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Sammanfattning 
En vanlig metod inom musikskapande är att utgå ifrån tidigare skapad musik. Musik upplevs dock 
ofta i samband med andra konstformer och jag ville undersöka hur det går att skapa musik med 
utgångspunkt i andra konstformer snarare än att starta med musikaliska referenser.  

Målet har varit att skapa nya tankebanor och nya sätt att kommunicera om musik. 

Jag har omvandlat attribut från tre olika filmsekvenser till musikalisk form. Fokus är lagt på 
komposition, arrangering, speltekniska aspekter och konstnärliga ljudtekniska val. 

Arbetet har resulterat i tre musikstycken av varierad karaktär. Under processen har nya tankebanor 
och verktyg för att skapa musik framkommit. Tankebanorna som framkom innefattade bland annat 
att använda ljud som känns igen från annat än musik samt system för att överföra färg till musik. 
Jag kom till insikt om att det i musikaliska sammanhang alltid går att tänka ”fler varv” än vid första 
anblick. 
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1.  Bakgrund  
 
Musik och musikskapande är under konstant förändring. Hela tiden kommer nya kompositörer, 
artister, producenter och sätter sina spår i musikhistorien. Musik låter inte likadant idag som för 1, 
10 eller 100 år sedan och även processen för att skapa musik förändras. Att musik inte skulle 
förändras med tiden är för mig en orimlig tanke. Jag har därför ett stort intresse av att utveckla 
arbetssätt inom musikskaparprocessen. 

Ett vanligt arbetssätt inom musikproduktion är att jobba utifrån musikaliska referenser och tidigare 
inspelad musik. Att utgå från musikaliska referenser inom musikskapande är något som för många 
fungerar väldigt bra. Jag tänker dock att en kan bli begränsad av att kopiera/härma/inspireras av 
något musikaliskt som redan finns och att det finns en risk med att musiken bara utvecklas ”inifrån” 
och inte från yttre faktorer.  

För mig känns det uppenbart att musik kan förstärkas i samband med andra konstnärliga uttryck 
såsom t.ex. text, dans, teater, film. Det finns många faktorer som spelar in i varför vi lyssnar på det 
vi gör. Eftersom musik ofta upplevs i samband med andra konstformer var jag intresserad av att 
skapa musik med utgångspunkt i andra konstformer i kontrast till att starta med musikaliska 
referenser.  

Jag studerar nu på studiomusikerutbildningen på musikhögskolan i Piteå. Utbildningen är upplagd 
på så vis att vi under utbildningens gång träffar många nya gästlärare/producenter med olika 
inriktning. Det är intressant att studera hur de kommunicerar och pratar om musik. Vissa pratar med 
musikaliska termer medan andra pratar med mer otydliga, ”luddiga” och beskrivande ord och 
gester. Det har för mig blivit tydligt att det finns många sätt att beskriva och tänka om musik.  

När jag studerade musik på folkhögskola var en vanligt förekommande övning att spela musik 
utifrån bilder eller andra icke-musikaliska inspirationskällor. Liknande arbetssätt har jag inte stött 
på särskilt mycket nu på högskolan och när jag själv försökt implementera det under repetitioner 
eller inspelningar har jag ofta mötts av oförstående blickar hos mina medmusikanter. 

I Maj 2015 gjorde jag musik till en modevisning. Jag har aldrig gjort något liknande projekt förut 
och det var otroligt lärorikt att få prova på. Jag fick olika referenslåtar att lyssna på, varav ingen lät 
som den andra och det var därför svårt att tolka de musikaliska referenserna. Jag fick även en hel 
del önskemål/direktiv i ord. Det kunde se ut såhär:  

”Avslagen men drivig? Rå men melodiös? Och gärna olika ljud som kan löpa parallellt typ, som kanske inte vanligtvis sitter ihop? 
Eller jag kommer nog ha en hel del tyg som flödar, så bra om det "pampiga" kan understrykas utan att bli kyrkligt eller historiskt, 
typ! Gärna med lite mörkare botten” 

Jag tror det är möjligt att utveckla musiken på en bredare nivå genom att undersöka möjligheterna 
att skapa musik utifrån konstformer som inte låter. Det var följaktligen intressant att i 
modevisningsprojektet inte bara få musikaliska referenser utan även beskrivande ord från någon 
som inte alls sysslar med musik. Det var en stor utmaning att göra något av de beskrivande orden 
men det var lärorikt att omvandla och tolka ord som inte är så vanliga inom musik. Denna studie 
kommer utgå från samma tema.  
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2. Syfte  
 

Syftet med studien är att undersöka hur det går att skapa musik genom att omvandla 
attribut/egenskaper/känslor/strukturer inom film till musik, för att därigenom utveckla nya 
tankebanor och verktyg för vidare musikskapande. 

 

2.1 Frågeställningar 
  

Hur kan jag omvandla attribut/egenskaper/känslor/strukturer från film via ord till musik?  

Hur kan jag skapa nya tankebanor i en musikalisk process? 

Hur påverkar givna ramar tagna från film mitt musikskapande? 

Vilka faser av en musikproduktion är mest mottagliga för inspiration av icke-musikaliska 
referenser? 
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3. Begreppsförklaringar 
 

Beståndsdelar – Jag använder ordet beståndsdelar som ett samlingsbegrepp för 
attribut/känslor/egenskaper/strukturer i filmer (t.ex. svek, glädje, bil, gungande, röd). 

Logic – Det datorprogram jag använt för att spela in och redigera allt musikaliskt material. 

EQ – Equalizer (tonkontroll) 

Sidechainkompression – Att låta en kompressor styras av ett annat ljud än det som ska 
komprimeras. 

Ljudeffektsautomatisering – Att ”rita in kurvor” för att styra olika ljud/effekter över tid. 

Plug-in – Insticksprogram (ofta någon typ av effekt) som används i musikprogram. 

Fade – In/- eller uttoning av ljud. 
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4. Metod  
 

För att söka svar på frågeställningarna valde jag att utforska området genom att välja ut tre korta 
filmsekvenser. Filmsekvenserna studerades noga för att sedan brytas ned i de beståndsdelar 
(egenskaper, attribut, strukturer, känslor) som kunde identifieras. Därefter skrev jag ned 
beståndsdelarna som ord och komponerade och spelade in musik utifrån orden. Studien är uppdelad 
i tre olika musikaliska experiment med utgångspunkt i varsin kort filmsekvens för varje experiment. 

Att val av filmklipp skulle spela en avgörande roll i processens utveckling samt i hur det 
musikaliska resultatet skulle komma att låta kändes självklart. Med det i åtanke valde jag tre filmer 
av varierande karaktär för att utforska om det skulle bli stor skillnad i processerna och för att ge 
upphov till olika sorters infallsvinklar. De olika filmtyperna var: en scen från en tv-serie, en 
reklamfilm samt en konstfilm. 

Tanken var att beståndsdelarna som identifierades i filmerna skulle tillåtas att omvandlas abstrakt 
och långsökt eller konkret och direktöversatt. Jag var inte rädd för att använda långa 
associationskedjor i ett försök att locka fram nya tankebanor i mitt sätt att se på musik.  

Antalet beståndsdelar i de olika experimenten varierade utifrån vad jag kunde hitta i de olika 
filmklippen och vissa beståndsdelar valdes för att utmana mig själv i skapandeprocessen.  

