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Sammanfattning 
Denna vetenskapliga essä handlar om min process av att försöka förändra ett ljuds 

känsla genom genomförandet av en audiovisuell gestaltning med egen komposition. Att ett 

ljud kan inge en känsla kan tyckas vara underförstått men försöket består i att först förmedla 

den subjektiva känsla som jag ville att ljudet skulle först representera för att sedan modifiera 

ljudet och få det att ingå i en komposition som tillsammans med visuella sekvenser förmedlar 

en helt annan känsla av ljudet. Detta betyder att min gestaltning syftar till att förändra 

potentialen av en semiotisk resurs genom ljuddesign, komposition och rörligt bildspråk och att 

kunna förmedla detta vidare till åskådaren. 

I gestaltningen används inte text som ett traditionellt linjärt förmedlingsverktyg utan 

snarare som delar av ett händelseförlopp där själva ordens betydelse spelar mindre roll. Jag 

har heller inte använt mig av tal som gestaltningsform och detta innebär att det läggs vikt på 

de andra kommunikativa verktygens egenskaper och att det som förmedlas förblir outtalat. 

I gestaltningen använde jag mig av filmmaterial från en rysk filmare som jag inte vet 

namnet på eftersom han endast använder pseudonymet Cottonbro. Han har sin filmstudio i 

S.t Petersburg och lägger ut videoklipp utan ljud på nätet, ofta i serier. Sedan använde jag mig 

även av filmmaterial från dokumentären ”Life in Space” från 2016. 

Kompositionen spelade jag in i min inspelningsstudio som ligger i Brewhouse i 

Göteborg och har i denna modifierat messengerljudet i Redrum, spelat piano, steel tongue 

drum, elgitarr, stråkar från Euphonics och lagt egna vokaler. Sedan mixade jag och mastrade 

jag kompositionen och renderade den till 48 kHz samplingsfrekvens och 24 bitdjup. 

Jag ska i denna essä försöka analysera gestaltningen och min process utifrån begrepp 

som meningsskapande, socialsemiotik, tyst kunskap och multimodalitet med fokus på att 

försöka beskriva det outtalade, nämligen förmedling av känsla. 

Nyckelord: meningsskapande, socialsemiotik, semiotiska resurser, semiotisk potential, 
multimodalitet, gestaltning, känsla, komposition. 
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"As soon as we have established that a given type of  physical activity or a given 
type of  material artefact constitutes a semiotic resource, it becomes possible to 

describe its semiotic potential, its potential for making meaning"  
- Theo Van Leeuwen 

Introducing Social Semiotics 

Messengerljudet som semiotisk resurs och dess ljudmässiga potential 
-”Blir du inte stressad när det plingar så i din mobil hela tiden,  Jenny?” sa Malin och 

tittade på sin syster som satt i passagerarsätet. Det var en varm sommardag och systern satt 

med fönstret nedrullat med slutna ögon och håret fladdrande i vinden. Systern var lutad mot 

fönstret med ansiktet mot solen och det kunde anas ett leende på läpparna. Hon såg så lugn 

och fridfull ut och Malin himlade med ögonen när telefonen plingade igen. 

- ”Jenny!” Stäng av den där! Jag höll nästan på att missa avfarten ju! 

- ”Åh förlåt”, sa systern och famlade efter telefonen. ”Jag känner mig inte så stressad 

när det plingar, jag tänkte nästan inte på det. Jag stänger av ljudet.”  

Ovan exempel är en fiktiv situation som visar på hur samma ljud kan ge två helt skilda 

upplevelser. Systern solar och tänker nästan inte på att ljudet finns medan Malin nästan 

missar en avfart på grund av det.  

Just i detta exempel kan upplevelsen vara situationsberoende, eftersom den ena behöver 

ha full uppmärksamhet på körningen och den andra kunde drömma sig bort i solen.  Flera 

frågor är därför i detta fall fortfarande obesvarade. Blir Malin alltid stressad av detta ljud? 

Vad är det med ljudet som gör henne stressad? Och hur reagerar Jenny på ljudet i en helt 

annan situation? 

I introt till min gestaltning ville jag alltså förmedla min personliga upplevelse av ett ljud, 

som i samma fall som ovan exempel är messengerljudet. Men eftersom utgångspunkten är 

högst subjektiv är det viktigt att presentera ljudet i en kontext som förmedlar just denna min 

känsla av ljudet. För att det skulle bli trovärdigt blev jag tvungen att fundera ut hur ensemblen 

av de olika gestaltningsformerna skulle samverka för att förstärka ljudets semiotiska potential i 

just den riktning jag ville.  
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Jag kom således fram till följande frågeställning: 

1. Hur upplever andra messengerljudet i sin orginalform? 

2. Kan ett ljud som för mig är stressigt förmedlas så att andra känner av det som stressigt? 

2. Kan upplevelsen av detta ljud förändras genom modifiering av ljudet i samverkan med en 

audiovisuell gestaltning? 

