möjlighet att olika intervaller representerade 
siffror som i sin tur representerade bokstäver. Enligt Ruth Tatlow i The New Grove 
Dictionary of Music and Musicians (2001) finns det dock inga bevis för att Bach 
verkligen använde sig av numerologi för att skapa eller avgränsa sitt material (Tatlow, 
2001a) och det är mycket tveksamt om gyllene snittet medvetet skulle ha använts i 
musikalisk komposition före 1800-talet (Tatlow, 2001b). Man kan uttala sig betydligt 
säkrare om regelstyrning i 1900-talsmusik i och med att det finns mycket skrivet om 
kompositionsteknik under 1900-talet om och av verksamma tonsättare. 
 
I början av 1900-talet utvecklades den atonala musiken ur senromantisk musik. Jan 
Maegaard skriver i boken Musikalisk modernism (1967) att harmoniken i den 
senromantiska musiken avvek så mycket från tonaliteten att den inte längre var tonal 
(s. 10). Detta blev starten för den musikaliska expressionismen och även för 
tolvtonsmusiken. Arnold Schönberg byggde under början av 1900-talet upp ett eget 
system för att arbeta med atonal musik I detta system är alla toner likvärdiga till 
skillnad från det tonala systemet som bygger på idén om ett tonalt centrum. 
Schönberg inordnade de tolv tonerna i den kromatiska skalan i serier, så kallade 
tolvtonsserier, som låg till grund för både melodik och harmonik (Maegaard, 1967, s. 
14). Schönbergs och hans två elever Anton Weberns och Alban Bergs idéer kallas 
Den andra Wienskolan. Webern gick ett steg längre än Schönberg och applicerade en 
seriell organisation2 även på andra musikaliska parametrar. Weberns tolvtonserier 
kunde bygga på ett fåtal intervallförhållanden. Symmetribildningar, som att en 
tonföljd kan läsas likadant framlänges och baklänges, var vanliga. Han styrde 
musikaliska parametrar till att undvika en exakt upprepning av samma förlopp. När en 
tonföljd återkommer är det med en ny rytm, ny frasering eller liknande (Maegaard, 
1967, s. 22-23). Webern använde seriell teknik som ett redskap för att uppnå 
sammanhang och formmässig struktur i sin musik (Carner, 1975 s. 373).  
 
Fransmannen Olivier Messiaen experimenterade fr.o.m. 1940-talet med olika typer av 
regelstyrning. I Mode de valeurs et d’intensités, en rytmisk etyd för piano skriven 
1948-1949, styrde han parametrarna tonhöjd, tidsvärde, styrkegrad och anslag på så 
vis att en viss tonhöjd alltid spelas med samma tidsvärde, dynamik och anslag 
(Maegaard, 1967, s. 23). Messiaen arbetade med modus. Innebörden av modus kan 
uttryckas som: ”Mode, the prescription of limits within which the music may move 
freely…” (Evans, 1975, s. 429). Modus kan även beskrivas som något obevekligt, 
något som inte går att förändra (Maegaard, 1967, s. 24). Ett modus för Messiaen är en 
avgränsning av musikaliskt material som kan innefatta flera parametrar, såsom i Mode 
de valeurs et d’intensités.  
 

                                                
1 Avdelandet av en sträcka så att förhållandet mellan den korta och den långa delen är detsamma som 
förhållandet mellan den långa delen och helheten. Detta förhållande har länge ansetts ge harmoniska 
proportioner åt bildkonst, arkitektur med mera. Gyllene snittet uppträder vid 0,618 i en sträcka (2001b). 
2 En organisation med en förutbestämd ordningsföljd, exempelvis en tonföljd som uppträder i en viss 
ordning. 
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Messiaen noterade även fågelsång och använde det i sina stycken. Hans pianokonsert 
Le réveil des oiseaux (1953) består endast av fågelsång (Grout & Palisca, 1996, s. 
746). Att bygga ett stycke helt på tonföljder och rytmer som tonsättaren inte själv 
skapar, som fågelsång, är en typ av regelstyrning i och med att det medför en tydlig 
begränsning som ger ramar åt komponerandet. 
 
Efter andra världskriget började tonsättare hämta inspiration hos Schönberg och 
Webern. Vid musikinstitutet i Darmstadt presenterades den nya musiken och en grupp 
tonsättare, ofta kallad Darmstadtskolan, inspirerades framför allt av Weberns musik 
till att utveckla serialismen. Till Darmstadtskolan hörde bland andra Karlheinz 
Stockhausen och Pierre Boulez (Maegaard, 1967, s. 25). I seriell musik kan det 
variera vilka och hur många av de musikaliska parametrarna som styrs av den seriella 
organisationen. Ju fler parametrar man styr desto mer blir musiken ett automatiskt 
resultat av regelstyrningen, av tonserierna (Maegaard, 1967, s. 27). Många tonsättare 
anslöt sig till Darmstadtskolan och arbetade med serialism från 1950-talet och framåt.  
 
Seriella principer har tillämpats i olika musikaliska sammanhang. Stockhausen 
arbetade i Gesang der Jünglinge (1956) med seriell organisation av språkljud 
tillsammans med sinustoner, brus och liknande för att förena den mänskliga rösten 
med de elektroniska ljuden (Maegaard, 1967, s. 36-37, 55-56). Jazzpianisten Bill 
Evans arbetade också med seriellt komponerande i delar av sin musik 
(StateMaster.com, 28 april, 2009).  
 
Den grekiska tonsättaren Yannis Xenakis skrev musik som byggde på sannolikhets-
kalkylens matematiska lagar (Maegaard, 1967, s. 74). Enligt Hoffmann (2001) 
utformade han sin stokastiska kompositionsteknik med en så detaljerad regelstyrning 
att den kunde genomföras automatiskt av en dator. Xenakis var en av många 
tonsättare som anslöt sig till Darmstadtskolan men senare tog avstånd från den seriella 
musiken (Hoffmann, 2001).  
 
Aleatorisk teknik, slumpteknik, utvecklades i och med att seriella strukturer blev så 
komplexa och svåra att förutse för en lyssnare att de lika gärna kunde vara slumpvisa 
(Maegaard, 1967, s. 77). Bland andra Krzystof Penderecki och Witold Lutoslawski 
använde sig av denna teknik. Aleatorisk teknik kan dels förekomma genom att 
slumpen får styra det material som noteras och dels genom att musikerna ges fria val 
och allt inte är exakt noterat (Maegaard, 1967, s. 78-79). Jag anser att när aleatorisk 
teknik styr det material som noteras är det en typ av regelstyrning på så sätt att 
tonsättaren avsäger sig sin intuitiva medverkan i slumpmomenten. Ett exempel på 
aleatorisk teknik är Jeux vénitiens (1961), av Lutoslawski. Det första av flera 
musikstycken han skrev med aleatorisk kontrapunkt. I Jeux vénitiens består musiken 
av fem skikt som i sig är flerstämmiga. Dessa skikt och även varje enskild stämma har 
olika durata och när instrumentalisten är färdig med sin stämma börjar han/hon om 
igen till dess att dirigenten anger att nästa del ska påbörjas (Maegaard, 1967, s. 84).   
 
Den amerikanska tonsättaren John Cage var en pionjär på området att använda 
slumpteknik i komposition. Han arbetade med aleatorisk teknik för att minska 
identiteten i musiken och han såg sina stycken som processer, inte som färdiga 
fenomen (Maegaard, 1967, s. 89). I Intervjuboken Talking Music förklarar Cage att 
hans kompositionsteknik går ut på att ställa frågor snarare än att göra val och att den 
aleatoriska tekniken ger svaren. Det spelar ingen roll vilket utfallet blir (Duckworth, 
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1999, s. 26-27). Cage började arbeta med slumpteknik under sent 50-tal när han fick 
en I Ching, en kinesisk bok som sedan urminnes tider använts som orakeltext3. Cage 
använde I Ching för att ordna och strukturera musikaliskt material. Exempelvis 
utnyttjade han tekniken i den tredje satsen i sin konsert för preparerat piano och 
kammarorkester. Där lät han slumpen avgöra när piano respektive orkester skulle gå 
från tystnad till aktivitet och från aktivitet till tystnad (Pritchett, 2001). 
 
Tonsättare inom den minimalistiska inriktningen prövade i slutet av 1960-talet på att 
bygga musik på rytmisk struktur som de styrde på olika sätt. I The Muse That Sings 
beskriver Steve Reich hur han upptäckte fasförskjutning av fraser av en slump och 
fastnade för att skapa musik grundad helt på idén om en fras som startar i två stämmor 
unisont och loopas med en minimal skillnad i hastighet mellan de två stämmorna. 
Stämmorna dras långsamt ifrån varandra och närmar sig sedan långsamt varandra tills 
de är unisona igen (McCutchan, 1999, s. 13). Philip Glass berättar om att han, 
inspirerad av indisk musik, komponerade musik byggd på rytmiska mönster som 
överlappar varandra och hela tiden skapar nya mönster (Duckworth, 1999, s. 330-
332).    
 
Spektralmusik är förenklat en kompositionsteknik där man analyserar ett ljuds 
övertoner och låter dessa bilda musikalisk struktur. Övertonerna i ett visst ljud 
identifieras och sedan bygger exempelvis tonhöjd och dynamik på tonerna och deras 
inbördes styrkeförhållanden i det utvalda ljudets övertonsspektrum. Musiken utgår 
från timbre istället för tema. Spektralmusiken växte fram på 1970-talet. Tristan Murail 
är en av de mest kända tonsättarna (Rose, 1996, s. 7-8).    
  
Bland tonsättare idag är det vanligt att arbeta med matematisk regelstyrning på en 
mängd olika sätt, bland annat för att skapa musikaliska strukturer som efterhärmar 
celldelning, hjärnans funktioner eller liknande. Den amerikanska tonsättaren Lois V 
Vierk berättar i The Muse That Sings om sitt eget sätt att organisera musik som hon 
kallar Exponential Structure. Allt som uppfattas av våra sinnen, från ljudstyrka till 
smärta och känsel, måste mätas på exponentiella skalor, olika för varje typ av 
sinnesintryck; ett ljud som uppfattas som dubbelt så starkt som ett annat ljud kräver 
till exempel inte dubbelt så mycket energi att frambringa. Vierk har applicerat denna 
kunskap på tidsvärden och utvecklingshastighet i sin musik så att den tidsmässigt 
följer en exponentiell kurva (McCutchan, 1999, s. 156-157).     
 
David Cope, tonsättare och författare till flera böcker om komposition har sedan 
1980-talet experimenterat med Musical Intelligence. Han har skapat ett datorprogram 
som ur en databas av musik från en viss tonsättare skapar ny musik i tonsättarens stil. 
Detta sker på följande sätt: musiken analyseras och delas in korta delar, vad som är 
typiskt för stilen identifieras och till sist sätts gångbara kombinationer av delarna ihop 
till nya stycken. Musiken bygger alltså på en uppsättning regler om hur den får bete 
sig, men det är ett datorprogram som får i uppgift att följa dessa regler (Cope, 
University of California Santa Cruz hemsida, 27 april 2009). Det finns även system 
utarbetade som kan skapa jazz- och rocklåtar (Burns, 2004, Dartmouth Colleges 
hemsida, 27 april 2009). Musical Intelligence är en typ av algoritmisk komposition. 

                                                
3 I Ching används som spådomsbok genom att man kastar stickor och avläser mönstret de faller i. 
Olika kombinationers betydelse beskrivs i boken (Wikipedia I Ching, 15 juni 2009).  
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Detta betyder förenklat att man skapar en uppsättning regler som leder till en viss 
utveckling steg för steg, oftast med hjälp av en dator (Burns, 2004).  
 
John Zorn är en kompositör som skriver allt från jazz, hardcore och klezmer till 
kammar- och orkestermusik. Han har arbetat med flera olika typer av regelstyrning i 
sitt komponerande. Zorn berättar att han ser komposition som problemlösning: ”I try 
to go new places by setting myself parameters and trying to solve the problems they 
present. How can I create a piece that has only three sounds in it? Or a piece where 
every bar is a different kind of music?” (McCutchan, 1999, s. 164). En av de första 
saker han bestämmer när han startar ett nytt kompositionsprojekt är vilket slags 
papper han ska skriva på och sedan låter han arket bestämma saker om musiken. Till 
jazzbandet Naked City, som han ledde under lång tid, komponerade han alltid på en 
viss sorts papper och när sidan var slut var låten slut (McCutchan, 1999, s. 166-167). 
För bandet Masada begränsade han varje låt till en fem raders melodi; efter det fick 
det bara förekomma repriseringar och improvisation (McCutchan, 1999 s. 168). Zorn 
har ofta skrivit musik för improvisationsmusiker, bland annat ett antal stycken som 
han kallar Game Pieces bestående av detaljerade regelsystem för vem som ska spela 
när – men inte exakt vad (Duckworth, 1999, s. 444-445).  
 
Zorn berättar även att han, i sina klassiska stycken, brukar använda andras material 
som begränsning för sitt eget. Han kan t.ex. välja ett stycke som han använder 
storformen från, ta ut vissa ackord ur stycket och göra melodier av de toner som ingår. 
Han anser att det gör stycket till en helhet, eftersom allt material kommer från samma 
källa (McCutchan, 1999, s. 169). 
 