Eftersom jag främst övat upp mina musikaliska uttryckssätt med gitarr som huvudinstrument har 
projektet utgått från gitarren. Projektet är dock inte begränsat till enbart gitarr utan andra 
instrument, effekter och ljud framförallt skapade med hjälp av dator har använts utefter förmåga. 
Projektet innefattar därmed komposition, arrangering, speltekniska aspekter, musikproduktion, och 
konstnärliga ljudtekniska val. Sång och låttexter är ämnen jag har för lite kunskap om, så 
experimenten innehåller ingen sång. 

Allt musikaliskt arbete har utförts på egen hand. Dels då det är lärorikt att göra saker jag inte är van 
vid, dels för att ta reda på hur icke-musikaliska referenser kan påverka olika faser av en 
musikproduktion. Jag valde även att göra allt arbete på egen hand eftersom jag tänkte mig veta hur 
jag vill ha saker och ting och det finns mycket som kan försvinna i kommunikation med andra 
musiker eller ljudtekniker. Studien handlar om hur jag tolkar och omvandlar filmklippen och 
därigenom utvidgar mitt förhållningssätt till musikskapande, inte om hur någon annan tolkar det jag 
försöker kommunicera. I och med det fanns givetvis en risk att gå miste om andras tankar som 
skulle kunnat inspirera. Jag har hela tiden varit medveten om att det klingande resultatet möjligen 
skulle komma att låta ”sämre” än om jag i större utsträckning anlitat andra musiker eller 
ljudtekniker som har sina specialområden där de kan mer än mig. Jag ansåg att det inte var ett 
problem eftersom studien handlar om processen att omvandla filmklipp till musik och inte 
huvudsakligen att någon ska vilja lyssna på musiken på grund av ett snyggt basspel eller en bra, 
välbalanserad mix. 

Under processens gång förde jag loggbok i form av stödanteckningar.  

Jag valde att inte i förväg titta allt för mycket på hur andra tidigare tagit sig an området att göra 
musik utifrån visuella referenser. Anledningen till det var att inte bli för styrd i vilka val jag skulle 
göra. Däremot har jag under projektets gång kunnat likna flera av skapandeprocesserna med saker 
andra tidigare gjort. 
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5. Genomförande 
 
Nedan följer beskrivningar över hur jag har omvandlat de olika filmsekvenserna och deras 
beståndsdelar till musik. 
 

5.1 Experiment #1. Rederiet. 
 
Via denna länk kan du lyssna på det färdiga resultatet av experimentet: https://youtu.be/DwAUq-
NkHf0 (Ljudklipp ”1. Experiment #1”) 
 
5.1.1 Filmsekvensen 
 
Det första experimentet utgår från en scen ur TV-serien rederiet (Sveriges Television, 1994). Hela 
scenen utspelar sig i en personalhytt på en finlandsfärja. En av karaktärerna som tidigare jobbat 
ombord på färjan har stora spelskulder och alkoholproblem. Han har kommit tillbaka till färjan för 
att försöka låna pengar av sin föredetta kollega. Han får inte göra det och super sig därför redlöst 
full och blir ledd till sin f.d. kollegas hytt. Han hittar hennes pengar och stjäl dem efter en stunds 
eftertanke. 
 
Du hittar filmklippet (Sveriges Television, 1994) via denna länk (sekvensen börjar 32:16 min in i 
klippet):  
https://www.oppetarkiv.se/video/1239186/rederiet-sasong-4-avsnitt-51-av-318 
 
5.1.2 Beståndsdelar 
 
Full/Alkohol 
Trötthet  
Svek 
Ångest 
Lägsta punkt 
Båt 
Tomhet 
 
5.1.3 Övergripande tankar 
 
I det första experimentet valde jag medvetet beståndsdelar jag trodde skulle vara relativt lätta att 
utgå från. Beståndsdelarna har ett tydligt tema och jag ansträngde mig inte för att hitta nya 
ordklasser eller långsökta ord. Det kändes viktigt att den generella känslan i musikstycket skulle bli 
mörkt och deppigt. 
 
5.1.4 Tillvägagångssätt 
 
Repetitiv gitarrslinga. Full/Alkohol/Båt 
Eftersom tydliga beståndsdelar i den visuella kompositionen var: Full/Alkohol och Båt började jag 
leta efter faktorer som kunde knyta samman beståndsdelarna. En gemensam egenskap som snabbt 
hittades var ”gungande”. Båtar gungar fram och tillbaka på vågorna och alkohol påverkar ofta 
människor så att de blir vingliga och gungar fram och tillbaka. ”Hur skapar en då något som gungar 
på ett musikaliskt sätt?” Jag såg flera angreppssätt som svar på den frågan. Det går exempelvis att 
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använda en sampling av något som gungar. Kanske något som många känner igen, exempelvis en 
gunga från en lekplats. Att använda en sådan sampling kändes dock lite som att ta den enkla 
utvägen. Fokus lades istället på den gungande rörelsen. Jag ville återspegla rörelsen ”fram och 
tillbaka” om och om igen. Det resulterade i tanken att det musikaliska resultatet borde vara något 
repetitivt. Med hjälp gitarren började jag utforska möjligheterna att göra något gungande. Jag utgick 
från tonen E och provade att repetitivt växla mellan E och alla andra toner, en åt gången. Vilket 
intervall som spelades hade stor påverkan på om det kändes gungande eller inte. Valet landade till 
slut på en ren kvint, utan att jag egentligen vet varför den kändes mest gungande. Tydligt var dock 
att små intervall i mitt tycke inte alls bidrog till en gungande känsla. Med stora intervall (större än 
en stor sext) var det svårt att hitta ett sammanhang och det blev mer ”upp och ned” än ”fram och 
tillbaka”. Jag vet inte varför jag reagerade såpass olika på de olika intervallen. Det skulle kunna 
bero på saker jag tidigare hört i musik och därför fått förutfattade uppfattningar om. Kanske finns 
något vanligt förekommande fenomen i vardagen som gungar och har toner som ligger en kvint 
ifrån varandra. Gitarrslingan spelades i 6/8dels takt eftersom jag får känslan av att 6/8 har något 
gungande/vaggande över sig. Eftersom en av beståndsdelarna i experimentet var ordet trött går 
gitarrslingan i ett relativt långsamt tempo.  
 
Båt  
När jag letade egenskaper hos båtar fokuserades som tidigare nämnt i första hand på gungande. En 
annan egenskap båtar har är att de flyter. Av den anledningen ville jag få de musikaliska 
beståndsdelarna att flyta in i ljudbilden. Jag försökte åstadkomma en flytande effekt genom att vissa 
nya instrument tonas in i ljudbilden med en långsam fade istället för att ha en tydlig startpunkt. 
   
Tomhet 
I filmklippet har huvudkaraktären inte mycket hopp kvar om livet. Han har tappat riktning och jag 
ser en stor tomhet i honom. För att uttrycka tomhet i musikalisk form användes egenskaperna hos en 
stor tom miljö. Stycket innehåller således mycket reverb (efterklang). 

 
Svek 
Hur omvandlas ordet svek till musik? Min definition av svek är att bli lovad något och att det löftet 
bryts. Rent harmoniskt skulle en kunna tänka att något utlovas via en kadens eller ett 
dominantackord och när det ska lösas upp i något ackord som traditionellt sett skulle använts går det 
istället till ett helt annat ackord och gör en så kallad ”bedräglig kadens”. Eftersom jag redan hade 
kommit fram till den gitarrslinga som skulle användas kändes det dock inte läge att ändra 
harmoniken alltför mycket.  
   