3. Kan jag skapa en musikalisk komposition/multimodal ensemble med den modifierade 

semiotiska potentialen så att känslan tillsammans med de andra gestaltningsformerna 

förmedlar en lugn och positiv känsla? 

Messengerljudet är ett ljud som har en klar funktion. Användaren ska uppmärksammas 

om att ett meddelande finns att läsa. För att ta reda på i korthet hur ljudet uppfattas av andra 

gjorde jag en kort undersökning i google forms där jag bifogade ljudet och ställde några enkla 

frågor. Huvudsyftet med undersökningen var dock att ta reda på hur ljudet i sig upplevs och 

den var därför väldigt begränsad i sin utformning. Mina kontrollfrågor var utformade att 

inspirera deltagarna att svara på sina upplevelser om själva ljudets karaktär vilket innebar att 

jag fick dela undersökningen i forum med musiker och människor som har koll på detta med 

ljud eftersom frågorna innehöll begrepp av mer avancerad karaktär. 

Det jag hade kunnat göra ännu bättre var att lägga in andra messengerljud som 

jämförelse, men det var först efter undersökningen var klar som jag upptäckte att messengerljudet 

faktiskt har förändrats genom åren, vilket är något jag inte har reflekterat över innan. Dessutom 

hade jag inga frågor om respondenten så med det sagt så är min undersökning följaktligen 

ganska begränsad i sin utformning men jag kan tycka att den ändå kan användas för att 

beskriva initiala känslor inför ljudet.    

Jag frågade om ljudets karaktär med hjälp av ordjämförelser men frågorna handlade 

även om deltagarens rymduppfattning av ljudet, frekvensområde, sammansättning och känsla. 

55 anonyma personer från olika musikerforum deltog i undersökningen och 38,2% av 

respondenterna upplevde ljudet som negativt och 69,1% kryssade i att ljudet var positivt . De 

kunde även välja båda två alternativ vilket 7,2% av dem gjorde. Sedan bad jag dem kryssa i 

hur ljudet fick dem att känna sig i relation till valda ord. Orden jag valde var ”uppmärksam”, 

”förväntansfull”, ”inget speciellt” , ”stressad” och ”uppjagad”. Respondenterna hade återigen 

möjlighet att kryssa i flera val.  
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40% valde ordet ”uppmärksam” på frågan, 34,5% valde ”förväntansfull”, 14,5% valde 

inget speciellt, 38,2% valde ”stressad” och 18,2% valde uppjagad.  

10,9% av de som svarade att ljudet var positivt kryssade dock samtidigt i orden ”stressad” 

och ”uppjagad” tillsammans med de mer positivt laddade orden vilket var en intressant 

vändning. Av de som svarade att ljudet var negativt valde även här 10,9% samtidigt orden 

”uppmärksam” och ”förväntansfull” tillsammans med de negativa orden. Tillsammans med 

de 7,2% som valde både negativt och positivt visar alltså resultatet av min lilla undersökning på 

att 29% av respondenterna hade blandade känslor kring ljudet och att orden 

”uppmärksam” och ”stressad” var de ord som valdes mest i förbindelse med 

ljudet.  

Hur illustrera en känsla? 

För att illustrera hur ljudet blir stressigt i introt använde jag mig därför av en mixning 

som är fiktiv i sin natur. Ljuden kommer nämligen inte alltid från mitten av ljudbilden, jag har 

mixat dem så att de kommer från olika håll för att gestalta en sorts ”attack”, att en inte 

kommer undan. I slutet ökade jag takten så att de mixas ihop som ett spöregn för att sedan 

utmynnas i en högfrekvent ton som ökar i ljudstyrka och längd. Jag tänkte mig att det skulle 

låta likt en hjärtmonitor som gör en lång varningssignal. 

Efter detta låter jag tonen klinga ut för att sedan låta som att det droppar ner för att 

förändra den negativa känslan till min komposition till en positiv.  

I min gestaltning används alltså messengerljudet som semiotisk resurs för att förmedla 

både en positiv och en negativ känsla. 

Enligt Theo Van Leeuwen (2005) är social semiotik sammanslagningen av semiotiska 

resursers fysiska eller tekniska karaktär och de semiotiska potentialerna dessa ger - och den 

sociala implementeringen av deras användning - tillsammans med dess historia. Vilket 

innebär att social semiotik i stort sett handlar om hur vi använder materiella resurser för att 

skapa mening. Men det kan inte finnas något "hur" utan ett "vad". Vi måste också se 

på att ”meningen” i sig själv. (Van Leeuwen, Theo, 2005, s 93) 
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Vad är då meningen i sig? 