Parameterkomposition  
Tonsättaren Jan Sandström har använt en form av regelstyrning som han kallar 
parameterkomposition. Han berättar om kompositionstekniken i en intervju av mig (3 
februari 2009). Parameterkomposition är inte ett vedertaget begrepp utan Sandströms 
egen benämning på ett arbetssätt som utvecklats ur seriell musik. Han kom först i 
kontakt med kompositionstekniken genom Brian Ferneyhough som var gästprofessor i 
komposition på Musikhögskolan i Stockholm i slutet av 70-talet. Ferneyhough, som 
skrev seriell musik, gav studenterna i uppgift att skriva ett parameterkompositions-
stycke. De musikaliska parametrarna är tonlängd, tonhöjd, klangfärg, dynamik och 
rum. Dessa styr man genom att göra en planering av hur de ska arbeta, exempelvis 
med hjälp av tabeller eller grafer, innan man skriver stycket. Alla parametrar bör inte 
styras samtidigt för då ”släcker de ut varandra” och resultatet blir otydligt. En av 
fördelarna med parameterkomposition är annars att det kan ge en tydlighet åt det man 
vill uttrycka, enligt Sandström. Ifall man har en idé om hur parametrarna ska arbeta 
tillsammans så känner lyssnaren det och stycket går att förstå. Ifall parametrarna 
däremot säger olika saker så blir resultatet ett kaos. Ju fler parametrar som styrs 
samtidigt desto färre möjligheter har tonsättaren att forma stycket och att sätta teman, 
harmonik, rytmer och dynamik som passar ihop. Styr man ett par parametrar kan man 
utgå från dessa och skriva musik som passar till det som är förutbestämt.  
 
En utommusikalisk idé kan ligga till grund för den musikaliska formen när man 
arbetar med parameterkomposition. Sandström gjorde i stycket Snowflakes en 
planering för hur parametrarna skulle arbeta med utgångspunkt i närhet och avstånd. 
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Klang, tonlängd och tonhöjd samverkade i en kurva som gick i vågrörelser från närhet 
till avstånd.  
 
Sandström berättar att det han upplever som mest positivt med parameterkomposition 
är att det kan hända oväntade saker i musiken. Det dyker upp klanger, klangfärger och 
rytmer som kompositören aldrig har hört förut – och ändå är det han/hon som har 
skrivit dem. Det är musik som man inte skulle ha kunnat komponera på intuition men 
som man, efter att ha lyssnat på den, kan lägga till i sin intuitiva bank och använda sig 
av vid andra tillfällen. 
 
I själva begreppet parameterkomposition ingår det att inte gå in och ändra i det man 
har bestämt även om man blir missnöjd, säger Sandström. ”För att det ska låta vackert 
ibland så måste det låta fult också. Man måste hela tiden ha en motsats inbyggd.” Man 
kan dock bli begränsad av att inte få välja fritt i alla delar av kompositionsprocessen. 
Detta ansåg Sandström vara nackdelen med kompositionstekniken. Han tröttnade på 
att göra musikaliska val han inte ville göra och han ville bland annat arbeta med 
harmonik på ett mer personligt färgat sätt. Därför övergav han parameter-
kompositionstekniken för att ägna sig åt friare komposition. 
  

Forskningsläge 
Jag har inte hittat någon forskning om hur kompositionsprocessen påverkas av 
predetermination. Många tonsättare har dock uttalat sig för eller emot att använda 
predetermination i komposition. I boken The Muse That Sings av Ann McCutchan 
(1999) intervjuas 25 amerikanska nutida tonsättare om sin skapandeprocess. Flera 
berättar då om vilka regelsystem de sätter upp för sig själva medan andra berättar om 
varför de undviker sådana metoder. Vissa av dessa tonsättare skriver även rock och 
popmusik men det finns ännu mindre litteratur om kompositionstekniska experiment 
inom populärmusikområdet.  
 
Det finns ingen forskning om hur lyssnarupplevelsen förändras av att tonsättaren 
arbetar med predetermination. Det finns däremot forskning inom musikpsykologin om 
hur lyssnare uppfattar musik och vad de lyssnar efter. Enligt Alf Gabrielsson, 
professor i musikpsykologi vid Uppsala Universitet, lyssnar oskolade musiklyssnare 
framför allt efter musikens uttryck och i andra hand efter musikens uppbyggnad 
medan musiker och musikteoretiskt skolade lyssnare ofta lyssnar tvärtom (e-post, 21 
april 2009). Den forskning som, enligt Gabrielsson, ligger närmast min är en 
undersökning (Gabrielsson & Lindström, under utgivning 2009) där existerande 
musikstycken delades upp i korta, musikaliskt naturliga, avsnitt och kastades om för 
att undersöka om lyssnares bedömning av musikens uttryck påverkades av den 
förändrade strukturen. Det visade sig att strukturen, storformen, i styckena i stort sett 
saknade betydelse för hur lyssnaren uppfattade uttrycket i musiken. Det viktiga var 
uppbyggnaden inom de korta avsnitten. Det skulle kunna innebära att den struktur jag 
skapar med hjälp av regelstyrning inte påverkar lyssnarnas upplevelse av uttrycket. 
Predetermination kan dock påverka musikens utformning på flera sätt, och därför 
finns det anledning att undersöka hur lyssnare uppfattar musik som är skriven med 
predetermination.   
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Syfte och forskningsfrågor 
Min undersökning handlar om predetermination i komposition och behandlar två 
aspekter av ämnet. Den första är hur processen att skriva musik förändras när man 
arbetar med regler som föregår det musikaliska materialet. Kan en viss regelstyrning 
vara ett stöd i processen och förenkla arbetet när jag skriver musik? Kan 
regelstyrningen bli hämmande, blir det svårare att komponera och svårt att engagera 
sig i ett stycke där man har avsagt sig en del av den konstnärliga friheten och inte 
”får” göra som man vill? Kan regler utveckla mitt komponerande och förändra 
resultatet?  
 
Den andra aspekten jag vill undersöka är om och hur andra människor uppfattar 
skillnaderna mellan full frihet och viss regelstyrning i musik jag har skrivit? Kommer 
en lyssnargrupp att höra när det finns en kompositionsteknisk idé bakom musiken? 
Kommer musik som har regelstyrda parametrar att engagera och beröra en lyssnare på 
samma sätt som musik jag har skrivit helt intuitivt, uppfattas den som mer eller 
mindre uttrycksfull? Blir den regelstyrda musiken mer eller mindre greppbar och lätt 
att ta till sig för en lyssnare?  
 
Syftet med mitt arbete är att undersöka vad som skiljer musik skriven på känsla, utan 
andra begränsningar än intuitionen och genretillhörigheten sätter, från musik som är 
skriven med formulerade regler som leder komponerandet bort från det intuitivt 
omedelbara. Undersökningen genomförs med utgångspunkt i mitt eget 
komponerande. Jag vill undersöka upplevelsen av skillnaden dels hos tonsättaren och 
dels hos lyssnaren. Jag kommer att arbeta med två forskningsfrågor varav en berör 
processen och en berör resultatet av komponerandet:  
 
1. Hur förändras mitt komponerande när jag använder regler som styr hur jag skriver 
musik? 
 
2. Hur uppfattar en lyssnare skillnaden mellan musik jag har skrivit på intuition och 
musik jag har skrivit med förutbestämda regelstyrda parametrar?  
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Metod 
Konstnärligt arbete 
Den konstnärliga delen av arbetet består av två par av kompositioner. Dessa 
kompositionspar redovisas med inspelningar och noter. Musiken har även framförts 
live under arbetets gång. De två låtar/satser som ingår i ett par är lika i fråga om 
instrumentation och genre och blir på så vis jämförbara. Det som skiljer dem åt är att 
den ena är skriven med ett visst mått av regelstyrning medan den andra är skriven helt 
på känsla. Nedan följer en beskrivning av mina kompositionspar. Regelstyrningen 
beskrivs närmare i kapitlet ”Kompositionsprocessen” samt i bilagan ”Hopeful, analys 
av melodi och harmonik”. 
 
1. Två soul-/poplåtar. En soul-/popballad skriven med ett visst mått av regelstyrning 
jämförs med en mediumtempo soul-/poplåt jag har skrivit tidigare. Reglerna som har 
styrt komponerandet av den medvetet regelstyrda låten berör melodi och harmonik. 
Reglerna avseende melodin var att den skulle bygga helt på ett kort tema som 
bearbetades på olika sätt. Retrograd och retrograd inversion4 av temat användes. På 
vissa ställen bröts även temat upp i mindre delar och flyttades, både inom tonarten 
och transponerat till en annan tonart, men temats gest finns kvar. Harmoniken bygger 
helt på en fyra takters loop (med ackordrytmen två ackord per takt) som 
reharmoniseras.  
 
Fördelen med att göra en jämförelse med en låt jag har skrivit tidigare är att jag, när 
jag skrev den första låten, inte visste att den skulle utsättas för en jämförelse. Jag hade 
inte funderat särskilt mycket över intuitiv kontra regelstyrd musik i populärmusik-
genren. Det finns två problem när man ska jämföra dessa två låtar. Det ena är att de av 
praktiska skäl inte kunde få samma text. Det andra är att jag har valt att använda en låt 
i mediumtempo och en ballad. Valet av låt att jämföra den regelstyrda låten med är 
delvis gjort på konstnärlig grund men jag har även tagit hänsyn till att de ska vara så 
nära varandra i genre som möjligt, snarare än att de ska hålla samma tempo och 
sväng. Låtarna är inspelade vid samma tillfälle med samma sättning, musiker och 
ljudtekniker. Den regelstyrda låten spelades från början in av studiomusiker årskurs 2 
vid min institution. En nyinspelning av låten gjordes för att besättning, leadsång och 
produktion skulle vara så lika referenslåten som möjligt. Båda versionerna av låten 
finns som bilagor till arbetet. 
 
2. En komposition i två satser för kammarensemble, specialskriven för Norrbotten 
NEO. Den första satsen är skriven på intuition, den andra med förutbestämda regler. 
Jag har valt att komponera den andra satsen med tekniken för parameterkomposition, 
beskriven i bakgrundskapitlet med samma namn. Vissa musikaliska parametrar blir då 
förutbestämda genom hela satsen. De parametrar som styrs i detta fall är dynamik och 
register. Jag har även använt mig av en utommusikalisk idé, ett motsatsförhållande 
som stycket bygger på. 
 

                                                
4 Retrograd betyder att temat spelas baklänges, inversion är en spegelvändning av temat. Retrograd 
inversion är spegelvändningen av temat baklänges. 
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Den första satsen skrevs först, dels för att jag inte skulle bli påverkad av hur den 
regelstyrda satsen lät och dels för att veta vilken durata den andra satsen skulle ha. För 
att bli jämförbara skulle satserna bli ungefär lika långa. Satserna innehåller även 
delvis samma teman, harmonik och instrumentationsidéer, dels för jämförbarhetens 
skull, dels av konstnärliga skäl, för att göra stycket till en helhet. 
 
Kompositionspar Titel Besättning Predetermination 
1 You are the one I 

call for 
Popband Ingen 

1 Hopeful Popband Melodi/harmonik 
2  Nerv sats 1 Kammarensemble Ingen 
2 Nerv sats 2 Kammarensemble Dynamik/register 

 

Enkät 
I det skriftliga arbetet har jag använt mig av en enkät för att undersöka hur lyssnare 
uppfattar min musik på ett känslomässigt plan. Enkätundersökningen gick till så att 
informanterna fick lyssna på mina två kompositionspar och sedan svara på frågor om 
vad de tyckte om dessa. De fick inte läsa frågorna till respektive kompositionspar 
förrän de hade lyssnat på båda låtarna/satserna inom det paret. Enkäten var uppbyggd 
så att informanterna jämförde de två låtarna/satserna inom ett kompositionspar med 
varandra. Den innehöll dels öppna frågor om musiken och dels frågor som berörde de 
parametrar som i ena låten/satsen hade blivit styrda. Informanterna fick inte veta i 
förväg vad mitt arbete handlade om för att de inte skulle påverkas och börja fundera 
över hur musiken var skriven redan när de lyssnade på den. Jag delade ut en sida av 
enkäten i taget eftersom något av intentionen med mitt arbete avslöjades i slutet av 
undersökningen. 
 
Jag bestämde att informanternas ålder skulle vara 18-45 år, detta för att jag antar att 
deras musikaliska förförståelse generellt stämmer bättre överens med de genrer jag rör 
mig i och den musik jag skriver än vad äldre och yngre människors smak och 
förförståelse gör. Populationen kom av praktiska skäl att bestå av personer som 
studerar vid institutionen för musik och medier i Piteå. Ungefär lika många män som 
kvinnor skulle delta i undersökningen. Jag ville även undersöka huruvida det är någon 
skillnad i hur musiker och ickemusiker uppfattar kompositionerna. Därför önskade jag 
göra ett stratifierat urval med omkring 20 mediastudenter och 10 musikstudenter. Två 
versioner av enkäten gjordes, den ena anpassad för musikstudenter och den andra för 
mediastudenter. Frågorna har samma innehåll i båda versionerna men är formulerade 
olika, med förklaringar av vissa termer för mediastudenterna. Rekryteringen av 
deltagare gick till så att jag satte upp affischer samt gick runt på skolan och bad 
studenter att vara med i min undersökning. Enkätundersökningen genomfördes vid 
fyra tillfällen under en vecka med 2-5 deltagare vid varje tillfälle. 
 