Gitarrslingan antydde ett ledset, eftertänksamt, sorgset tema men utan att använda den klassiskt 
”ledsna” skaltonen: molltersen. Det antyds dock att detta musikstycke går i moll eftersom den lilla 
sexten är med tidigt i stycket. Molltersen fick symbolisera svek genom att den finns i en 
melodislinga som kommer in i musikstycket efter ungefär en minut. Harmoniken hålls alltså en 
aning öppen till en början och kanske finns hopp om glädje och att inte bli sviken. När molltersen 
sedan introduceras fastslås att det är verkligen är en molltonalitet och därmed inträffar sveket.  
 
Svek beskrivs ibland som ”att hugga någon i ryggen/ett hugg i ryggen”. Jag valde att tolka uttrycket 
bokstavligen och försökte symbolisera ett hugg i ryggen med en aggressiv virvel från en 
trummaskin. Ljudet bearbetades med en kompressor för att framhäva transienterna och attacken. Jag 
har aldrig huggit någon i ryggen men tänkte att ljudet som uppstår av ett sådant hugg är relativt dovt 
och skar därför bort de höga frekvenserna i virveln med ett lågpassfilter inställt runt 2000 Hz.  
  
Trött/Lägsta punkt.  
I filmsekvensen har en av huvudkaraktärerna nått sin lägsta punkt. Botten är nådd och han kan inte 
sjunka lägre och kan eller orkar inte ta sig upp. Traditionellt sett beskrivs tonhöjd eller tempo som 
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högt eller lågt. För att gestalta att någon nått sin ”lägsta punkt” sjunker därför tonhöjden och tempot 
drastiskt precis i slutet av stycket.  
 
Ljudexempel på sjunkande tonhöjd, tempo: https://youtu.be/sCsCOCxCYO0 (Ljudklipp ”2. Lägsta 
punkt”) 
 
Trötthet 
Trötthet och att vara orkeslös är något som genomsyrar hela filmsekvensen. Enklaste 
tillvägagångssättet jag kunde hitta för att tolka ordet trött var att låta musikstycket gå i ett långsamt 
tempo.  
 
Ett vanligt förekommande fenomen inom musik är att bli trött av att utöva musiken. Det kan 
exempelvis vara en sångare som inte orkar ta sig ända upp till högsta tonen i en låt eller en 
trumpetare vars läppar inte orkar mer efter att ha spelat länge i ett högt register. Jag funderade på 
hur det gick att applicera trötthet på de beståndsdelar som redan fanns i musikstycket. Valet landade 
på att vända rytmik som verktyg och resulterade slutligen i ett delay på virveln. Delayet repeterar 
virveln en aning långsammare än fjärdedelar. Tanken är att delayet inte har nog med ork och inte 
når riktigt ända fram. 
 
Ångest 
Ångest är ett ord jag ofta tidigare stött på inom musikområdet. Jag hade därför mycket förutfattade 
tankar om det. I ett flertal tidigare situationer har jag gestaltat ångest med gitarrspel och då främst 
använt mycket effektpedaler som reverb och fuzz för att få fram en mörk, skrikande känsla. 
Speltekniskt har jag använt dissonans och skrikande bends som ekar ut i den tomma känsla ett stort 
och långt reverb kan ge. I omvandlingssprocessen användes mina tidigare erfarenheter men jag ville 
prova att göra det även utan gitarr som instrument. På 1177 Vårdguiden beskrivs ångest såhär: 
”Ångest är en stark oro eller rädsla som tydligt känns i kroppen” (Holmér, Emma. 2016). Jag valde 
att i omvandlingsprocessen fokusera på att det ”känns i 
kroppen” och ville åstadkomma ljud som skaver och 
sticker. Det musikaliska resultatet blev ett synthljud med 
ett reverb som bidrar till en tom och sorgsen känsla. För 
att framkalla ett sound som ”skaver” användes en 
equalizer där frekvenser runt 3400 Hz höjdes med ett EQ-
band med högt Q-värde (smalt frekvensspann) se figur 1. 
EQ-inställningen bidrar till att några frekvenser stärks 
onaturligt mycket och de finns där oavsett vilken ton 
synthen spelar för tillfället. Ljudet får då en skavande 
känsla.  
 
Här finns ett ljudklipp med synthljudet: https://youtu.be/in-9iq0pLU8 (Ljudklipp ”3. Ångestsynth”) 
 
Jag spann vidare på den skavande/stickande känslan och därför finns genom hela stycket ett ljud jag 
försökte göra skavande och stickande, lite som en mygga. Ljudet är uppbyggt av två gitarrer som 
spelar en ton (E) och ”bendar" en lägre ton upp till originaltonen och däromkring. Med 
högerhanden spelade jag så snabbt, frustrerat och hårt jag kunde på strängarna. Gitarrljudet var 
distat med mycket reverb. Efter inspelningen användes plugins i logic för att få ljudet att röra sig 
panoreringsmässigt så att ljudet kan upplevas som att det ”snurrar runt”. Framförallt ändras 
volymen så ibland är ljudet starkt för att sedan försvinna helt. Frekvensen med hur ofta ljudet skulle 
rotera och variera i volym automatiserades. Ibland är det riktigt påträngande och i vissa perioder 
mer tillbakahållet men det försvinner aldrig och finns där hela tiden. Det låter likt en mygga som 
surrar. Jag gjorde en tydlig koppling till ångest som skavande/stickande och som finns där hela 
tiden och stundvis är riktigt påträngande.  

Figur 1 
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Här finns ett ljudklipp med gitarrljudet: https://youtu.be/OKNW3sNBZsU (Ljudklipp ”4. 
Ångestgitarr”) 
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5.2 Experiment #2. Bilreklam. 
Via denna länk kan du lyssna på det färdiga resultatet av experiment 2: 
https://youtu.be/nawzXUKXlx4  (Ljudklipp ”5. Experiment #2”) 
 
5.2.1 Filmsekvens 
 
Det andra experimentet i studien utgår från en helt annan sorts filmklipp än förra experimentet. 
Detta nya filmklipp är en reklamfilm för en bil. I filmen syns tre personer som åker bil i olika 
miljöer. De utövar hela tiden olika sportaktiviteter såsom att hoppa fallskärm, gå på lina, spela 
fotboll och paddla kajak. Jag får uppfattningen att biltillverkaren vill förmedla en aktiv, pigg och 
sportig känsla genom denna reklamfilm. Biltillverkarens slogan som visas i slutet av klippet är: 
”Passion For Life” och det är tydligt att denna reklamfilm försöker förmedla passion för livet. 
 
Filmklippet (Renault, 2015) går att se via denna länk: 
https://youtu.be/n6rBVMYOusc  
 
 
5.2.2 Beståndsdelar 
 
Frihet 
Aktiv  
Pigg  
Sportigt 
Snabbt 
Mångsidig 
Glädje 
Tre 
Röd 
Våghalsig 
Bil 
Himmel 
 
5.2.3 Övergripande tankar 
 
Filmklippet känns som totala motsatsen till filmsekvensen i det första experimentet. Här handlar det 
om glädje, frihet och aktivt levande istället för trötthet, svek och alkohol. Min spontana reaktion på 
beståndsdelarna var att det skulle vara ett snabbt tempo. Jag uppfattade inte reklamfilmen som 
speciellt nyskapande, snarare som en klyschig traditionell reklamfilm och det fanns i åtanke under 
skapandet av musikstycket i experimentet. Under processens gång användes metoder som kan 
tyckas vara en aning långsökta och oväsentliga. Allt för att försöka gå utanför mina vanliga 
tankebanor och tänka ”utanför boxen”. 
 