Meningen av ljudet i detta fall beror på i vilken kontext jag gestaltar det. Min lilla 

undersökning visade på att ljudet kan inge blandade känslor men även bara positiva eller bara 

negativa känslor. Därför blev det extra viktigt att försöka förstärka den känsla jag ville få fram 

med andra medel än att bara spela upp ljudet. 

Vad innebär min känsla? 
Intentionen och målet med gestaltningen är att förmedla min subjektiva känsla av 

ljudkällans betydelse och även dess förändrade känsla. 

För att reflektera över min intention och orsak varför då detta ljud gett upphov till stress 

hos mig så får jag undersöka mitt eget habitus, alltså min personliga upplevelse av de sociala 

strukturer och interaktioner som jag  omges av. (Crouch, C., & Pearce, J, 2012, s 107)  

Det narrativ som påverkat min utgångspunkt i gestaltningen är mitt arbete som 

egenföretagare inom den kreativa näringen. I 20 års tid har jag alltid behövt vara 

mångsysslare vilket är något jag trivts med. Men på senare år har kommunikationen i olika 

projekt som sagt förlagts i messengergrupper istället för i mailtrådar. Messenger är ju även den 

huvudsakliga kommunikationen för mig och mina vänner, men har även blivit plattformen 

där jag på senare tid fått jobbuppdrag och liknande.  

Den sammanlagda kommunikationen på plattformen har därför ökat i hög grad och i 

och med detta även messengers ljud. 

Att ett återkommande ljud kan skapa mental trötthet påvisades i en japansk studie där 

testpersoner fick lyssna på en metronom i sex minuter. (Akira Ishii, Masaaki Tanaka, 

Masayoshi Iwamae, Chongsoo Kim, Emi Yamano,and Yasuyoshi Watanabe, 2013) 

Ljudets karaktär, vad det representerar och det faktum att det är ett ljud som är 

återkommande under dagen kan alltså skapa en fysisk trötthet vilket kan leda till att ljudet 

förknippas med en negativ känsla.  

Under de senaste månaderna har jag också gått igenom en tid av att kämpa med mitt 

psykiska mående och detta i kombination med att jag blir stressad av messengerljudet fick mig 

att fundera över möjligheten av att att skapa en gestaltning som handlar om möjligheten att 

förändra min känsla av ljudet genom att skapa en modifikation av det i samklang med rörlig 

bild. 
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Men först ville jag reda ut om det är något i själva ljudets karaktär som jag blir stressad 

av?  

Vid efterforskning upptäckte jag att messengerljudet har förändrats sedan starten, något 

jag inte tidigare reflekterat över. I 2013 var ljudet för notifikationen ett C-dur ackord i tersläge 

och ljudet låter som ett marimbainstrument utan efterklang med avsaknad av höga frekvenser. 

I 2017 byttes detta till två toner, båda tonen G men i olika oktav. Även här låter ljudet mjukt 

och utan vassa frekvenser, men mer likt en harpa. I 2018 byttes ljudet ut till det vi har nu som 

låter väldigt mycket vassare och skarpare, med karaktären av ett metalliskt ljud.  

Eftersom detta är en analys av mitt personliga narrativa perspektiv måste jag enligt 

Crouch & Pearce sikta mot att göra mer än att förmedla min egna upplevelse för att analysen 

ska leda till en förbättrad förståelse av de fenomen som jag skildrar. (Crouch, C., & Pearce, J, 

2012, s 108) 

Ljudets frekvensomfång och vad det representerar för just mig kan alltså ha bidragit till 

min känsla av stress inför det. Men jag är medveten om att min upplevelse av ljudet är 

subjektiv vilket innebär en risk att det blir en för ensidig analys. (Crouch, C., & Pearce, J, 

2012, s 107) 

Messengerljudet modifierades och lades in i en trummaskin där jag också kunde 

modifiera pitchen och skapa en rytm. Både tonhöjd och `tempo´på ljudet förändrades och 

därmed blottades även ljudets två sammansatta delar och blev tydligare. Detta skapade dock 

en polyrytmik som bidrog till en organisk känsla i det musikaliska. (Van Leeuwen, Theo, J, 

2005, s 196) 

Tempot beskrivs av Theo Van Leeuwen som en artefakt som är nära länkad till vår 

kropp där genomsnittet för vanlig gånghastighet hos vuxna råkar vara samma som 

medeltempot för musik, nämligen 90 bpm. Att jag då satte tempot för rytmen till 83bpm, som 

för mig kändes lugnande, kan därför möjligtvis tolkas som en sorts tyst kunskap, en mänsklig 

medfödd sådan. Van Leeuwen utvecklar nämligen resonemanget om länken mellan tempo 

och kropp vidare genom att förklara att det mänskliga hjärtslagen slår mellan 50 upp till 200 

slag per minut, vilket gör att 83 bpm kan vara ett slags vilande tempo för människans 

perception. (Van Leeuwen, Theo, J, 2005, s 182) 
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Hur illustrera en position i gestaltningen och vad kan detta 
innebära? 