Det visade sig inte möjligt att genomföra enkäten med det önskade antalet deltagare. 
Enkäten besvarades endast av 15 personer, varav 9 män och 6 kvinnor. Samtliga var i 
åldrarna 21-29 år; 14 musikstudenter och 1 mediastudent. Vid sammanställningen av 
svaren valde jag att endast inkludera de 14 musikstudenterna i undersökningen, 8 män 
och 6 kvinnor. 
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Loggbok, litteratur och intervju 
Jag har fört loggbok över min kompositionsprocess och kommer att berätta om den 
samt ställa den i relation till andra tonsättares kompositionsprocesser så som de 
beskrivs i boken The Muse That Sings av Ann McCutchan (1999). McCutchan har i 
boken intervjuat 25 amerikanska tonsättare om deras kreativa process. Jag har även 
intervjuat Jan Sandström, tonsättare och professor i komposition vid Institutionen för 
Musik och Medier i Piteå, Luleå Tekniska Universitet, om parameterkomposition och 
om hur denna teknik påverkar kompositionsprocessen. Jag har fått en kommentar via 
e-post av David Myhr, låtskrivare och producent angående den poplåt som är skriven 
med förutbestämda regler. Jag har haft ett samtal med tonsättaren Karin Rehnqvist om 
regelstyrning och utommusikalisk inspiration och jag har haft kontakt via e-post med 
tonsättaren Paula af Malmborg Ward om hur hon har använt predetermination i sitt 
kompositionsarbete.  
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Kompositionsprocessen 
Hopeful och You are the one I call for 
I mitt konstnärliga arbete ingår två låtar, Hopeful, skriven med vissa förutbestämda 
regler och You are the one I call for, en låt skriven för flera år sedan helt utan inslag 
av predetermination. Låtarna är inspelade med besättningen trummor, elbas, 
percussion (shaker, tamburin, triangel), elgitarr, akustisk gitarr (på ena låten), Fender 
rhodes, leadsång och kör. För förklaring av melodisk och harmonisk uppbyggnad i 
Hopeful se även bilagan ”Hopeful, analys av melodi och harmonik” (s. 39). 
 
Processen då jag skriver poplåtar brukar starta med en hook, något jag fastnar för. 
Hooken kan vara en melodi, en ackordföljd eller båda delarna. Den brukar även höra 
samman med en viss rytmisk känsla och genrekänsla. Ibland kommer en melodi även 
ihop med en viss textfras men i de flesta fall är det en musikalisk idé. Den första 
musikaliska idén är ofta en vers, en refräng eller ett mellanspel. Ibland vet jag genast 
vilken formdel den hör till och andra gånger söker jag förutsättningslöst efter hookens 
plats i låten. Steg två är att skriva ackord och melodi tillsammans. Detta sker genom 
improvisation, prövande och omprövande vid pianot. Ibland sammanfogas den 
musikaliska idén med en tidigare idé, en annan hook. Först när låtens alla delar finns 
blir det tydligt hur storformen ska vara. Jag vet vanligtvis inte säkert om låten ska ha 
en brygga, ett stick eller liknande förrän jag har skrivit den formdelen. Även formen 
är föremål för mycket prövande och omprövande. Texten skrivs generellt sist 
eftersom jag vill att den ska vara underordnad melodins rytmik och uttrycket i låten.  
 
I You are the one I call for skrevs refrängen först, både ackord, melodi och text. 
Därefter skrevs mellanspel och vers. Ackordrytm, markeringar och ackord som 
föruttas på fyran eller på åttondelssynkop före nästa takt skrevs redan i detta skede 
men har vid inspelningen ändrats på några ställen i verserna. Texten till verserna och 
storformen blev färdiga sist. Det enda som skiljer inspelningens storform från den 
utskrivna, flera år gamla, formen är att ett fyra takters mellanspel mellan refräng ett 
och vers två har tagits bort.  
 
När jag påbörjade arbetet med den regelstyrda låten Hopeful var grundtanken att låten 
bara skulle innehålla sig själv. Med detta menar jag att materialet skulle bestå av en 
liten cell som varierades på olika sätt. Jag ville undersöka om denna 
kompositionsteknik kunde skapa en sammanhållen låt vars innehåll manifesterades på 
ett tydligt sätt så att den blev lätt att komma ihåg, men ändå inte alltför upprepande. 
Jag ville även skapa en form med en tydlig uppbyggnad i intensitet. Kompositioner 
uppbyggda av en liten cell som varieras och speglar sig själv har ofta förekommit 
inom västerländsk konstmusik, exempelvis i Bachs inventioner och variationer (Grout 
& Palisca, 1996, s. 408-412) samt i Weberns tolvtonsmusik (Maegaard, 1967, s. 16-
23). Jag ansåg att idén hade mycket att tillföra i populärmusikskrivande, där man ofta 
strävar efter ett litet material som är lätt att minnas men inte blir uttjatat efter många 
lyssningar.  
 
Arbetet med den regelstyrda låten påbörjades med regelformuleringen som berörde 
melodi och harmonik. Reglerna för melodin var att den skulle bygga på ett kort tema. 
Temat fick varieras genom att flyttas inom tonarten, transponeras till en annan tonart, 
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brytas upp i mindre delar samt genom användning av retrograd, inversion och 
retrograd inversion. Reglerna gällande harmoniken var att den skulle utgå ifrån en 
rundgång som reharmoniserades gradvis genom färgningar, 2-5-1 rörelser och 
genomgångsackord.  
 
Nästa steg var att bestämma det material som låten skulle bygga på. Det blev ett kort 
tema uppbyggt av två motiv5, harmoniserat med en fyra takters rundgång, två ackord 
per takt. Jag ansåg att detta tema var lämpligt eftersom jag uppfattade det som 
kärnfullt och sammanhållet. Jag hade försökt skriva en låt av temat tidigare men 
fastnade eftersom det var svårt att sammanfoga ett så pass sammanhållet tema med en 
annan formdel. Temat, dess retrograd, inversion och retrograd inversion noterades; 
därefter gick arbetet ut på att pussla ihop dessa linjer till en melodi. På ett par ställen 
blev jag tvungen att kompromissa för att bli nöjd med melodin; därför förekommer 
några tonförändringar (se bilagan ”Hopeful, analys av melodi och harmonik”). 
Rytmen stämmer vid dessa tillfällen fortfarande överens med originalets och i de 
flesta fall gör även riktningen i tonhöjd det.   
 
Harmoniken utvecklades i verserna enligt reglerna, genom färgningar, och tillagda 2-
5-1 rörelser. Målet var att skapa längre och längre linjer samt en tätare harmonik i 
andra och tredje versen för att öka låtens intensitet. Detta genomfördes genom att 
vissa ackord valdes ut till att bli målackord – de viktiga ackorden. Dessa målackord 
stämde överens med grundharmoniken från första versen men vägen dit kunde vara 
annorlunda. I vers tre transponeras även låten till Db från originaltonarten Bb. 
Mellanspel och intro är en sammansättning av harmoniken i originaltonarten och i den 
transponerade tonarten. I refrängen behölls originalharmonikens grundfunktioner men 
flyttades till parallelltonarten g-moll. Även där utgick jag ifrån de viktigaste 
funktionerna i originalackordföljden som blev stommen, med utgångspunkt i 
refrängens molltonart. Harmoniken är genom hela låten relaterad till de fyra takter 
som utgör den harmoniska grunden. 
 
Funktionsanalys av ackordföljdens originalversion ger: T Dp, Tp Dp, SS/S S, 
Dsus4(7) D(7). Stommen i harmoniken, som låg till grund för refrängen och för de 
reharmoniserade verserna är: T, Tp, S, D7. Funktionsanalys av refrängen ger: t dP, tP, 
s tP, D7 (uppdelad i 2-5). Stommen i harmoniken förändras bara i mellanspel och 
intro då takt tre från originalackordföljden (SS/S S) spelas, först i Db-tonarten, sedan i 
Bb-tonarten, i Db igen, varefter takt tre och fyra från originalackordföljden spelas i 
Bb. I intro och mellanspel ströks grundtonen i SS/S-ackordet i Db-tonarten i syfte att 
förenkla harmoniken och göra den mindre tät. Ackordet är därmed utskrivet som 
Ebm/Gb istället för CbMa7/Gb.   
 
Arbetet med melodin och reharmoniseringen av ackordföljden pågick samtidigt. Först 
skrevs de två första verserna som i stort sett bygger på originalmelodi och harmonik. 
Därefter skrevs refrängen och den tredje dubbelversen. Mellanspel och intro lades till 
allra sist och bygger på relationen mellan originaltonarten och den transponerade 
tonarten från tredje versen. Detta var ett sätt för mig att motivera transponeringen och 
sammanfoga låten till en helhet. Texten skrevs sist, detta var naturligt i och med att 
styrningen av melodin gjorde det omöjligt att anpassa melodin till en text. 

                                                
5 Med motiv menas i det här sammanhanget melodins minsta beståndsdelar, byggstenarna i ett tema. 
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Nerv 
Nerv är ett stycke i två satser för kammarensemblen Norrbotten Neo. Besättningen är: 
flöjt/piccolaflöjt, klarinett/basklarinett, slagverk, piano, violin, viola och cello. Den 
första satsen är skriven utan predetermination medan den andra satsen är skriven som 
ett parameterstycke. 
 
Innan arbetet med musiken påbörjades hade jag valt en utommusikalisk idé att bygga 
stycket på: kontrasten mellan värme och kyla6. Formen för stycket skulle vara en 
långsam temperaturförändring, i sats ett från iskyla till sommarvärme och i sats två 
från hetta till svalka. En lista gjordes över vad jag uppfattar som varmt respektive 
kallt där tempo, klangfärg, skalor, tonhöjd, dynamik och intervallförhållanden fanns 
med. Jag valde att dela upp stycket i två lika långa satser för att skriva den ena med 
viss predetermination och den andra utan något förutbestämt. Båda satserna är skrivna 
med hjälp av listan över värme och kyla i musiken men i den första satsen användes 
listan spontant medan jag i den andra satsen valde att låta den helt styra två 
parametrar, ensemblens dynamik och register. Komponerandet av den första satsen 
påbörjades samtidigt som reglerna för den andra formulerades. Sedan färdigställdes i 
princip den första satsen innan den andra påbörjades för att duratan av den första 
satsen skulle få styra duratan av den andra. Nedan följer min lista över vad som kan 
representera värme och kyla i musik med den besättning jag hade att tillgå: 
 
Värme Kyla 
Alt-, tenor- och basregister Ljust register 
Tät klangfärg Läckig klangfärg 
Mjuk, varm klang Tunn klang, gnissel 
Hetta: dissonanser  
Sommarvärme: täta, färgade klanger 

Öppna klanger 

Hetta: rörligt, kaos, motorisk rörelse 
Sommarvärme: tröghet, lojhet 

Svalka: rörligt, porlande 
Kyla: tröghet 

Stark dynamik Svag dynamik 
Frygisk skala, harmonisk moll, ren moll Dorisk skala, melodisk moll 
  
Lågt stråk Flageoletter i stråk 
Sordinerat stråk Pianobas där bas används 
Klarinettens chalumeauxregister Flöjt 
Timpani Vibrafon 
 
Arbetet med stycket påbörjades med listan över värme/kyla, med grafen till sats två 
samt med en typ av storform med vissa instrumentationsidéer till sats ett, för att jag 
skulle ha något att utgå ifrån. Jag bestämde vissa insatser och gjorde en grovskiss över 
rytmisk aktivitet, instrumentation, grad av konsonans/dissonans med mera i 
storformen. Sedan skrevs sats ett med stor frihet i hur listan för värme och kyla 
användes. Sats två skrevs efter sats ett med hjälp av reglerna jag hade utformat och 
med skisser om form och instrumentation som utgick från listan över värme och kyla. 
I sats två användes både nytt tonmaterial och återtagning och utveckling av material 

                                                
 
6 Jag använder här värme som samlingsnamn för både hetta och behaglig värme och kyla som 
samlingsnamn för allt från iskyla till behaglig svalka. 
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från sats ett. Råmaterialet för båda satserna är till största delen en kort och en lång 
version av en harmoniföljd. Harmoniken bygger i delar av stycket på kontrasten 
mellan ters-, kvart- och kvintstaplingar. Jag skrev även ett långsamt tema och ett löst 
uppbyggt, mer rörligt, tema. Dessa teman återkommer och varieras i båda satserna. 
Harmonik och melodier lekte jag fram vid pianot, sedan gjordes skisser med papper 
och penna över hur de skulle hänga ihop formmässigt.  
 
Regelstyrningen av parameterkompositionen gick till så att jag gjorde en graf som 
beskrev hetta, gradvis avsvalnande och en utplaning till svalka. Sedan delade jag upp 
satsen i fem delar. Dessa delar motsvarar inte formdelar (även om formdelarnas längd 
och utformning har påverkats av dem) utan de är start- och stoppunkter för hur de 
styrda parametrarna (register och dynamik) ska arbeta. Den första delen skulle 
beskriva hetta, del två, tre och fyra avsvalnande och del fem svalka. Den första och 
sista delen motsvarade 25 % vardera av duratan och de tre mittersta motsvarade 
tillsammans 50 % av duratan, ca 17 % vardera. När den första satsen var färdigställd 
konstaterade jag att del ett och fem i andra satsen skulle bli ca 50 sekunder långa och 
del två, tre och fyra skulle bli ca 34 sekunder vardera7.  
 
 

 
De två första takterna ur andra satsen. Stark dynamik, tutti, stort register för ensemblen som helhet, 
rytmik som blir kaosartad som helhet och en dominantisk känsla i harmoniken ska representera hetta. 