5.2.4 Tillvägagångssätt 
 
Aktiv 
För att få musikstycket att kännas aktivt fanns under hela processen i åtanke att många olika saker 
skulle hända samtidigt. 
 
Glädje 
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Det är vanligt att beskriva dur-ackord som glada. Med det i åtanke valdes enbart dur-ackord i den 
harmoniska aspekten av experimentet. 
 
Tre 
I ett försök att utveckla mina tankebanor ville jag att utforska andra ordklasser än de som användes i 
förra experimentet. En ordklass jag missat var räkneord. I klippet syns tre personer och därför 
valdes ordet/siffran tre.  
 
Musik och räkneord är definitivt inte främmande för varandra. Inom musikteori används ofta 
matematik för att förklara hur skalor, ackord och taktarter är uppbyggda. Jag hittade många 
konkreta möjligheter att utgå ifrån. Det går att använda tretakt, treklanger, terser eller dela upp låten 
i tre delar osv. Jag hade en misstanke om att ”tre fjärdedels taktart” skulle motverka det fartfyllda 
driv jag ville få fram. Jag valde därför att inte gå vidare på det spåret. Ordet tre resulterade istället i 
att musikstycket innehåller och är baserat på tre ackord med tre toner i varje (treklanger).  
 
Musikstycket byggdes upp utifrån tre olika gitarrspår. I filmen finns en scen där två av personerna 
hoppar någon slags fallskärm medan den tredje personen kör bil nedanför. Jag utgick från det 
scenariot i arrangeringen av musikstyckets gitarrspår. Den första gitarren spelar dämpade 
åttondelar. Den driver på, en aning monotont och kommer inte med några speciella överraskningar. 
Jag ser det som att den motsvarar personen i filmen som kör bilen (lugnt och säkert). De två andra 
gitarrerna är mer rytmiskt avancerade. Jag försökte få dem att bli hoppiga, pigga och aktiva. De två 
senare gitarrerna får symbolisera de två personer som i filmklippet hoppar fallskärm. 
 
Här finns ljudexempel på de tre gitarrerna: https://youtu.be/qNyefhVd-JA (Ljudklipp ”6. Tre 
gitarrer”) 
 
Mångsidig  
För att få in mångsidighet i den harmoniska aspekten av musikstycket användes inte en och samma 
tonart med de tre dur-ackorden. Mediantik användes för att komma utanför tonarten. Ackorden i 
detta stycke blev således: Ddur, Fdur och Adur. 
 
Frihet 
Ordet frihet har jag tidigare stött på inom musikområdet. Det skulle kunna betyda att en får friheten 
att spela precis vad en vill. Genren frijazz har starka kopplingar till ordet frihet. Det skulle 
exempelvis gå att välja att inte vara bunden till enbart en viss tonart eller tempo. Jag tänkte dock att 
om jag skulle spela/komponera fritt utan några ramar skulle helhetsintrycket av stycket ändras 
såpass drastiskt att effekten av de andra beståndsdelarna skulle försvinna.  
  
Jag spann vidare på ordet frihet och såg det i betydelsen att vara/bli fri och associerade det med en 
dörr som låses upp med en nyckel. Till musikstyckets huvudsakliga lead-melodi användes därför ett 
synthljud med en ”metallisk” klang i ett försök att anspela på en nyckel eller en nyckelknippa. 
Synthljudet låter emellanåt likt mynt som klirrar, vilket också känns rätt eftersom att med mycket 
pengar kommer ofta en viss frihet att styra över sin situation. Leadsynth-ljudet har dessutom någon 
form av ”svävande känsla” över sig, vilket passar bra eftersom jag tror att många (inklusive mig 
själv) kopplar samman ordet frihet med att flyga. 
  
Pigg  
För att ta mig an ordet pigg kände jag att en förutsättning var att jag själv skulle vara pigg i 
skapandeprocessen. Jag har stor erfarenhet av att spela/skapa musik i olika sinnesstämningar och 
vet att hur en mår har stor inverkan på process och resultat. Innan första skapandesessionen började 
drack jag därför nästan en liter kaffe och åt choklad och frukt på den tiden på dygnet då det var som 
allra ljusast. Jag fick mycket gjort och det gick bra i ungefär 10 minuter innan sockerkurvan sjönk 
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och jag blev trött och inget blev så piggt som jag ville. Det kändes alltså lättare att ta sig an ordet 
pigg när jag själv var pigg. 
  
Rent musikaliskt skedde en stor del av omvandlingen av ordet pigg av en slump. Grunden i stycket 
kändes redan relativt pigg och livlig. Det fanns dock ett tomt parti där leadmelodin försvann och jag 
ville låta något annat spela huvudrollen. Jag hade vid ett tillfälle flera program igång på datorn och 
råkade med mellanslagstangenten komma åt uppspelningen i ett musikuppspelningsprogram när jag 
skulle försöka pausa uppspelningen i Logic. Det som hände var att en inspelning av min gamla 
väckarklockssignal spelades upp samtidigt som det tomma partiet i mitt experiment spelades. Jag 
ryckte till och vaknade genast till eftersom jag blivit väckt av signalen många gånger förr. Jag blev 
alltså betingat pigg av att höra ljudet av min väckarklocka och var helt enkelt tvungen att lägga in 
väckarklockssignalen i musikstycket. Signalen är riktigt hemsk att vakna till då den heter ”man 
scream” och är precis som namnet antyder: en inspelning av en man som skriker. Av ren slump 
fungerade signalen bra i mitt musikstyckes tonart och tempo så den behövde inte ändras 
överhuvudtaget. Jag valde dock att höja den en oktav då den passade bättre in i den övriga känslan 
av stycket i ett högre tonläge. Tanken om att vissa ljud betingar specifika känslor hos lyssnaren 
kändes spännande så en sampling av en mer traditionell väckarklockssignal lades till i slutet av 
stycket i förhoppningen att fler lyssnare ska ”vakna till”. 
 
Sportigt  
Ordet sportig gestaltades genom ljud som är vanliga i sportsammanhang. En sampling av en 
jublande publik på en fotbollsarena lades in i Logicprojektet. Samplingen ligger i bakgrunden hela 
musikstycket och är sidechainad mot baskaggen. Idén om den jublande publiken kommer från 
popartisten Grimes som i podcasten songexploder avsnitt 78 (2016) berättar att hon använder 
publikljud i bakgrunden på många av sina låtar för att bidra med mer energi. Eftersom publiken 
jublar passar det även in på ordet glädje i experimentet.  
 
Via denna länk kan du lyssna på den jublande publiken: https://youtu.be/EkfXRvL5NEc 
(Ljudklipp: ”7. Publikjubel) 

 
Valet av virvelljud fortsatte på samma spår. För att symbolisera en publik valdes handklapp från en 
trummaskin istället för en traditionell virvel. Jag var dock inte helt nöjd med ljudet och tyckte det 
lät smaklöst. Jag tog därför en sampling av en fotboll som sparkas och lade till den till handklappet. 
Resultatet låter förvånansvärt likt en virveltrumma.  
 
Via denna länk kan du lyssna på 4 slag med handklapp sedan 4 slag med fotbollssparkar till sist 4 
slag med både handklapp och fotbollssparkar samtidigt: https://youtu.be/Tto4e740eCM (Ljudklipp 
”8. Handklapp, Fotbollsspark”) 
 
Röd 
Trots att klippet är en reklamfilm för en bil är det inte särskilt mycket fokus på bilen. För att få in en 
annan typ av ord i studien valde jag trots det att fokusera på att bilen är röd. Jag har alltid sett tonen 
D och ackordet D som röda så därför börjar detta stycke med ett Ddur-ackord. Anledningen till att 
tolka ordet röd med ackordet D är alltså högst personlig. Utöver det ägnades inte mer tankekraft åt 
ordet/färgen röd i experiment #2 men färgtemat återkommer i nästa experiment. 
 
Himmel 
Det finns en sekvens då personerna i klippet hoppar fallskärm. Himlen är då först full av moln, för 
att i nästa klipp vara helt blå och molnfri. Jag reagerade på att det känns artificiellt och konstgjort 
och gav mig själv uppdraget att återskapa ett liknande scenario genom musik. Jag tänkte att 
eftersom himlen är högt upp bör mitt ljud vara högt upp frekvensmässigt. Min tidigare erfarenhet av 
ordet himmel inom musikområdet är att det brukar förknippas med ”himmelska synthpads”. Jag 
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valde därför ett synthpad-ljud och spelade ackord i ett högt register. För att åstadkomma moln på 
den ”himmelska pad:en” användes en distorsionsplugin. Det som då händer är att harmoniska 
övertoner läggs till och ljudet blir ”grumligare”. Precis likt himlen som plötsligt grumlas av en 
massa moln. Distorsionen automatiserades så att den kommer och går helt utan eftertanke eller 
förvarning, precis som med molnen i filmklippet.  
 
Via denna länk finns ett exempel på hur det låter då min himmel plötsligt blir molnig: 
https://youtu.be/334ZD8fr9OI (Ljudklipp ”9. Himmel+Moln”) 
 
Våghalsig 
Det fanns till en början stora ambitioner om att känslan i musikstycket skulle präglas av 
våghalsighet. Tanken var att ta tillvara på egenskaper inom musik som kan upplevas som 
våghalsiga. Exempelvis att ”slänga sig ut” med stora tonala hopp och mycket synkoper. Ordet 
våghalsig hamnade dock i skymundan i processen av att omvandla alla övriga ord. Tanken kom 
dock tillbaka när jag valde vad basen skulle spela. Basen fick ta en stor plats i ljudbilden och spelar 
ett riff genom hela stycket. Riffet har hopp med slides i stora tonala intervall och mycket 
synkoperade rytmer.  
  
Bil 
Min första tanke för att angripa ordet bil var att ha med någon form av sampling av en bil eller 
bilrelaterade föremål. Jag kände dock att samplingar redan använts lite väl mycket i musikstycket så 
jag försökte ta en annan väg. Jag har någon gång tidigare försökt efterlikna en bil som gasar med 
hjälp av en distad gitarr med slides och i mitt tycke lyckats relativt bra. Jag ville nu med hjälp av 
gitarren åstadkomma någon form av bilrelaterad rörelse som intro till stycket. Ett Ddur-ackord 
spelades in och vändes baklänges i datorn. Sedan automatiserades panoreringen av ljudklippet så att 
gitarren startar ute till vänster för att sedan röra sig ut till höger och till slut in mot mitten innan 
ljudklippet tar slut och resten av musikstycket tar vid. Resultatet låter likt en bil som kör runt på en 
cirkulär bana och mot slutet av klippet åker den förbi precis framför näsan på en.  
 
Via denna länk finns ett exempel på hur det låter då ”bilen” åker förbi: 
https://youtu.be/zn4F3qr4gZY  (Ljudklipp ”10. Bil åker förbi”) 
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5.3 Experiment #3. Immersion. (Tre Hav) 
 

Via denna länk kan du lyssna på det färdiga resultatet av experiment #3: 
https://youtu.be/mjkupCa_NBE (Ljudklipp ”11. Experiment #3”) 

 
5.3.1 Filmsekvens 
 
Det tredje experimentet i denna studie utgår från en kort sekvens ur ett filmklipp med namnet: 
Immersion. Filmen är skapad av Narduli Studio (2016) och går att se via denna länk: 
https://vimeo.com/164646289 (Sekvensen startar vid 2:07) 

 
Beskrivningen av filmen lyder:  
“The least movement is of importance to all nature. The entire ocean is affected by a pebble.” -Blaise Pascal 
Water is dance, always becoming. It is as familiar to us as rain, as intimate as a tear, yet infinite in its reach as it binds 
us to the universe. Simultaneous. Submissive. Powerful. Water is being. 
Filmen är alltså skapad utifrån vatten. I den korta filmsekvens jag valt att fokusera på är bildfältet 
uppdelat i tre lika stora delar (vänster, mitten och höger). Mellan delarna finns svarta linjer som 
avskiljer delarna från varandra. De tre delarna innehåller varsin vattenmassa. Det är alltså tre 
liknande filmer föreställande hav eller sjöar som spelas upp samtidigt (se figur 2). Haven påverkar 
inte varandra utan lever sitt eget liv inom sin ram. Haven har varsin färg och ibland flyter någon 
slags ankor förbi.  

 
5.3.2 Beståndsdelar 
 
Vatten 
Tre 
Vänster, höger, mitten 
Avskilda 
Anka 
Submissive 
Powerful 
Simultaneous 
Färger 
  

Figur 2 
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5.3.3 Övergripande tankar  
 
I det tredje experimentet ville jag prova att vidga metodvalen jämfört med tidigare. Jag ville inte i 
lika stor utsträckning använda ord på specifika beståndsdelar, utan ville snarare replikera 
helhetsintrycket av filmen. Eftersom filmsekvensen hade en tydlig visuell uppbyggnad och struktur 
med tre avskilda fält kändes det rimligt att börja omvandlingsprocessen med att överföra denna 
struktur in i en musikalisk/ljudmässig miljö. Jag fick en vision om att dela in ljudfältet i tre delar.  

 
5.3.4 Tillvägagångssätt  
 
Jag skapade tre tomma gitarrspår i Logic. Gitarrspåren panorerades ut åt varsitt håll (vänster, höger 
och mitten). Eftersom de tre olika haven i filmen lever sina egna liv utan att påverka varandra samt 
har olika färger var tanken att det även i musiken skulle hända tre olika saker som inte påverkar 
varandra. En förutsättning för att experimentet ska vara lyssningsbart överhuvudtaget är att lyssna i 
stereo. Jag satte tidigt som mål att det musikaliska resultatet skulle låta osammanhängande i mono 
och när en sedan byter till att lyssna i stereo ska en fatta mer vad det handlar om.  
 
Färger 
Det kändes viktigt att använda sig av färgerna i filmsekvensen i valet av vad som skulle spelas i de 
tre gitarrtagningarna. För mig är kopplingen mellan färger och tonarter tydlig. Musikstycket skulle 
således gå i tre olika tonarter samtidigt. Jag ville dock strukturera upp processen för att välja de tre 
tonarterna. Jag tog hjälp av kvintcirkeln (figur 5) vars uppbyggnad är grunden i hur jag ser på hur 
tonarterna förhåller sig till varandra. Jag drog mig till minnes att jag vid något tillfälle sett en cirkel 
där färger ordnas upp. Jag sökte information om cirkeln med färger och mycket riktigt fanns det en 
färgcirkel (figur 4). Efter insikten om färgcirkeln och kvintcirkelns likhet blev det lätt att välja vilka 
tonarter musikstycket skulle innehålla. Jag tog färgernas positioner i färgcirkeln och hittade samma 
positioner i kvintcirkeln för att sedan se vilka tonarter som fanns på de positionerna. 
 