                                                
7 Se kapitlet ”Inspelningarna av musiken” s. 24 för redovisning av den slutgiltiga duratan av varje del. 
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Eftersom jag hade bestämt att hetta hörde ihop med stark dynamik så är hela den 
första delen skriven i fortissimo. Del ett gjordes till ett tutti för att maximera effekten 
av den starka nyansen. Från och med starten av del två påbörjas ett långt diminuendo 
där mittpunkten av del två har ett forte, mittpunkten av del tre ett mezzoforte och 
mittpunkten av del fyra ett mezzopiano. Från starten av del fem är dynamikangivelsen 
piano.  
 
Registret styrdes så att ett i princip obegränsat omfång användes i den första delen, 
minst trestrukna a till kontra C8. I del två behöll jag det låga basregistret men skrev 
inte en ton över tvåstrukna a. I del tre begränsades registret till två oktaver, ettstrukna 
a till (stora) A. I del fyra tog jag bort basen helt och använde enbart toner ur en oktav, 
ettstrukna a till (lilla) a. I den sista delen lades ett obegränsat omfång till uppåt, för att 
beskriva kyla. Registret i sista delen blev då trestrukna b till lilla a.  
 
 Nedan visas övergången mellan den fjärde och den femte delen av andra satsen. Jag 
valde att lägga till ett stort register på höjden med en gång istället för att göra en 
uppåtgående rörelse, för att göra effekten av regelstyrningen tydligare. 
 
 

                  
Övergången mellan del fyra och del fem i andra satsen. Högt register, svag dynamik, spröd klangfärg, 
piccolaflöjt, tremolo i violin och viola, öppna klanger och liten men växande rytmisk aktivitet ska 
representera övergången till svalka.      

                                                
8 Jag valde av praktiska och klangmässiga skäl att använda piccolaflöjt endast i samband med kyla 
trots att piccolaflöjten skulle gett möjligheten att skriva för ett större register på höjden i den första 
delen av andra satsen. 
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Reflektion över predetermination i 
kompositionsprocessen 
Många tonsättare arbetar med någon form av predetermination, med varierande 
regelsystem. Vissa tonsättare håller fast vid ett system medan andra förändrar reglerna 
från stycke till stycke. Predetermination kan användas både för att generera material 
och för att välja ut och bearbeta material. Skälen till att utforma regler kan vara allt 
ifrån att ge musiken något slags existensberättigande till att det är en rolig utmaning. 
Följande diskussion handlar om hur kompositionsprocessen förändrades när jag skrev 
musik med förutbestämda regler samt om olika anledningar att styra eller inte styra 
kompositionsprocessen. Den bygger på tonsättarintervjuer i McCutchan (1999), ett 
samtal med Karin Rehnqvist (29 april 2009), en intervju med Jan Sandström (3 
februari 2009) en kommentar via e-post av Paula af Malmborg Ward (28 maj 2009) 
samt på mina egna erfarenheter9.  
 
Processen att skriva en poplåt förändrades när predetermination infördes, i och med 
att skrivandet blev mer som att lägga pussel än ett sökande. Allt material som fick 
användas fanns framför mig, vilket var både frustrerande och förenklande. Flera idéer 
fick lämnas då de inte passade in i mallen, och improvisation, som annars är grunden i 
mitt skrivande, blev förbjudet. Å andra sidan var det enklare att välja ut material när 
det fanns mindre att välja på. Ordningen i kompositionsprocessen blev i stort sett 
densamma som den jag vanligtvis väljer i låtskrivande: melodi och ackord skrevs 
tillsammans del för del, texten skrevs sist och storformen bestämdes först när alla 
delar var skrivna. Något som skilde sig i arbetet med Hopeful jämfört med när jag 
skriver utan predetermination var däremot att jag hela tiden analyserade vad som 
hände i melodi och harmonik. Det gav mig en tydlig helhetsbild och kontroll över 
låtens uppbyggnad. Kanske ledde det i sig till att låten blev mer sammanhållen; inget 
som inte kunde motiveras fanns där. 
 
Processen att skriva den andra satsen i stycket Nerv skilde sig på flera sätt från att 
skriva den första satsen. Det fanns en bestämd tidslängd för hela den andra satsen och 
den var uppdelad i intervall där reglerna för dynamik och register förändrades. En hel 
del arbete gick därför ut på att passa in de musikaliska händelserna inom dessa ramar. 
Formen i den första satsen föddes ur ett långsamt intuitivt arbete där jag lade till och 
drog ifrån, prövade och omprövade. I den andra satsen däremot upprättade jag ett 
kontrakt med mig själv, genom regelstyrningen, att lita på det jag hade bestämt och att 
följa grundtanken i stycket. Detta förenklade kompositionsprocessen i den andra 
satsen jämfört med den första. Ett annat skäl till att processen skilde sig åt mellan 
satserna var att sats två innehåller en hel del bearbetat material från sats ett. Den var 
därför enklare och tog kortare tid att skriva än sats ett. Detta skäl var dock utanför 
ramen för regelstyrningen. 
 
Predetermination kan vara ett stöd i kompositionsprocessen. Kompositören Claude 
Baker berättar att han använder sig av tidslinjer, grafer och skisser som är kopplade 
till olika musikaliska parametrar för att få struktur (s. 76). Jag har samma behov av att 
strukturera upp kompositionsarbetet redan innan jag börjar komponera. 
Predetermination visade sig vara ett sätt för mig att ta den kontrollen ett steg till, att få 
överblick över musiken. Skisserna var inte bara förslag utan de var en mall att följa – 

                                                
9 Samtliga sidhänvisningar i detta avsnitt avser The Muse That Sings (McCutchan, 1999). 
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jag fick något att hålla mig till som påverkade storformen. Detta var framför allt ett 
stöd i det kammarmusikaliska stycket. Sandström framhöll i min intervju att det inom 
rock/pop/soul finns olika mallar för formen som låtskrivare följer intuitivt, men att det 
inte finns lika mycket att hålla sig till då man skriver konstmusik. Jag anser att när jag 
skriver orkester- eller kammarmusik är varje stycke något av en egen värld med sitt 
innehåll och sina regler. Att identifiera tidigt vilka dessa regler är kan förenkla 
kompositionsprocessen. 
 
Enligt tonsättaren William Bolcom (s. 24) har varje stycke sin agenda. Vissa stycken 
skrivs snabbt, andra långsamt etcetera. Flera tonsättare som intervjuas i The Muse 
That Sings vittnar om att de inte kan styra kompositionsprocessen; de anser att de inte 
har någon bra metodik när de skriver och de följer med dit musiken leder dem. Baker 
säger dock att han misstror kompositörer som säger att de följer musiken och inte har 
kontroll över processen utan menar att det bakom detta alltid finns en konstnär som 
organiserar stycket (s. 77). Jag håller med om det och tycker att det är intressant att 
professionella tonsättare avsäger sig kontrollen över den kreativa processen. När man 
styr vissa parametrar i musiken lämnas färre beslut åt det undermedvetna och åt 
intuitionen. Därför vill jag hävda att det är ett sätt att ta kontroll över kompositions-
processen.  
 
Många tonsättare berättar i The Muse That Sings om hur krävande 
kompositionsprocessen är och att den medför ångest och skaparvånda. Jag upplevde 
personligen att skaparvåndan var mindre i den andra, regelstyrda, satsen av mitt 
stycke än i satsen som skrevs på intuition. Jag hade en grundidé, något bestämt som 
jag kunde hänvisa till och inte fick avvika ifrån. Denna idé reducerade 
valmöjligheterna och därför var det enklare att välja instrumentation, harmonik och 
storform än i den första satsen. Vissa tonsättare anser dock att ett stycke är mer 
personligt om det är skrivet från hjärtat med stor skaparångest och prövande och 
omprövande av varje detalj, t.ex. Claude Baker (s. 78). Kanske vill de inte återta 
kontrollen utan vill att kompositionsprocessen ska vara mystisk och svår för att det 
ger existensberättigande åt stycket. Jag var själv nöjd med den första satsen av mitt 
kammarmusikaliska stycke och missnöjd med den andra, regelstyrda, satsen när 
stycket avslutats. Jag tyckte att den första satsen var mer genomtänkt och personlig 
eftersom jag hade prövat mig fram till formen, skrivit, strukit och skrivit om, ändrat i 
dynamiken och så vidare. När stycket framfördes tyckte jag dock att den andra satsen 
lät bättre än den första. Den var mer konsekvent och mer sammanhållen formmässigt. 
Jag ansåg att helheten av den andra satsen blev bättre än den första, troligtvis på grund 
av att jag höll mig till min grundidé i hela den andra satsen. De regelstyrda 
parametrarna arbetade tillsammans och gav en tydlighet när tonomfång och dynamik 
minskade samtidigt.  
 
Kanske kan en viss regelstyrning bli en del av en tonsättares personliga stil och hjälpa 
till att forma ett styckes egenart. Tonsättaren John Harbison säger: ”Reducing 
possibilities is very important, because that gives the piece its character, its profile” (s. 
50). Han beskriver att man till exempel kan göra detta genom att hitta en idé som allt i 
stycket utgår ifrån. En annan tonsättare, Fred Lerdahl, berättar om sin 
kompositionsteknik som han kallar Expanding Variation Form, med regler som berör 
formen. Om denna teknik säger han: ”The expanding variation idea creates a form 
that is uniquely my own” (s. 109). Att arbeta med predetermination är ett sätt att redan 
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från början begränsa sitt handlingsutrymme. Jag anser därför att predetermination kan 
vara en del i processen att forma ett styckes egenart.  
 
Lerdahl berättar även att när han arbetar med Expanding Variation Form och 
använder en egen uppsättning tekniker för att skapa musik blir komponerandet ett 
äventyr. Han har strikta regler men arbetar samtidigt intuitivt (s. 110). Zorn, vars 
tekniker beskrivs kortfattat i inledningskapitlet, avsnittet ”Historisk bakgrund”, 
berättar att han arbetar med predetermination för att det är en rolig utmaning: ”I do 
this to amuse myself, and if it amuses someone else, that’s an added pleasure. Maybe 
nobody will be amused; maybe nobody will know! Maybe nobody will care if they do 
know! But it makes me feel stronger about the piece” (s. 169). 
 
I intervjun med Sandström diskuterade vi att parameterkomposition kan generera 
musik som man inte skulle ha kunnat komponera på intuition. Predetermination kan 
hjälpa tonsättaren att hitta nya vägar och ett nytt uttryck i komponerandet. Eftersom 
enbart parametrarna register och dynamik styrdes i mitt stycke Nerv kan man säga att 
jag gjorde en hybrid av parameterkomposition och intuitivt komponerande. Jag 
upplevde ändå att regelstyrningen gav mig musik som jag inte skulle ha skrivit annars. 
Jag använde mig bland annat mer av extremerna i dynamik i den regelstyrda satsen 
och tvingades av mina regler att skriva långa baslösa partier, vilket jag inte skulle ha 
gjort annars. Tonsättaren David Lang berättar att han försöker undvika att bli styrd av 
sin intuition i sitt komponerande. Han hittar på regler om register, instrumentation, 
rytmik eller liknande just för att musiken inte ska påminna om något han själv eller 
någon annan tonsättare har skrivit tidigare (s. 224-225). 
 
Paula af Malmborg Ward berättar hur hon använder predetermination i början av 
kompositionsprocessen för att generera material. Hon utgår från ord som hör ihop 
med styckets (utommusikaliska) tema. Av dessa ord konstruerar hon rytmer, ackord 
och tonserier. Hon skriver numera musik på intuition men med utgångspunkt i 
kompositionstekniker som den ovan beskrivna och hon poängterar hur viktiga dessa 
tekniker är att kunna även om man skriver på intuition. 
 
Den uppenbara nackdelen när man arbetar med predetermination är risken för att 
musiken inte alls låter som man önskar. I mitt arbete blev regelstyrningen 
problematisk i poplåten Hopeful, där flera spontana idéer förkastades för att de inte 
följde mina regler och de lösningar jag valde i melodin inte alltid var de jag föredrog. 
Jag valde att avvika från de formulerade reglerna på några ställen i Hopeful för att 
melodin inte skulle bli onaturlig i populärmusikgenren10. Det kan finnas en risk med 
att ändra i reglerna beroende på hur musiken låter eftersom man då förlorar i 
konsekvens och själva meningen med regelstyrningen går förlorad. Detta beror dock 
på varför man har valt att arbeta med regelstyrning. I mitt samtal med Karin 
Rehnqvist berättar hon att hon aldrig använder predetermination i ett helt stycke men 
att hon däremot kan använda sig av system för att bygga upp delar av musiken, till 
exempel ett kaos, en uppgång eller en fallande rörelse. När hon då inte har 
användning av systemet längre finns det ingen anledning att behålla det.  
 
Rehnqvist berättar även att hon inte skriver efter förutbestämda regler eftersom hon 
väljer uttrycket i första hand. Har man en stark känsla för vad som ska uttryckas finns 

                                                
10 Se bilagan ”Hopeful, analys av melodi och harmonik” s. 39. 
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det risk för att ett system blir ett hinder mellan idén och det färdiga stycket eller att 
reglerna helt enkelt är onödiga. Regelsystem och uttryck behöver dock inte vara 
antagonister, det beror på hur reglerna utformas. Jag upplevde inte att uttrycket blev 
lidande i min musik när jag införde predetermination – men mina regler gav även 
spelrum för intuition. Reglerna i sats två i det kammarmusikaliska stycket utformades 
dessutom efter känslan jag ville uttrycka. Dan Welcher, en amerikansk tonsättare som 
arbetar med regelsystem rörande tonmaterial/harmonik, kommenterar frågan (s. 93): 
 

I don’t think that setting up a tonality system means that your music is cerebral, or that it can’t possibly be heartfelt. 
I’m always looking for a mood, for an expression of feeling. […] If you have a sense of what you want the piece to do 
before you start writing it, then you will consciously or unconsciously make system choices that facilitate your design.  