 
Tonarterna som valdes blev således: G-dur, Ab-dur och B-dur.  
Jag insåg direkt att det skulle kunna gå riktigt illa då de tre tonarterna teoretiskt sett krockar mycket. 
Det kändes dock inte läge att ge upp försöket utan jag valde att jobba utifrån de givna ramar 
tonarterna gav mig. 
 
När ramverket för experimentet var klart återstod att välja vad som skulle spelas av de tre 
gitarrerna. Efter en stunds sökande efter visuella beståndsdelar i klippet togs beslutet använda tre 
ord tagna från texten som används för att beskriva filmklippet. 
Water is dance, always becoming. It is as familiar to us as rain, as intimate as a tear, yet infinite in its reach as it binds 
us to the universe. Simultaneous. Submissive. Powerful. Water is being. 
Det fanns alltså tre ord som var isolerade och uppradade efter varandra: simultaneous, submissive 
och powerful. Jag valde att ha ett ord per gitarrspår och försökte att alltid kunna koppla musiken till 
ordet vatten. 

Figur 4 Figur 3 Figur 5 
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Simultaneous (B-dur) 
Till höger i ljudbilden ligger gitarrspåret som är skapat utifrån ordet simultaneous (samtidig). Här 
ville jag uppnå effekten av att mycket händer samtidigt. En delaypedal användes till gitarren så att 
samtidigt som en ton slås an repeteras tidigare spelade toner. Pedalen som användes var en 
”Strymon Timeline” och på den finns en delaytyp som heter ice. Eftersom filmklippet experimentet 
utgår från har vatten som tema var det passande att använda denna typ av delay (med ett namn som 
tydligt kan kopplas till vatten). Ice-delayet skiljer sig från traditionella delay genom att utöver att 
repetera grundtonen läggs ytterligare en ton till. I inställningen som användes repeterades 
grundtonen samtidigt som en extra ton lades till en ren kvint ovanför. Förutom att det bidrog till att 
ytterligare en sak händer samtidigt låter delayet likt ett vattenfall eller en dusch. 
 
Att koppla ordet vatten till gitarrsound har jag varit med om tidigare. Fjäderreverb som sitter i 
många gitarrförstärkare kan ha en ljudmässig likhet med vatten som droppar i en stor tom grotta. 
Jag provade först med min egna förstärkare (Mesa Boogie Lonestar). Min förstärkare har ett fint 
reverb men jag fick inte fram ”vattendroppseffekten” så tydligt som jag ville. Istället användes en 
”Fender Blues Junior” då reverbet i den låter mer som ett traditionellt fjäderrerverb med ett ljud 
som kan liknas med vattendroppar. 
 
Submissive (G-dur) 
Till vänster i ljudbilden ligger gitarrspåret som är skapat utifrån ordet submissive (undergiven). Jag 
började med att tänka att gitarren skulle spela få toner samt vara lågmäld, tyst och kännas som ett 
undergivet bakgrundsljud. Gitarrljudet som användes hade mycket delay och reverb för att smeta ut 
grundljudet så att det inte skulle sticka ut och ta plats.  
  
För angripa vattentemat tänkte jag på hur saker låter under vattenytan. Jag såg chansen att efterlikna 
hur dovt ljudet från ovan vattenytan låter när en befinner sig under ytan. Det dova ljudet skapades 
genom att sänka diskanten med en equalizer-pedal. Att sänka diskantregistret gav dock inte enbart 
känslan av att vara under vattenytan. Soundet skiljde sig nämligen mycket från den tidigare 
inspelade gitarren. Jag upplever att på grund av de stora skillnaderna i sound stör inte det faktum att 
gitarrerna spelar i helt olika tonarter.  
 
Powerful (Kraftfull, Ab-dur, mitten) 
I mitten av ljudbilden ligger gitarrspåret som gestaltar ordet powerful (kraftfull). För att försöka gå 
runt ”problemet” att de tre gitarrerna spelar i vitt skilda tonarter kändes det rimligt att även den 
tredje gitarren skulle skilja sig soundmässigt från de tidigare inspelade gitarrspåren. I tankarna om 
ett kraftfullt gitarrspår tänkte jag att det passade bra med mycket gain och ett ”stökigt” sound. Jag 
tänkte på kraftfullt strömt vatten och associerade ordet ström till elektricitet. Effektpedalen Zvex 
Fuzzfactory användes eftersom den i mitt tycke låter ”elektriskt”. Pedalen har mycket kraft. Så 
mycket att den skapar rundgång så fort den är påslagen. Min tanke var att den tredje gitarren skulle 
vara kraftfull och farlig och ha förlorat kontrollen totalt. Jag åstadkom den kraftfulla, farliga, 
okontrollerade känslan genom att spela osammanhängande, hårt och panikartat på gitarren. För att 
få ytterligare känsla av att ha förlorat kontrollen spelade jag in fem olika tagningar av den 
osammanhängande fuzzgitarren och sedan klippte jag okontrollerat mellan tagningarna utan att 
lyssna på hur det lät förrän efteråt.  

I filmen syns någon slags ankor flytandes på vattnet. Jag försökte få gitarren att låta som en 
kvackande anka genom att använda en WahWah-pedal under inspelningen. 
 
Allt som spelas på den tredje gitarren är givetvis i tonarten Ab-dur, trots att det kan vara svårt att 
höra att det spelas i någon specifik tonart överhuvudtaget. 
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Avskiljare 
När de tre gitarrerna var färdiginspelade tittade jag återigen på filmsekvensen och insåg att jag inte 
gjort musik utifrån de svarta linjerna som ramar in och skiljer de tre vattenmassorna från varandra. 
Jag ville hitta någon ljudande beståndsdel som skulle ha samma avskiljande egenskap som linjerna. 
Jag tänkte på svart som en aning diffust. Svart finns inte med i den ovan nämnda färgcirkeln och jag 
associerade det med brus. Två spår med vitt brus lades in i stycket och panorerades så att de 
hamnade lite snett ut åt varsitt håll. Panoreringen gav såklart inte effekten jag ville ha eftersom de 
två ljuden var identiska och därmed lät det som att bruset bara kom från mitten. Jag valde därför att 
dela upp bruset i två olika frekvensspann. På det ena brusspåret användes ett högpassfilter inställt 
runt 2200 Hz och på det andra spåret användes ett lågpassfilter med samma inställning. 
Omvandlingsprocessen av de avskiljande linjerna resulterade således i två olika brus som i 
ljudbilden ligger mellan gitarrerna och skiljer dem från varandra. Bruset i det lägre frekvensområdet 
låter dessutom likt vatten som forsar och passar därför in i experimentet på flera sätt. 
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6.  Diskussion 
6.1 Metodval 
 
Att jobba ensam 
Jag gjorde valet att inte ha med utomstående hjälp i projektet. Jag tror definitivt att det musikaliska 
resultatet i mitt tycke hade blivit ”bättre” om jag tagit andra musiker och ljudtekniker till hjälp. Jag 
tror dock att jag har lärt mig mer av att jobba själv på detta projekt. Jag har genom att inte ha någon 
att fråga och spåna idéer med varit tvungen att tänka flera varv och forcera fram nya tankebanor hos 
mig själv.  
  
Jag upplever ofta att jag blir begränsad i kommunikation med andra musiker som inte fattar vikten 
av att tänka på nya sätt och det kan då vara svårt att förklara och väcka en lust att experimentera hos 
andra. Det beror kanske snarare på min oförmåga att kommunicera eller att mina idéer är dåliga än 
att mina medmusikanter är trötta och tråkiga. Oavsett vad det beror på har det känts bra att slippa 
tänka på att kommunicera med andra under arbetets gång.  