 
Han hävdar även att tolvtonsmusik och seriell musik låter godtycklig eftersom 
systemet inte ger möjlighet att arbeta utifrån gehöret. Man måste anpassa reglerna till 
sina behov, till styckets uttryck (s. 93). Kanske kan uttrycket förstärkas av 
predetermination ifall man, som Welcher, väljer sitt system utifrån det uttryck man 
vill uppnå. I förordet till The Muse That Sings sammanfattar McCutchan de 
medverkandes syn på system i komposition: många av dem förkastar serialismen men 
är fortfarande intresserade av regelsystem. Dessa regler ska vara deras personligt 
utformade system och de ska både höra samman med uttrycket och vara en 
intellektuell utmaning (s. xiii).      
 
Predetermination kan användas för att förstärka en utommusikalisk idé, som i sin tur 
kan ge form och riktning till ett stycke. Lang berättar att han använder sig av en 
teknik han kallar Social Models; med detta menar han att kompositionstekniken 
reflekterar hur människor tänker kring något i sin omvärld. I hans stycke Grind to a 
halt, för orkester, är grundtanken ett långt avstannande. Detta avspeglar sig i alla 
stämmor genom att de antingen blir allt långsammare eller repeteras med längre och 
längre mellanrum varje gång (s. 223). Ett annat exempel är stycket In memories of av 
Bruce Adolphe som handlar om att försöka minnas händelser, där han formmässigt 
har hämtat inspiration från hur hjärnan lagrar minnen (s. 193-194). I stycket Nerv 
överfördes mina egna uppfattningar om vad som representerar kyla och värme till mitt 
regelsystem. Detta gjorde reglerna meningsfulla och jag upplevde att predetermina-
tionen förstärkte den utommusikaliska idén.  
 
Lerdahl berättar att han skapade sin egen kompositionsteknik utifrån åsikten att det 
var problematiskt att alla tonsättare under 1900-talet hittade på egna godtyckliga 
system. Han ansåg att dessa system var omusikaliska och svåra att uppfatta för en 
lyssnare (s. 109). Lerdahl valde då att utveckla ett eget system, men vissa andra 
tonsättare arbetar inte med predetermination över huvud taget. Rehnqvist berättar att 
hon inte är intresserad av att bygga system, dels för att hon saknar behov av det, dels 
för att hon anser att man kanske låser sig till en känsla i ett stycke när man använder 
sig av förutbestämda kompositionsregler. Michael Daugherty berättar om hur han 
under 80-talet var missnöjd med samtidsmusiken eftersom han ansåg den vara alltför 
abstrakt. Hans bakgrund i jazz- och popmusik gav honom helt andra preferenser 
(s.174).  
 
Vissa tonsättare anser att helhetstänkandet försvinner ifall man styr vissa parametrar i 
musiken. Joan Tower uttalar sig mycket skeptiskt om att låta kompositionstekniska 
idéer föregå det musikaliska materialet (s. 57): 
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I’m a very hands-on person. I start with an idea, two notes, four notes, and then I start sculpting it. I distrust 
precompositional thinking, because it can never be all-inclusive; it forces you by definition to think about one thing at 
a time. […] I have real trouble with that, because in writing music, you’re dealing with a whole range of complex 
parameters at once, right from the start. You have to consider time, space, rhythm, dynamics, pitches, color, all of 
which together create the personality of the piece. If you isolate one element, you don’t have a personality formed. 
You only have a brick. I like to start with the identity right away, using everything I have.  

 
Tower arbetade med seriell musik under 1960- och 1970-talet men lämnade 
inriktningen helt för att ägna sig åt ett mer intuitivt styrt komponerande. I citatet ovan 
förkastar hon idén att isolera och styra olika parametrar eftersom hon anser att man då 
förlorar känslan för helheten.   
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Inspelningarna av musiken 
Hopeful 
Hopeful skrevs från början till en inspelning med Studiomusikerklassen årskurs 2 
producerad av David Myhr, låtskrivare och producent i Stockholm. Före inspelningen 
uppstod en diskussion, då Myhr ansåg att harmoniken i låten var onödigt avancerad. I 
en kommentar vid senare kontakt (e-post, 15 april 2009) förklarar han att det dels var 
en genrefråga – att han ville hålla harmoniken enkel för att för att låten skulle passa in 
i popballadfacket snarare än att bli en jazzballad. Han hade även befarat att 
harmoniken skulle låta krånglig, sökt och att den skulle ta fokus från melodin. Vid 
inspelningen behölls trots detta min version av harmoniseringen och vi blev båda 
nöjda med resultatet, i och med att det gav progression till låten. Diskussionen gjorde 
det ännu mer angeläget att undersöka hur lyssnare skulle uppfatta den regelstyrda 
låten.  
 
Inspelningen med studiomusikerna följer den noterade melodin närmare än jag själv 
gjort på min inspelning. Som sångerska med bakgrund i soulmusik ser jag melodin 
som en stomme att uttolka och improvisera runt. Kanske kan detta påverka lyssnarnas 
åsikter om melodin men i och med att båda låtarna behandlas likadant anser jag ändå 
att en jämförelse mellan låtarna är möjlig. You are the one I call for har inte spelats in 
av andra utan endast i en egen version. 

Nerv 
Att begränsa vilket register man använder är ett mycket märkbart och handfast sätt att 
regelstyra en parameter. Det är lätt att genomföra och det ger ett tydligt resultat. Att 
styra dynamik är inte riktigt lika tydligt eftersom det är en mer relativ parameter; 
pianissimo i en klarinett är svagare än i en cello och en stark nyans upplevs som 
starkare i ett tutti än om det bara är några som spelar, för att ta några exempel. Därför 
måste man ta ställning till hur man ska instrumentera dynamiken för att göra 
skillnaderna så tydliga som möjligt.  
 
Ensemblens och dirigentens reaktioner på dynamiken i den regelstyrda satsen var att 
den var för grovhuggen. Diminuendot var för långsamt och spannet forte fortissimo - 
piano var för litet för att utföras jämnt. Därför ändrade vi angivelsen i den sista delen 
till pianissimo. Troligtvis hade det underlättat för ensemblen om dynamiken hade 
instrumenterats mer. Ifall jag hade tagit bort en stämma i taget istället och undvikt 
plötsliga instrumentationsförändringar så hade diminuendot kunnat bli jämnare och 
långsammare. I och med att vi ändrade angivelsen i sista delen till pianissimo så blev 
jag ändå nöjd med utförandet. 
 
Tidsindelningen visade sig vara svår att följa exakt på grund av ritardandon, ändringar 
i tempo under arbetets gång och liknande. Tidsindelningen för de olika delarna är i 
min syntetiska version nära grundtanken: Del ett och fem är vardera 51 sekunder, del 
två är 32 sekunder, del tre är 38 sekunder och del fyra är 35 sekunder. Under arbetet 
med ensemblen och dirigenten ändrades dock tempot i styckets senare delar och ett 
rallentando i del två kom att gå mot ett långsammare tempo än jag först hade tänkt. 
Konstnärligt var det en bra lösning men det innebar att duratan för de olika delarna 



 25 

blev ändrad. I den slutgiltiga inspelade versionen av stycket är del ett fortfarande 51 
sekunder lång men del två är 46 sekunder, del tre 51 sekunder, del fyra 46 sekunder 
och del fem är 1 minut och 4 sekunder lång. Detta har inte påverkat kompositions-
processen men det har påverkat resultatet och eventuellt lyssnarupplevelsen. 
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Resultat av lyssnarenkäten 
Lyssnarenkäten genomfördes i huvudsak för att svara på två frågor. Den ena var om 
informanterna spontant föredrog den regelstyrda eller den intuitivt skrivna 
låten/satsen och varför. Den andra var om de uppfattade att den ena låten/satsen i de 
två kompositionsparen var skriven med förutbestämda regler för melodi och harmonik 
respektive dynamik och register.  
 

Hopeful och You are the one I call for 
Fyra frågor ställdes om de två poplåtarna i lyssnarenkäten. Den första frågan var 
vilken av de två låtarna som lyssnaren föredrog och varför. Det visade sig att ungefär 
hälften föredrog den ena och hälften den andra. Fem personer tyckte bäst om poplåten 
You are the one I call for, utan regelstyrning, sju personer föredrog den regelstyrda 
poplåten Hopeful medan två personer tyckte lika bra om båda. I kommentarer från 
informanterna framgick att alla de som föredrog You are the one I call for tyckte om 
melodin i refrängen. Även två av de informanter som föredrog Hopeful skrev i sin 
kommentar att refrängen på You are the one I call for var bra. Tre personer skrev även 
att de tyckte bättre om svänget på You are the one I call for. De som föredrog Hopeful 
skrev att den låten var en helhet som hängde ihop bättre än den andra, att den hade 
bäst uppbyggnad i intensitet, fin melodi och ett bra intro (bland annat harmoniken i 
introt). Hopeful gav även upphov till kommentarer om uttrycket i musiken: ”Den 
kändes varmare, det var mer kärlek i den” ”[…]den andra gav en sån skön känsla i 
kroppen. Som en mjuk smekning.” Den relativt hårda styrningen av melodi och 
harmonik har därmed inte kvävt musikens uttryck. 
 
Att många informanter tyckte bäst om refrängen på You are the one I call for kan 
tolkas som en tillfällighet. Det kan även bero på att refrängmelodin i den styrda låten 
är uppbyggd av bitar från versen, det var svårt att foga samman dessa bitar till ett nytt 
sammanhang och i det fallet blev regelstyrningen till nackdel för melodins 
tillgänglighet. 
 
I fråga två och tre fick informanterna svara på vilken melodi de tyckte bäst om och 
vilken de mindes bäst. Fem personer tyckte bäst om melodin på You are the one I call 
for, lika många tyckte bäst om Hopeful medan tre informanter valde alternativet ”lika 
bra” och en valde ”vet ej”. Nio personer mindes melodin till Hopeful bäst, endast fyra 
mindes You are the one I call for bäst och en valde alternativet ”minns båda lika bra”. 
Dessa svar bör dock tolkas med försiktighet med tanke på att Hopeful spelades efter 
You are the one I call for i undersökningen. Åtta av de fjorton medverkande i enkäten 
har valt samma alternativ för vilken melodi och vilken låt de tyckte bäst om. Relativt 
många, sex personer, har valt olika alternativ för bästa låt och bästa melodi. Detta bör 
betyda att något annat än melodin har avgjort vilken låt dessa informanter föredrog. 
Flera har då nämnt helhetsintryck eller sväng. 
 
I fråga fyra fick informanterna en kort beskrivning av hur jag hade arbetat med melodi 
och harmonik i den styrda låten. De fick sedan svara på frågan i vilken av de två 
låtarna jag hade styrt melodi och harmonik. Tio personer svarade rätt, två personer 
gissade på fel låt och två valde alternativet ”ingen åsikt”. Enligt detta resultat kan en 
musikaliskt skolad lyssnare mycket väl upptäcka när ett tematiskt och harmoniskt 
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material bearbetas och återkommer istället för att nytt material läggs till i ett 
musikstycke. Jag har dock fått kommentarer i efterhand från musiker som spelat 
låtarna samt från informanter att de inte skulle ha tänkt på att den ena låten var 
skriven med predetermination ifall de inte hade fått veta det, och att det var svårt att 
gissa vilken det var. 
    

Nerv 
Den första frågan informanterna fick svara på om stycket Nerv var vilken av satserna 
de föredrog. Precis som i fallet med poplåtarna var utfallet jämnt, fem personer 
föredrog sats ett, utan regelstyrning, fyra tyckte bäst om parameterkompositionen sats 
två och fem valde alternativet ”lika bra”. Att fler informanter hade svårt att välja 
vilken av satserna som var bäst kan bero på att de delvis innehåller samma material 
samt att de är två delar i en helhet till skillnad från poplåtarna som står mer för sig 
själva.  
 
Bland dem som föredrog sats ett kommenterade flera att den satsen gav mycket bilder. 
Några informanter har gett mycket poetiska beskrivningar av satsen: ”Den målade 
upp ett landskap för min inre syn. Jag såg en mystisk, fantasifull skog full av liv.” 
”Jag fick en känsla av ’vår’ snön smälte och allt vaknar.” Andra kommentarer var att 
den var stämningsfull, den var mer sammanhängande än den andra satsen samt att 
harmoniken och en rytmisk del var bra. En av informanterna kommenterade även att 
sats ett var mer melodibaserad och att hon fick mer bilder av sats ett för att den inte 
var så kaosartad som inledningen av sats två. 
 
Samtliga som föredrog sats två har kommenterat att de tyckte om kaoset i början av 
satsen: ”Det kändes som jordens urkrafter[…]” ”[…]väldigt häftig stark början[…]” 
Tre av fyra ansåg även att fortsättningen på andra satsen var vacker. En person skrev 
att det var större dynamisk spännvidd i sats två än i sats ett, och en skrev att sats två 
var mest dramatisk.  
 
Informanterna fick även välja vilken sats de tyckte passade bäst ihop med vad stycket 
handlade om. Sex personer valde sats ett medan åtta tyckte att sats två passade bäst 
med den utommusikaliska idén. De som tyckte att den första satsen passade bäst ihop 
med styckets handling har kommenterat sådant som uppbyggnad i intensitet och 
instrumentation, att man hittade hem efter en orolig början. En person beskrev första 
satsen på ett sätt som var mycket likt min egen tanke om programmet: ”Flöjten 
tillsammans med pianots harmonik gav mig en bild av hur snödrivan smälte och man 
kunde riktigt se vattendropparna. Gräset tittar fram mer och mer. Fick en bild av en 
dal där snön hade smält färdigt (en bit in i stycket).”  
 