 
Jag valde att inte aktivt leta efter exempel inom tidigare gjord musik vilket säkert inneburit att jag 
missat en massa möjligheter att omvandla icke-musikaliska referenser till musik. Det hade 
antagligen varit till hjälp att leta efter fler nya angreppssätt hos andra musikskapare för att sedan 
låta det inspirera min musikaliska process. 
 
Beståndsdelar vs. Helhet 
Jag har primärt fokuserat på att urskilja och omvandla enskilda visuella beståndsdelar snarare än en 
helhet. Mitt arbetssätt har nog inte gynnat det musikaliska resultatet utan snarare tvärtom. Eftersom 
jag nästan till varje pris försökt få in olika sätt att omvandla en massa enskilda beståndsdelar i 
musiken och inte primärt försökt tänka på någon slags helhet upplever jag att de musikaliska 
resultaten är en aning spretiga och inte särskilt smakfulla. Syftet med studien är dock inte att göra 
smakfull musik utan att utveckla tankebanor och bygga en större musikalisk verktygslåda. Att 
fokusera mycket på de enskilda beståndsdelarna har varit bra just för detta syfte då det givit tillfälle 
att jobba med många olika omvandlingsprocesser.  
 
Jag har i projektet inte funderat särskilt mycket på att applicera icke-musikaliska referenser i tanken 
på hur olika formdelar av ett musikstycke påverkar varandra, så det återstår att utforska.  
 
Val av filmklipp 
Jag är mest nöjd med resultatet av experiment #3, till stor del på grund av filmklippets karaktär. 
Eftersom klippet antagligen är skapat som någon slags konstverk var det lätt att göra något 
konstnärligt utan att krångla till det för mycket. Jämfört med exempelvis att utgå från en reklamfilm 
där ett reklambudskap ska nå fram var det alltså en aning enklare att ta sig an en film skapad utifrån 
ett konstnärligt perspektiv. 

6.2 Övning ger färdighet   
 
Omvandlingsprocesserna har under arbetets gång gått lättare och lättare. Ju mer jag har ägnat mig åt 
att göra musik utifrån icke-musikaliska referenser desto längre utanför min bekvämlighetszon har 
jag kunnat sträcka mig. Det märktes tydligt att jag i det tredje experimentet kunde ta mig an 
filmklippet på ett smidigare och enklare sätt än i de två tidigare experimenten. Jag kunde på ett 
tydligare sätt strukturera upp mina val och skapade med enkelhet egna givna ramar och system.  
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Jag har ökat min kunskap om inspelning och musikskapande med hjälp av datorn. Jag har blivit 
bättre på att använda datorn som ett verktyg att jobba med snarare än mot, utan att för den sakens 
skull låta tekniken dominera processen.  

Ett resultat som kom en aning oväntat var att jag sedan mina experiment vid flera tillfällen sett 
bilder och miljöer framför mig när jag lyssnat på andras musik. Min förmåga att upptäcka när någon 
annan har använt sig av andra konstformer i musikskapande har skärpts och jag upptäcker nya saker 
i låtar jag lyssnat på många gånger tidigare. 

Tankebanorna som framkommit under arbetets gång är av varierad karaktär och svåra att 
sammanfatta. Jag uppfattar att den tydligaste gemensamma nämnaren i utvecklandet av de nya 
tankebanorna är tanken om att det alltid går att tänka ett varv till om allt. Att utgå från egenskaper 
och händelseförlopp i filmerna öppnade nya dörrar för mig. Ett tydligt exempel där jag utgick från 
egenskaper och händelseförlopp var då jag i experiment #2 använde en synthpad som ”himmel” och 
lät distortion spela rollen som moln.  

6.3 Att göra musik utan musikaliska referenser 
 
Att göra musik utifrån visuella referenser snarare än musikaliska är som sagt inte helt nytt för mig. 
Jag har nu övat upp min förmåga att hitta och isolera beståndsdelar i filmklipp. Jag har därefter fått 
öva mitt abstrakta tänkande om beståndsdelarna för att sedan sätta in dem i ett musikaliskt 
sammanhang.  
 
I de allra flesta omvandlingsprocesser har det varit i princip omöjligt att utesluta tidigare musikalisk 
kunskap och därigenom tjänar inte filmklippet som den enda referensen. Jag tycker dock det känns 
relevant att ta vägen via tidigare musikalisk kunskap på olika sätt. Vissa av de beståndsdelar jag 
hittade hade jag aldrig tidigare gjort musik utifrån. Andra beståndsdelar kände jag direkt igen från 
tidigare musikaliska erfarenheter och var lättare att koppla till musik. En musikalisk referens har 
dock aldrig varit startpunkten för någon av omvandlingsprocesserna i denna studie.  
 
Att exempelvis associera ordet glädje med dur-ackord känns inte speciellt nyskapande eller svårt 
och inte något jag försökt undvika i studien. Jag har dock fått insikter om att det går att tänka flera 
varv även kring ord som är allmänt vedertagna inom musikområdet. Utöver att välja dur-ackord för 
ordet glädje kan en välja att gå via en sampling av en jublande publik. Personligen blir jag glad av 
att äta chips och hade således kunnat använda en chipspåse som slagverksinstrument för att tolka 
ordet glädje. Om någon annan blir glad över att jag slår på en chipspåse är inte säkert och det gäller 
såklart att avväga från fall till fall om ens tankar bidrar till något musikaliskt intressant.  
 
Komposition 
Att använda sig av icke-musikaliska referenser i kompositionsprocessen var relativt svårt. Jag tror 
att en anledning till det är att just tonhöjd och rytmik är svårt att sätta ord på. Jag upplevde att jag 
inom områdena melodi och harmonik hade mycket förutfattade meningar som kommer från tidigare 
musikupplevelser. Jag tror inte att jag är ensam om att känna sex åttondels taktart som mer 
gungande än fyra fjärdedelars taktart, jag kan dock inte förklara varför. Det kanske har med 
tradition att göra, eller någon form av dans som känns naturlig? Dur känns glatt och moll känns 
ledsamt och jag kan inte ändra på hur jag upplever det. Det blir genast väldigt abstrakt och 
konstnärligt och det är svårt att motivera valen en gör. Det finns vissa rörelser till exempel 
gungande som går att koppla till tonhöjd och en kan såklart härma ljud som exempelvis fågelkvitter 
eller en dörrklocka. Utöver att härma tidigare upplevda ljud hade jag alltså svårt att motivera val 
inom kompositionsfasen.  
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Det är möjligt att det hade varit lättare att använda sig av icke musikaliska referenser i 
kompositionsfasen om arbetet hade inkluderat sång och låttexter. Jag har dock inte tillräckligt 
mycket erfarenhet av varken sång eller textförfattande för att det skulle vara möjligt att ha med i 
projektet.  
 
Som jag nämnde ovan har jag inte heller undersökt hur det går att påverka/skapa olika formdelar 
utifrån icke-musikaliska referenser.  
 
Musicerande (gitarren)  
Rent speltekniskt var de icke-musikaliska referenserna en aning lättare att ta sig an än i 
kompositionsfasen. Det kan bero på att jag genom åren övat mer på att uttrycka mig och gestalta 
känslor med gitarren som hjälpmedel än via komposition. Att ge uttryck för känslor på gitarren är 
till en viss grad lätt gjort då känslor sitter i kroppen och en använder kroppen fysiskt för att spela. 
Att spela hårt och slarvigt när en ska framkalla en känsla av panik eller att hålla tillbaka och försöka 
känna trötthet när en ska gestalta trötthet känns naturligt då jag är van vid att göra liknande 
gestaltningar sedan tidigare. Det finns många sätt att variera dynamik, anslag, timing och det gör det 
lätt att uttrycka sig på gitarren. Det finns dock begränsningar och det känns svårt att speltekniskt ta 
sig an ord som t.ex. svek, båt och tre. 
 
Sound/Arrangering/Mixning  
Att utgå från icke-musikaliska referenser i val av sound, arrangemang och mixning var för mig det 
mest givande i studien. Val av ljud/sound ger så otroligt mycket möjligheter. Det finns framförallt 
omfattande möjligheter att använda sig av samplingar och ljud som inte är vanliga inom 
musikområdet.  
  
Att använda sig av egenskaper från film i arrangeringsfasen kändes lättjobbat. Hur saker samverkar 
med varandra gick lätt att omvandla i arrangemanget, exempelvis de tre gitarrerna i experiment nr. 
2 där jag utgick från egenskaper hos personerna i filmklippet och arrangerade gitarrerna utifrån 
dessa egenskaper. 
  
I mixningsfasen finns möjligheten att låta de olika beståndsdelarna av ett musikstycke samverka 
och behandlas. Det går att jobba utifrån olika sorters miljöer och material. Det finns stor möjlighet 
att använda sig av reverb för att framkalla egenskaper hos olika miljöer. Eftersom 
reverb/efterklang/eko är något som uppstår i verkligheten tror jag att just reverb och delay är 
effekter som påverkar oss människor undermedvetet och mer än jag tidigare trott. Att använda 
reverb för att förstärka olika känslor är ofta använt inom musikhistorien. Jag tror att många känner 
igen efterklangen från exempelvis stora tomma kyrkor eller stora grottor och därigenom kan mycket 
känslor framkallas med hjälp av att jobba med olika sorters efterklang. Under arbetets gång var en 
återkommande tanke att använda impulsresponsreverb, alltså att använda en digitalt skapad 
efterklang tagen från specifika platser, miljöer eller föremål. Vid ett tillfälle funderade jag 
exempelvis använda ett filmklipp med en orm. Då fanns tanken om att spela gitarr genom 
efterklangen av en mekanisk orm (ja, den möjligheten finns). När allt musikaliskt resultat var klart 
fanns dock inget impulsresponsreverb med, vilket kan tyckas synd då det är en användbar metod för 
att gestalta miljöer. 
 
Jag använde ofta equalizer som verktyg för att forma ljudet och gestalta ord. Ett exempel är valet att 
använda equalizern för att framkalla ett ljud som skaver i experiment #1.  
 
Jag har under arbetets gång blivit mer och mer medveten om hur mixning av låtar kan påverka 
slutresultatet mycket eftersom det ofta är det sista som görs i musikproduktioner. Det finns många 
kreativa val att göra som mixtekniker och att skicka en låt på mixning behöver inte bara betyda att 
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en skickar en låt till någon som gör att det låter ”bra”. Själv har jag svårt att skicka iväg låtar på 
mixning till någon vars smak jag inte litar på och denna tanke har bara växt under projektets gång. 
 

6.4 Kommer jag kunna använda mina nya tankebanor för att 
förstärka konstnärliga uttryck? 
 
Till en början var tanken med studien att utöver det syfte som nu är formulerat även att förstärka 
konstnärliga uttryck. I grunden är det också just att förstärka konstnärliga uttryck jag vill att denna 
studie ska leda fram till. Jag valde dock att inte medvetet fokusera på det i studien utan fokuserade 
mer på faktorer jag ser som övning, bakomliggande arbete och att utveckla en verktygslåda för 
framtida musikskapande. Att fokusera på att hitta tankesätt snarare än att förstärka filmklippens 
uttryck har i mitt tycke utmynnat i ett musikaliskt resultat jag inte hade varit speciellt nöjd med om 
syftet varit att göra musik jag skulle vilja lyssna på eller att förstärka konstnärliga uttryck. Utifrån 
syftet för studien är jag dock nöjd med det musikaliska resultatet. 
Den naturliga frågan som uppstår hos mig är då: Kommer jag kunna använda mina nya tankar om 
musik för att förstärka uttryck och känslor i konstnärliga verk? 
Svaret på frågan är för mig definitivt Ja! Nedan förklarar jag varför: 
 
6.4.1 Givna ramar 
 
Det är kanske inte mina långsökta omvandlingar från färgcirkel till kvintcirkel som i sig bidrar till 
ett förstärkt konstnärligt uttryck. Här kommer dock en stor fördel med givna ramar in. Jag har alltid 
extremt svårt att göra val och kan fundera alldeles för länge över vilka val jag ska göra i en 
konstnärlig process. Det givna ramar ger mig allra mest är en riktning att följa och göra mina val 
utifrån. I vissa lägen är det också nyttigt att backa ett steg och kolla på saker på nya sätt och tänka 
”utanför boxen” och inte ta första bästa alternativ som uppenbarar sig. Att då ha givna ramar att 
utgå från och fundera kring leder ofta till ett musikaliskt resultat jag inte hade sett möjligheter till 
tidigare. Givna ramar kan alltså ge mig riktning, nytänkande och anledningar bakom val i min 
musikaliska process och därigenom ge processen mer liv, rörelse och få den att kännas mer 
intressant och lustfylld och därigenom bidra till ett förstärkt konstnärligt uttryck.  
 
6.4.2 Att tänka utanför boxen 
 
Jag har under arbetets gång fått öva på att tänka och analysera, problematisera, associera saker jag 
tidigare inte har haft så mycket tankar om. För mig har det varit nyttigt och jag tror att många andra 
också kan ha stor nytta av att göra liknande experiment. Det som händer när jag börjar analysera, 
problematisera och sätta igång associationskedjor i mitt huvud är att det väcks en nyfikenhet, 
experimentlust och jag blir inspirerad att fortsätta och därigenom blir den musikaliska processen 
roligare och mer givande och jag tror att i många fall när den musikaliska processen känns bättre 
blir även resultatet bättre. 
 

6.5 Tillämpning och framtid 
 
Jag har genom att isolera och arbeta med abstrakta beståndsdelar i musik utvecklats i förmågan att 
bidra till och understödja texten och låtens budskap även i sammanhang jag är mer van vid i 
dagsläget. Ett tydligt exempel är en musikproduktion jag nyligen medverkade i där texten i 
refrängen kretsar kring orden ”up” och ”down”. I försök att hitta ett synthljud tänkte jag på en 
ballong och hur den först åker uppåt men sedan släpps luften ur och den åker nedåt. Resultatet blev 
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ett synthljud som liknar ljudet av en ballong där luften släpps ur. Ett annat exempel är en låt som 
handlar om en begravning där jag försökte få gitarren att låta likt gråtande kyrkklockor. 
  
Om jag i framtiden vill göra filmmusik tror jag att studien kommer vara till nytta för att göra det. 
Jag kan även använda de tankebanor som framkommit i arbetet i områden jag inte utforskat inom 
ramen för projektet, exempelvis improvisation, kommunikation, låttextförfattande, 
konceptutveckling, konsertplanering, scenbyggande och undervisning. 
 
Jag har personligen blivit bättre på att beskriva musik med ord som sällan används i musikaliska 
sammanhang. Därigenom har jag fått en ökad förståelse för kommunikation angående musik med 
”icke-musiker” och jag har utvidgat sättet jag pratar om musik.  
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