Fyra av de informanter som tyckte att sats två beskrev handlingen bäst fann att 
kontrasterna inom sats två var större än inom sats ett. Fyra har på något vis 
kommenterat kaoset i början av andra satsen. Någon har nämnt dynamiken specifikt 
och två personer har nämnt instrumentationen. En beskrivning påminner om min 
tanke om programmet: ”Den andra var verkligen eld och jordvärme på samma gång. 
Mot slutet fick jag en känsla av att sitta ensam en kall höstkväll i en mörk nordisk 
granskog. Med blåkallt månljus som enda ljuskälla.” 
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För att ta reda på om informanterna upplevde någon skillnad i dynamik- och 
registerbehandling mellan sats ett och två fick de kryssa i vilken eller vilka 
musikaliska parametrar de tyckte förändrades allra mest från den ena satsen till den 
andra: dynamik, melodi, rytmik, register, instrumentation eller harmonik. Allra flest 
kryss fick dynamiken, tio personer ansåg att dynamiken var något av det som skilde 
satserna åt mest. Rytmik och harmonik fick vardera åtta kryss medan register och 
instrumentation fick tre kryss var och melodi bara två. Grafen över dynamiken i andra 
satsen gav en utveckling med större dynamiska skillnader och dessutom ett nästan 
linjärt diminuendo till skillnad från första satsen där svängningarna var inom ett 
mindre spann och mer böljande. Det är tydligt att många har reagerat på dessa 
skillnader. De som ansåg att rytmiken skilde sig åt mycket mellan de två satserna har 
troligtvis reagerat på att den andra satsen inleds med nästan en minuts musik i snabb 
7/8 takt, vilket inte används någon annanstans i stycket. Dessutom finns en formdel i 
den första satsen där flöjtens och klarinettens melodirytm spelas unisont i alla 
stämmor och på så vis bildar en rytmisk bakgrund som inte återkommer lika tydligt i 
andra satsen. Mer förvånande är att många upplevde harmoniken som olika i de två 
satserna. Kanske tänkte de på den första delen av andra satsen som har en egen 
harmonisk grund; i övrigt bygger harmoniken i andra satsen på det som etablerats i 
första satsen. Endast tre informanter har uppfattat att registret i de båda satserna 
skiljer sig mycket åt. Kanske beror det på att musiker sällan diskuterar ensemblens 
register som helhet utan snarare registret för varje enskilt instrument? Kanske 
formade regelstyrningen av registret satsens karaktär så pass mycket att det är svårt att 
isolera den parametern från helhetsintrycket av musiken? Jag blev ändå förvånad över 
att så pass få informanter hade reagerat på de baslösa partierna i andra satsen och 
kontrasten mellan det stora registret i början av andra satsen och 46 sekunder musik 
inom en oktav senare i stycket.  
 
För att undersöka ifall informanterna föredrog den regelstyrda eller den spontana 
register- och dynamikbehandlingen fick de svara på i vilken av satserna de tyckte att 
dynamiken respektive registret passade musiken bäst. Tre personer tyckte att 
dynamikbehandlingen var bäst i sats ett, fem tyckte den var bäst i sats två och sex 
personer valde alternativet ”lika bra i båda”. Vad gällde registret ansåg fyra personer 
att det var bäst i sats ett, två i den andra satsen, sju personer svarade ”lika bra i båda” 
och en svarade ”vet ej”. Det framgår av kommentarerna att flera informanter tar fasta 
på hur dynamik- och registerbehandlingen speglar styckets utommusikaliska idé, 
vilken avslöjades i en tidigare fråga.  
 
Då informanterna bara hade hört stycket en gång och många valde svarsalternativet 
”lika bra i båda” var det troligtvis svåra frågor och svaren bör tolkas med försiktighet. 
Två personer har kommenterat att de tyckte bäst om dynamikbehandlingen i sats två 
för att den innehöll större kontraster än sats ett. Det framgår även i ett par 
kommentarer att informanterna verkligen har ställt dynamikbehandlingen i de olika 
satserna mot varandra och tycker att den är lika bra: ”Sats ett var lugn precis som 
snösmältningen kan vara. Sats två var tydlig hetta/svalka. ” ”På ett sätt skulle jag vilja 
säga sats ett, men sättet du använde dig av dynamiken i del två av sats två var väldigt 
bra. Därför säger jag lika bra.” Det är ändå möjligt att några informanter har kryssat 
att dynamiken fungerar lika bra i båda satserna för att det är för svårt att avgöra detta 
på en lyssning, när man inte heller vet under tiden man lyssnar vad som efterfrågas. 
Endast två personer har lämnat kommentarer om registerbehandlingen. Båda dessa 
föredrog registret i sats ett: ”Som tidigare nämnt var den väldigt målande.” 
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”Karaktären gjorde det tror jag (på satsen).” Dessa kommentarer tillsammans med 
bristen på kommentarer och antalet informanter som inte har kunnat välja en av 
satserna kan tyda på att det är svårt för en lyssnare att skilja ensemblens register från 
dess uttryck som helhet. 
 
I enkätens sista fråga fick lyssnarna gissa i vilken av satserna jag hade styrt dynamik 
och register i förväg. Nio informanter gissade rätt, fyra gissade på fel sats och en 
valde alternativet ”ingen åsikt”. De informanter som gissade rätt och trodde att den 
andra satsen var skriven med predetermination skrev i sina kommentarer att sats två 
var mer genomtänkt (två kommentarer), strukturerad, utformad efter en modell, 
upphackad/bestämd, innehöll större konstraster samt att det var större skillnad i 
dynamik än i sats ett (två kommentarer). I en kommentar motiveras gissningen med: 
”Jag tror att om man har en som ovan beskriven utgångspunkt så tenderar man att ta 
ut svängarna, när det är starkt så är det riktigt starkt, stora registerhopp o.s.v.” Ingen 
av de som gissat att sats ett skulle vara regelstyrd har lämnat någon tydlig motivering 
till sitt svar. Då en majoritet av informanterna gissade rätt och motiverade varför anser 
jag att lyssnare som är skolade i musik kan uppfatta skillnaden mellan 
parameterkomposition och mer intuitiv komposition. 
      

Metoddiskussion lyssnarenkät 
Enkätundersökningen genomfördes för att tillvarata fler lyssnares åsikter om min 
musik än vad som skulle ha varit möjligt ifall jag hade gjort intervjuer. Enkäten var 
utformad så att den innehöll både frågor med svarsalternativ och flera möjligheter till 
egna kommentarer. Två versioner av enkäten utformades. En för musikstudenter som 
innehöll vanligt förekommande facktermer och en version för mediastudenter där 
begrepp förklarades mer. Jag utformade två enkäter för att de skulle blir så enkla som 
möjligt att besvara för både musiker och ickemusiker. Musikaliska facktermer kan 
vara förvirrande för någon som inte studerar musik och på samma sätt kan 
omskrivningar av vanligt förekommande termer förvirra den som är van vid 
fackspråket.       
 
Enkäten skulle ha besvarats av 20 mediastudenter och 10 musikstudenter men istället 
besvarades den av 14 musikstudenter och 1 mediastudent. Detta kan anses vara 
problematiskt i och med att studenter på musikhögskolan inte kan betraktas som 
genomsnittliga lyssnare. Med facit i hand är jag dock nöjd med att det var 
musikstuderande som besvarade enkäten, då de gav mig en mycket rik information. 
Jag valde att endast inkludera musikstudenternas svar i arbetet för att göra 
populationen mer enhetlig. 
 
Kanske skulle jag ha fått möjlighet att undersöka en större population ifall enkäten 
hade utformats som ett webbformulär med en länk till musiken på en hemsida. Jag 
valde dock att genomföra enkäten i grupp med mig som undersökningsledare 
eftersom jag ville att informanterna skulle besvara frågorna i en viss ordning. I de 
sista frågorna i enkäten förklaras att jag har regelstyrt dynamik och register i det 
kammarmusikaliska stycket och om informanterna visste detta i förväg skulle de 
troligtvis ha lyssnat extra mycket på dynamik och registerval och funderat över 
predetermination i förväg. Jag önskade även att de skulle lyssna på båda 
låtarna/satserna i respektive kompositionspar utan att veta vilka frågor som ställdes 
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och därför delade jag inte ut enkätformuläret förrän de lyssnat på ett helt 
kompositionspar. 
 
Frågan om vilken melodi informanterna minns bäst var svår att besvara eftersom de 
oundvikligen hörde den ena sist och därför mindes den bäst. Detta påpekades av flera 
deltagande men det var ett problem jag inte lyckades lösa. Kanske skulle den frågan 
ha ställts sist i hela enkäten.  
 
Ingen av informanterna har kommenterat låtarnas text och därför drar jag slutsatsen 
att den inte hade någon större betydelse för deras bedömning av låtarna. 
 
Jag anser att jag fick ut mycket information av enkäten och är därför i stort sett nöjd 
med dess utformning och resultat. Om tid och möjlighet funnits till att utöka 
undersökningen skulle jag ha lagt till en förkortad version av enkäten med större 
population som komplement till den nuvarande enkäten. Den förkortade enkäten 
skulle enbart innehålla frågorna om vilken låt/sats informanten föredrog och vilken 
hon eller han trodde var regelstyrd. Det hade varit intressant att undersöka en 
population med mer varierande musikalisk bakgrund med tanke på vad som nämns i 
inledningen, avsnittet ”Forskningsläge”, om att musikaliskt skolade lyssnare lyssnar 
mer efter struktur än uttryck, medan lyssnare utan musikalisk skolning lyssnar efter 
uttryck i första hand (Gabrielsson, 21 april 2009).  
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Resultatdiskussion 
Kompositionsprocessen 
Kompositionsprocessen förändrades på olika sätt när regelstyrning infördes beroende 
på reglernas utformning. Gemensamt för den regelstyrda poplåten och den kammar-
musikaliska satsen var att predeterminationen blev ett stöd i kompositionsprocessen i 
och med att jag fick en grundidé att hålla fast vid. Sökandet efter material skedde 
inom mindre ramar och det var därför enklare att generera och välja ut material än i 
den intuitivt skrivna musiken. I Hopeful blev processen mer som att lägga pussel med 
det material som redan fanns än ett sökande. Detta skilde kompositionsprocessen av 
den regelstyrda poplåten från den låtskrivarprocess jag vanligtvis arbetar med. I andra 
satsen av Nerv påverkade reglerna vilken typ av material som passade och det var 
därför enklare att välja ut material till den andra satsen än till den första. Det var 
dessutom enklare för mig att följa den utommusikaliska idén i den regelstyrda satsen 
än i den intuitivt skrivna satsen. 
 
Predetermination förenklade arbetet med att göra materialet till en helhet på grund av 
att allt relaterades till grundidén, framför allt i Hopeful där regelsystemet gick ut på att 
göra musiken till en helhet. Detta märktes även i lyssnarnas reaktion på Hopeful. Jag 
upplevde att låsningar och skaparångest i komponerandet blev mindre när jag 
komponerade efter ett regelsystem i och med att det som styrdes av reglerna inte gick 
att ompröva.  
 
Jag anser att om man ska få ut något av predetermination är det viktigt att bestämma 
vad som ska uppnås med reglerna och man kan med fördel välja regler som är till för 
att förstärka ett styckes uttryck, som jag gjorde i Nerv. Det som avgör 
regelstyrningens påverkan på det musikaliska resultatet bör till största delen vara hur 
reglerna är utformade och vad de berör. Jag upplevde inte att det var svårare att hitta 
ett ärligt uttryck inom ramen för regelstyrningen, i och med att det fanns utrymme 
även för intuitiva val och reglerna i det kammarmusikaliska stycket var utformade för 
att passa uttrycket. Däremot var reglerna i vissa fall hämmande rent musikaliskt. I 
Hopeful var det frustrerande när idéer till melodin inte passade in i systemet och fick 
formas om eller strykas. Att lyssnarna föredrog refrängen på den intuitivt skrivna 
låten kan bero på att det var svårt att skriva en ny, lätt igenkännbar, melodi till 
refrängen i Hopeful med de regler som styrde melodin. Å andra sidan skulle jag inte 
heller ha skrivit melodin till intro- och mellanspelsdelen, vilken fick positiva 
kommentarer, utan hjälp av regelstyrningen. I andra satsen av Nerv var det svårt att 
anpassa regelstyrningen till den exakta tidslängden för varje del. Samtidigt var 
indelningen i fem delar, med olika anvisningar för de styrda parametrarna, till hjälp 
för organiserandet av storformen. Kanske är det bättre att skapa ett system för att 
generera och organisera material och sedan fortsätta komponerandet utan regler ifall 
reglerna visar sig vara hämmande. Risken med det är att man ger upp regelstyrningen 
för tidigt och missar det som kunde ha blivit resultatet av den.  
 
Att använda predetermination i populärmusik skiljer sig från att använda det i ett 
stycke för kammarensemble eftersom tonsättare, musiker och lyssnare har olika 
förväntningar på hur musiken ska låta i dessa olika genrer. Som tidigare nämnts i min 
reflektion över kompositionsprocessen och historiska bakgrund är det vanligt att 
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tonsättare inom det konstmusikaliska området använder sig av olika typer av 
regelsystem. Inom populärmusikskapande är det däremot inte ett vanligt sätt att arbeta 
på och därför måste man som låtskrivare vara beredd att kompromissa något med 
regelstyrningen eller anpassa själva systemet för att inte resultatet ska falla helt 
utanför genrens ramar. Det finns inte samma tolerans i populärmusikgenren som i 
konstmusikaliska sammanhang för att en rigid regelstyrning ska få påverka resultatet. 
I Hopeful blev jag tvungen att kompromissa med reglerna och göra ett par 
tonförändringar i melodin. Detta hade kunnat undvikas ifall jag utformat antingen 
grundmaterialet eller regelsystemet bättre. Jag skrev dock ut rytmik och i de flesta fall 
hela den musikaliska gesten11 utifrån grundidén även där tonförändringar förekom och 
därför anser jag att jag fick ut det resultat jag önskade av regelstyrningen. Även i Nerv 
gjordes vissa kompromisser med regelstyrningen i och med att det var svårt att 
beräkna och följa de exakta tidsramarna för varje del. Jag anser att det inte påverkade 
själva kompositionsprocessen eftersom det från början endast rörde sig om några 
sekunder mer eller mindre i varje del. När inspelningen med ensemblen gjordes blev 
däremot tempot annorlunda än jag tänkt mig från och med andra delen av stycket, 
vilket gjorde att delarnas längd avvek från det jag hade bestämt. Kanske kan satsens 
form ha förlorat i konsekvens på grund av att parametrarna inte ändrades med de 
tänkta tidsintervallen. Jag har dock inte fått några indikationer av lyssnarenkäten om 
att formen på satsen skulle vara ologisk. 
 
Det var inte svårare att engagera sig som kompositör i musiken som skrevs med 
predetermination, däremot var jag från början mindre nöjd med den regelstyrda satsen 
än den intuitivt skrivna satsen av Nerv12. Åsikten ändrades när musiken spelades av 
ensemblen. Kanske lurade jag mig själv till att tro att musik skriven på känsla är mer 
genomarbetad än musik som skrivits med förutbestämda regler i och med att formen i 
den intuitivt skrivna musiken i större utsträckning skapas utifrån prövande, sökande 
och omprövande.     
  
Predetermination hjälpte mig att hitta nya vägar i mitt komponerande. I Hopeful är 
delar av melodi och harmonik relativt oväntade och utformade på ett sätt jag inte 
skulle ha kommit på intuitivt, framför allt i introt och tredje versen. I den andra satsen 
av Nerv skapade reglerna för dynamik och register grunden till en form som var ett 
långsamt avtagande. Formen skulle ha varit svår att fullfölja utan dessa regler och den 
liknar inget jag har skrivit tidigare. Reglerna var även utformade för att utnyttja 
extremerna av dynamik och av ett stort respektive litet register, vilket gjorde att jag 
komponerade med tydligare kontraster i den andra satsen än i den första. Jag upplever 
att dynamik- och registerbehandlingen skilde sig åt tydligt mellan första och andra 
satsen av Nerv. Samtidigt finns min signatur definitivt kvar i musiken. Både 
regelsystemen och valen inom dessa system är utformade av mig, och jag anser därför 
att musiken inte förlorar i personligt uttryck. Jag upplevde att en viss regelstyrning 
hjälpte till att forma musikens egenart. Ifall jag behöll ett system som jag ofta 
använde eller influerades av skulle det bli en del av mitt personliga uttryck. På det 
viset kan regelstyrning hjälpa en tonsättare att hitta sin egen röst. 
 

                                                
11 Med ”gest” menas här tonhöjdens riktning och rytmik i fraserna. 
12 Se kapitlet ”Kompositionsprocessen” avsnittet ”Reflektion över predetermination i 
kompositionsprocessen” s. 19. 
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Lyssnarenkäten 
En klar majoritet av informanterna i undersökningen gissade rätt på vilken av de två 
låtarna/satserna som var regelstyrd. Detta tyder på att en van lyssnare kan upptäcka 
predetermination i musik. Det är möjligt att resultatet hade varit annorlunda ifall 
enkäten hade besvarats av informanter utan musikalisk skolning. Det är även svårt att 
svara på om lyssnare skulle upptäcka regelstyrning utan att ha blivit 
uppmärksammade på den. Jag har fått flera kommentarer av musiker som spelat 
låtarna och av informanter efter enkättillfället om att de inte skulle ha tänkt på att 
Hopeful var skriven med predetermination och att det var svårt att gissa både vad 
gällde poplåtarna och kammarensemblestycket. Samtidigt hade flera informanter 
skrivit initierade kommentarer om varför de trodde att den andra satsen i Nerv var 
skriven med predetermination, vilket utesluter att de gissade rätt av en slump. Kanske 
beror det även på vilka musikaliska parametrar som styrs. Många informanter hade 
reagerat på att dynamiken skilde sig åt mycket mellan de två satserna i Nerv men få 
uppmärksammade eller kommenterade registerbehandlingen trots att den gav en stor 
skillnad i kompositionsprocessen.   
 
Låtarna och satserna inom varje par visade sig vara ungefär lika populära. Detta tolkar 
jag som att den regelstyrda musiken och den intuitivt skrivna musiken var lika 
lätt/svår att ta till sig för en lyssnare. Med tanke på den tidigare diskussionen om 
harmonik i Hopeful var det intressant att konstatera att ingen av informanterna i 
enkäten anmärkte negativt på harmoniken. Reglerna som styrde Hopeful syftade till 
att skapa en låt som var en helhet i melodi och harmonik och hade en lång och tydlig 
uppbyggnadsfas i harmoniken. Enligt resultatet från lyssnarenkäten fyllde 
regelstyrningen den önskade funktionen; flera informanter kommenterade att den var 
en bra helhet och hade bättre uppbyggnad än den andra låten. Flera personer skrev 
även att de tyckte om kontrasterna i dynamiken i den andra satsen av Nerv. En 
informant har kommenterat att sats två i Nerv torde vara regelstyrd med att den lät 
mer upphackad/bestämd än sats ett men övriga kommentarer om eventuell 
regelstyrning i satsen var neutrala eller positiva. 
 
Lyssnare uppfattar inte musik jag har skrivit med förutbestämda regler som mindre 
uttrycksfull än musik skriven på känsla. I det första kompositionsparet fick jag 
kommentarer om det starka uttrycket i Hopeful men inte i You are the one I call for, 
som snarare uppskattades för svänget och refrängen. I Nerv var det olika vilken sats 
som gav upphov till mest känslor. Kanske kan en viss regelstyrning göra musiken mer 
uttrycksfull; flera informanter kommenterade exempelvis att sats två passade bäst med 
den utommusikaliska idén därför att kontrasterna var störst inom den satsen. Då 
ungefär lika många lyssnare har föredragit den regelstyrda musiken som den intuitivt 
skrivna musiken drar jag dock slutsatsen att predetermination inte har så stor påverkan 
på intensiteten i uttrycket.  
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Fortsatt forskning 
Det finns mycket lite forskning om hur predetermination påverkar kompositions-
processen. En större studie med bredd i fråga om vilken typ av regelstyrning som 
används skulle ge ökade kunskaper i ämnet. Att jämföra olika typer av 
predetermination och göra studier av hur olika tonsättare arbetar skulle ge en djupare 
förståelse för tonsättares motiv för att arbeta med förutbestämda regler och för 
regelsystemens påverkan på kompositionsprocessen och resultatet. Särskilt intressant 
är enligt min åsikt hur bruket av predetermination påverkar musikalisk form, hur det 
kan förenkla och försvåra kompositionsprocessen samt huruvida det kan hjälpa 
tonsättare att hitta nya vägar i sitt komponerande. 
 
En intressant fråga som berörs men inte är i fokus i mitt arbete är hur resultatet, den 
färdiga musiken, påverkas av att tonsättaren arbetar med predetermination. En 
undersökning med verkanalys av musik skriven med och utan regelstyrning skulle ge 
större klarhet i detta. En studie där olika tonsättare skriver musik efter samma 
kompositionsregler skulle kanske ge insikt i hur dessa regler påverkar resultatet. Ger 
en viss regelstyrning upphov till likheter i resultatet eller skulle den färdiga musiken 
variera lika mycket som musik skriven på känsla av de medverkande tonsättarna? 
 
Konstnärligt skulle jag vilja utforska närmare hur man kan skriva pop- rock- och 
soulmusik av ett litet material som varieras på olika sätt. Hur kan jag organisera 
musiken så att allt material i en låt kan relateras till allt annat i samma låt? Skulle 
sådan musik vara enklare för en lyssnare att ta till sig och minnas än musik som 
innehåller ett mer splittrat material? Det skulle även vara intressant att pröva olika 
system för att styra musikalisk form och rytm. En konstnärlig studie av andra 
tonsättares kompositionsteknik skulle utveckla mitt komponerande och min förståelse 
för kompositionsprocessen.   
 
I musiken jag har komponerat inom ramen för min uppsats har jag använt mig av 
predetermination för att bearbeta och välja ut material. Att använda predetermination 
för att generera grundmaterialet till ett stycke och jämföra denna typ av styrning med 
predetermination som styr ett senare skede av komponerandet skulle vara givande. 
 
Lyssnarenkäten i mitt arbete skulle med fördel kunna utvecklas till en större 
undersökning, där åsikter hos informanter som inte är musikaliskt skolade jämförs 
med musikers åsikter. Olika typer av regelstyrning skulle kunna ingå i 
undersökningen. Detta skulle ge säkrare svar på om predetermination kan påverka 
intensiteten i uttrycket eller musikens tillgänglighet. Det vore även intressant att 
genomföra en undersökning för att ta reda på om lyssnare, när de hör den regelstyrda 
musiken, automatiskt börjar tänka på predetermination, utan att ha blivit uppmärk-
sammade på detta.  
 
Slutligen vore det intressant att forska i hur underförstådda regler och intuition 
samverkar i komposition, var gränsen går mellan underförstådda regler och personligt 
uttryck.  
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Slutkommentar 
För mig har det varit utvecklande att arbeta med predetermination och jag kommer att 
fortsätta med det, inte i all musik jag skriver men då och då för att få nyinspiration. 
Vad regelstyrning innebär för ett stycke, positivt och negativt, beror i första hand på 
hur reglerna är utformade. Det beror även på vilken typ av tonsättare man är, vilket 
behov av struktur man har. Studierna av andra tonsättares kompositionsprocess visade 
att många har starka åsikter för eller emot regelstyrning. Själv anser jag att 
predetermination kan vara till nytta ibland men är dålig vid andra tillfällen. Jag har 
inte varit intresserad av att arbeta med totalstyrd musik utan har snarare velat 
undersöka hur regler och intuition samverkar i kompositionsprocessen. Oavsett om 
reglerna är uttalade eller inte finns det knappt någon musik som är skriven utan regler, 
och lika lite musik som är skriven utan intuition. Jag vill avsluta med att citera 
tonsättaren Bright Sheng (McCutchan, 1999, s. 204): 
 

Why do I compose? Music is a way for me to express feelings as well as concrete thoughts – it’s like telling a story 
with sound. One part is spontaneous, while the other requires more logical, organizational skills. One helps the other 
to achieve the maximum result. When they meet, the outcome is wonderful. 
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Förteckning över bilagor 
Cd-skiva innehåll 
1. Hopeful 

2. You are the one I call for 

3. Nerv 

4. Hopeful, studiomusikernas version 

Övriga bilagor 
Hopeful, analys av melodi och harmonik 
Hopeful, leadsheet 
You are the one I call for, leadsheet 
Nerv, partitur 
Enkätundersökning musikstuderande 
Listade kommentarer till enkätundersökning 
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Bilaga 1: Hopeful, analys av melodi och 
harmonik 
Leadsheet med analys av melodins och harmonikens utveckling i låten. 



 40 



 41 



 42 



 43 

Bilaga 2: Hopeful, leadsheet 
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Bilaga 3: You are the one I call for, 
leadsheet
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Bilaga 4: Nerv, partitur
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Bilaga 5: Enkätundersökning 
musikstuderande 
 
Jag är född år: 19___ 
 
Jag är: Kvinna  Man  
 
Del 1. 
1. Vi har lyssnat på två låtar. Vilken av dessa låtar tyckte du bäst om? 
 
Låt nr 1.   Låt nr 2.       Tyckte lika bra om båda  Vet ej  
 
Varför tyckte du bäst om den låten?:______________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
2. Vilken melodi tyckte du bäst om? 
 
Låt nr 1.   Låt nr 2.       Tyckte lika bra om båda  Vet ej  
 
 
3. Minns du melodin i den ena låten bättre än i den andra? I så fall 
vilken?  
 
Minns melodin i låt nr 1. bäst  
 
Minns melodin i låt nr 2. bäst  
 
Minns båda melodierna lika mycket/litet  
 
 
4. Den ena låten är byggd på ett mindre tematiskt material än den andra. 
Det innebär att i den låten har jag utgått från en kort melodisnutt. Sedan 
har jag förändrat melodin genom att exempelvis sjunga den baklänges, att 
flytta den i tonarten, att bryta upp melodisnutten i ännu mindre delar som 
jag har flyttat om etc. Vilken låt tror du att jag har skrivit på det viset?: 
 
Låt 1   Låt 2   Ingen åsikt   
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Del 2 
5. Vi har lyssnat på ett stycke i två satser. Vilken av satserna tyckte du 
bäst om? 
 
Sats 1.   Sats 2.       Tyckte lika bra om båda  Vet ej  
 
Varför tyckte du bäst om den satsen?:_____________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
6. Vad tyckte du skilde satserna åt allra mest? (Du kan om du vill kryssa i 
ett par alternativ.)  
 
Dynamiken (hur tydliga förändringarna i tonstyrka var, hur ofta den 
ändrades) 
 
Melodin  
 
Rytmiken (tempot, komplexiteten, hur tydlig rytmiken var)  
 
Register (var jag använde mig av högt respektive lågt register; om jag 
hela tiden använde flera register samtidigt eller t.ex. bara högt register 
ibland).  
 
Instrumentationen (vilka spelade mest och minst, med vilka tekniker 
spelade de, vem spelar mest melodi, liggande bakgrund, baslinje etc.)  
 
Harmoniken (hur snabb ackordrytmen var, hur stora klanger det var, 
graden av färgning och dissonanser etc.)  
 
7. Stycket handlar om värme och kyla. I sats ett ska musiken beskriva 
iskyla som tinar upp till sommarvärme. I sats två ska musiken beskriva 
hetta som klingar av till svalka. I vilken av satserna tyckte du att musiken 
beskrev bäst det som den skulle handla om? 
 
Sats 1.   Sats 2.   Vet ej  
 
Vad var det i musiken som gjorde att den ena satsen lät mer som det den 
handlade om än vad den andra satsen gjorde?:_____________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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8. I vilken av satserna tyckte du att dynamiken passade musiken bäst? 
 
Sats 1.   Sats 2.   Lika bra i båda  Vet ej  
 
Eventuell kommentar:_________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
9. I vilken av satserna tyckte du att registret (var ensemblen spelade i ett 
visst register eller i flera samtidigt) passade musiken bäst? 
 
Sats 1.   Sats 2.   Lika bra i båda  Vet ej  
 
Eventuell kommentar:_________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
10. I en av satserna hade jag redan innan jag skrev musiken bestämt hur 
dynamiken och registret skulle ligga i styckets olika delar. I den satsen 
gjorde jag en plan för vilken dynamik och vilka tonhöjder jag fick 
använda i första fjärdedelen av satsen, andra fjärdedelen av satsen o.s.v. 
och sedan följde jag planen när jag komponerade musiken. I vilken av 
satserna tror du att jag gjorde så? 
 
Sats 1.   Sats 2.   Ingen åsikt  
 
Varför/Eventuell kommentar:___________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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Bilaga 6: Listade kommentarer till 
Enkätundersökning 
Kommentarerna är listade per fråga och per valt alternativ, exempelvis är alla 
kommentarer från dem som föredrar låt ett är listade efter varandra. Löpnummer 
anges före varje kommentar. Kommentarerna är oredigerade. 
 

Fråga 1: Vi har lyssnat på två låtar. Vilken av dessa 
låtar tycker du bäst om? 
Föredrar låt nr. ett, You are the one I call for 
Löpnr: 6 Kommentar: Skön refräng som var lite annorlunda. Gillade körerna. Bra 
melodi. 
 
Löpnr: 7 Kommentar: Den var svängigare. Sen tycker jag om refrängen bättre. 
 
Löpnr: 8 Kommentar: Den hade en melodi som lättare fastnade, en tydlig ”hook”. 
Och dessutom var låt 1 väldigt svängig. Ett skönt groove.  
 
Löpnr: 12 Kommentar: Låten hade en mer tung rytm och ett bättre sväng. Jag 
fastnade för refrängen i första låten och det känns som att det var den jag kom ihåg 
bäst.  
 
Löpnr: 14 Kommentar: Jag tyckte om refrängen bättre, lite mer catchy. 

 

Föredrar låt nr. två, Hopeful 
Löpnr: 1 Kommentar: Den kändes varmare, det var mer kärlek i den (med det menar 
jag inte att texten nödvändigtvis handlade om kärlek).  Så tycker jag väldigt mycket 
om klangerna i introt. Inspirerande. 
 
Löpnr: 2 Kommentar: Introt är väldigt snyggt på andra låten. Men jag gillar verkligen 
refrängen på första.  
 
Löpnr: 3 Kommentar: Jag tyckte att den ”hängde ihop” bättre. Allt ifrån mixning till 
arrangemang, melodi. 
 
Löpnr: 4 Kommentar: Den kändes mer intressant, uppbyggnaden på den här låten var 
bättre. Men refrängen i första var grymt bra. 
 
Löpnr: 5 Kommentar: Båda låtarna var väldigt bra, men den andra gav en sån skön 
känsla i kroppen. Som en mjuk smekning. Tyckte mycket om melodin. 

 
Löpnr: 9 Kommentar: Den var mest varierad i kompet och i dynamiken. Introt ledde 
inte till det jag förväntade mig. 
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Löpnr: 10 Kommentar: Den kändes mer komplett och som en helhet. Det kändes som 
det saknades något på den första låten. 
 

Tyckte lika bra om båda 
Löpnr: 11 Kommentar: Båda var bra och eftersom det var olika karaktär på dem så 
tycker jag inte att det riktigt går att jämföra. Låt nr 1 skulle jag gärna lyssna på, på 
café, middag, stäning eller på puben. Nr 2 är mer en relaxlåt. Obs jag lyssnade dock 
inte så mycket på texten utan mer på låtens karaktär. Låt nr 2 tyckte ag lät mer 
sorgsen i melodi och harmonik. 
 
Löpnr: 13 Kommentar: Tyckte båda var spännande, man visste inte alltid var 
harmoniken skulle leda härnäst. 
 

Fråga 5. Vi har lyssnat på ett stycke i två satser. 
Vilken av satserna tycker du bäst om? 
Föredrar sats ett 
Löpnr: 5 Kommentar: Den målade upp ett landskap för min inre syn. Jag såg en 
mystisk, fantasifull skog full av liv. Den andra satsen gjorde det även den men inte på 
ett lika genomträngande sätt.  
 
Löpnr: 6 Kommentar: Kändes som den hade någon sorts röd tråd igenom sig. 
 
Löpnr: 8 Kommentar: Jag fick en känsla av ”vår” snön smälte och allt vaknar. Det var 
ett stämningsfullt stycke. Kändes som om det kunde vara filmmusik. 
 
Löpnr: 12 Kommentar: Den gav mig mer bilder och känslor. Tror att det kan ha varit 
att den inte var lika kaosartad som sats 2 (iaf början av sats 2) samt att sats 1 hade en 
tydlig melodi som jag uppfattade lättare. 
 
Löpnr: 14 Kommentar: Fin harmonik och det rytmiska temat var snyggt.  

 

Föredrar sats två 
Löpnr: 1 Kommentar: Det kändes som jordens urkrafter, den berörde inte bara min 
själ utan hela min kropp. Den hade också något otroligt vackert över sig. Och lite 
melankoliskt. 
 
Löpnr: 3 Kommentar: Större dynamisk spännvid – väldigt häftig stark början och 
vacker återtagning/utveckling av tematiken från sats 1:s början i slutet av sats 2.  
 
Löpnr: 4 Kommentar: Den var grymt häftig där i början och hade ett otroligt vackert 
slut. Men jag gillade båda väldigt mycket. Fick lite Steve Reichkänsla här och där.  
 
Löpnr: 7 Kommentar: Häftigt ”kaos” i positiv mening. Den var mer dramatisk. 
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Tyckte lika bra om båda 
Löpnr: 11 Kommentar: Olika karaktärer så det är svårt att jämföra, båda var bra.  
 
Löpnr: 13 Kommentar: Jag tyckte att de kompletterade varandra bra! 
 

7. Stycket handlar om värme och kyla. I sats ett ska 
musiken beskriva iskyla som tinar upp till 
sommarvärme. I sats två ska musiken beskriva hetta 
som klingar av till svalka. I vilken av satserna tyckte 
du att musiken beskrev bäst det som den skulle 
handla om?  
 

Sats ett beskriver handlingen bäst 
Löpnr: 4 Kommentar: I sats ett fick jag en skön känsla efter det lite mera 
oroliga/konstiga som var i början av satsen. 
 
Löpnr: 5 Kommentar: Sats två kändes skarp och hård, något som för mig beskriver 
iskyla. Sats ett tyckte jag nog mer lät som högsommar till höst.  
 
Löpnr: 6. Kommentar: I sats två kändes det inte direkt som den övergick till svalka, 
kanske till någon sorts vila. Inledningen i sats 1 som övergick till ett hav av 
volymskillnader och sköna ackord kändes som kyla blev till värme. 
 
Löpnr: 8 Kommentar: Uppbyggnaden av instrument och intensitet. Det var som om 
instrumenten vaknade till liv efter vinterdvalan. 
 
Löpnr: 10 Kommentar: Den satsen kändes för mig som en resa som till slut hittade 
hem. Vilket gjorde att man kände sig lite kall och orolig i början och sedan kände jag 
ett varmt lugn när den hittade hem.  
 
Löpnr: 12 Kommentar: Flöjten tillsammans med pianots harmonik gav mig en bild av 
hur snödrivan smälte och man kunde riktigt se vattendropparna. Gräset tittar fram mer 
och mer. Fick en bild av en dal där snön hade smält färdigt (en bit in i stycket). 
 

Sats två beskriver handlingen bäst 
Löpnr: 1 Kommentar: Den andra var verkligen eld och jordvärme på samma gång. 
Mot slutet fick jag en känsla av att sitta ensam en kall höstkväll i en mörk nordisk 
granskog. Med blåkallt månljus som enda ljuskälla. 
 
Löpnr: 2 Kommentar: Stökigheten i början på andra satsen.  
 
Löpnr: 3 Kommentar: Tydligare i instrumentation upplevde jag det som. Darrande 
stråkar i högt läge t.ex. =klyscha för svalka/kyla, och sats 2 var bättre på att illustrera 
hetta i början. 
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Löpnr: 7 Kommentar: Från stormen till lugnet. Dynamiskt sett. 
 
Löpnr: 9 Kommentar: Instrumentation, klangfärg, rytmik. 
 
Löpnr: 11 Kommentar: Det var en tydligare kontrast, man hörde när det blev svalka. 
 
Löpnr: 13 Kommentar: Den första satsen var jämnare. Den andra visade skillnaden 
tydligare. 
 
Löpnr: 14 Kommentar: I första satsen var skillnaden mer sublim medan andra satsen 
hade stora skillnader. 
 

I vilken av satserna tyckte du att dynamiken passade 
musiken bäst? 
Dynamiken i sats två är bäst 
Löpnr: 1 Kommentar Jag gillar kontraster (och kontrasten skulle ju vara värme – kyla) 
och det var större bredd i dynamiken i den andra satsen mellan starkaste och svagaste. 
 
Löpnr: 14 Kommentar I den var det som sagt större skillnad vilket passade bättre till 
temat. 

Dynamiken är lika bra i båda satserna 
Löpnr: 5 Kommentar På ett sätt skulle jag vilja säga sats ett, men sättet du använde 
dig av dynamiken i del två av sats två var väldigt bra. Därför säger jag lika bra. 
 
Löpnr: 6 Kommentar Det blev som ifrån att bränna sig till att få slappna av i ett lugn i 
sats två. Fast det inte riktigt kändes som svalt var det ändå bra i dynamik. Kanske 
mittenpartiet kändes lite som det övergick lite för fort.  
 
Löpnr: 11 Kommentar Sats ett var lugn precis som snösmältningen kan vara. Sats två 
var tydlig hetta/svalka. 
 
 

I vilken av satserna tyckte du att registret passade 
musiken bäst? 
Registret i sats ett är bäst 
Löpnr: 5 Kommentar: Som tidigare nämnt var den väldigt målande. 
 
Löpnr: 6 Kommentar: Karaktären gjorde det tror jag (på satsen). 
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I vilken av satserna tror du att jag har regelstyrt 
dynamik och register? 
Sats ett 
Löpnr: 7 Kommentar: Första satsen lät känsligare. (Min kommentar: Har personen 
missuppfattat?) 
 

Sats två 
Löpnr: 1 Kommentar: Jag tror att om man har en som ovan beskriven utgångspunkt så 
tenderar man att ta ut svängarna, när det är stark så är det riktigt starkt, stora 
registerhopp o.s.v. 
 
Löpnr: 2 Kommentar: Jag upplevde störst skillnad i dynamiken på den. 
 
Löpnr: 3 Kommentar: Kändes liksom mer genomtänkt. 
 
Löpnr: 5 Kommentar: Jag vet inte, har säkert fel. Men jag tyckte den kändes mer 
”upphackad/bestämd”. 
 
Löpnr: 12 Kommentar: Det kändes på ett sätt genomtänkt i formen/att den var väldigt 
tydlig när det ändrades något i stycket. 
 
Löpnr: 13 Kommentar: Den kändes mer utformad efter en modell. 
 
Löpnr: 14 Kommentar: Lät mer uppstrukturerad i den formen. 
 

Övriga kommentarer 
Löpnr: 1 Kommentar: You are the one I call for: starkare refräng. Hopeful: eterisk, 
vackra klanger, varm, intressantare. Sats ett: Coolt, vackert, drömskt, härligt, 
utomhus, romantik, lite ostyrigt. Sats två: Kraftfullt, jord, jordens urkrafter, mörka 
skogar, Sibelius, Stravinsky.  
 
Löpnr: 5 Kommentar: (Om fråga 2) Låt ett grym refräng. (Min kommentar: 
informanten hade valt låt två som bästa låt. 
 
Löpnr: 11 Kommentar (Om fråga 3) Låt två spelades sist så jag tror att det beror på 
det. (Min kommentar: informanten hade valt minns melodin i låt nr 2 bäst) 
 
Löpnr: 14 Kommentar: (Om fråga 2) Min kommentar: informanten har skrivit vers 
under valet av låt två som bästa melodi. 
 