Jag spelade in ljudet i stereo för att ge ljudet en ännu mer självklar plats i ljudbilden. 

Ljudet som original är dock ett monoljud men för att förstärka lyssnarens upplevelse av 

rummet i filmen och känslan av att ljudet existerar utanför huvudpersonen snarare än inne i 

hennes huvud så spelade jag in det med två kondensatormikrofoner, med tekniken som kallas 

spaced pair. Francis Rumsey och Tim McCormic beskriver det psykoakustiska fenomenet av 

vår perception av ljudets rymlighet som att vara relaterat till känslan av upplevd externisering 

- med andra ord om ljudet verkar vara utanför huvudet snarare än begränsat till ett område 

nära eller inuti det. (Rumsey, Francis and McCormick, Tim, 1992, s 43) 

Placeringen av ett ljud i ljudbilden är viktig för vår uppfattningsförmåga och jag menar 

att det förstärker ljudets meningspotential i denna kontext.  

Stereofoniska skivor och ljudsystem är en relativt ny utveckling men stereohörsel har ju 

funnits minst lika länge som människan. Båda handlar om lokalisering av ljudkällan. Tidigare 

trodde man att det att ha två öron var som att ha två lungor eller två njurar, om något gick fel 

med ena kunde fortfarande den andra fungera likadant. Lord Rayleigh genomförde dock ett 

enkelt experiment på Cambridge University där denna teori motbevisades. Flera assistenter 

talade eller slog i stämgafflar och Lord Rayleigh stod i mitten med ögonen stängda och 

pekade på ljudkällan med stor noggrannhet och bekräftade att två öron fungerar tillsammans 

i binär lokalisering. (Everest, F. Alton, 2001, sid 67.) 

Som jag nämnde tidigare kommer messengerljuden i slutet av introt från olika håll för 

att gestalta en ”attack” från olika håll. 
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Vilken mening har texten i gestaltningen? 
Texten som är med i gestaltningen har en ovanlig betydelsebärande egenskap eftersom 

den är icke linjär. Orden som skrivs är nämligen underordnade den verkliga betydelsen för 

sammanhanget. 

Anders Björkvall (2019) säger att ”Begreppet text bär med sig en vardagsspråklig 

betydelse knuten till att en text är skriftligt verbalspråklig och gärna linjär.” 

Sammanhållande för textlingvistisk forskning kan sägas vara ett intresse för textens 

struktur och för dess delar i relation till textens helhet. Inom denna forskning  finns mycket 

sofistikerat kraftfulla metoder som kan användas för att analysera texters olika perspektiv. 

(Björkvall, Anders, 2019, s 165) 

Men i detta fall behandlas dessa textmeddelanden istället mer som ögonblicksbilder där 

budskapet ändå förstärks av det som skrivs. Om meddelandena hade formulerats på annat vis 

så skulle känslan av att dessa orsakar stress kunna minska markant. 

Exempel på en formulering som jag unvek är följande: "Hej! Hoppas du mår bra, jag 

ville bara säga hej ! Ta hand om dig. ”  

Om majoriteten av de meddelanden som visades skulle vara av denna sort hade effekten 

av den sekvensen blivit sämre.  
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Adaptionen - tyst filmmaterial från en rysk filmare 
Filmmaterialet jag har använt kommer bl.a från en rysk filmare och hans filmklipp finns 

att hämta gratis på nätet. Materialet är inspelat utan ljud och just i detta fall var det heller 

ingen tydlig mening bakom filmklippen och deras meningspotential var därför ganska öppen. 

Eftersom jag då återbrukade hans stumma filmklipp och satte dem i en egen kontext så 

remedierade jag dem och gav dem ytterligare mening. 

Enligt Bolter och Grusin har varje medium historiskt sett återbrukat ett eller flera andra 

media och beskriver detta fenomen genom begreppet remediering. Det är ett sätt att se på 

utvecklingsprocessen som en transformering. Handskriften blev remedierad av Gutenberg, det 

talade ordet remedierades av radion och TV i sin tur remedierade en rad medier som 

exempelvis film, radio, foto och det skrivna ordet. Internet har ju inte ersatt radion utan 

istället transformerat mediet genom att behålla vissa egenskaper och kasserat andra.  

Underordnat begreppet remediering är två former (modus) som de menar att alla media 

uppträder i. Direktmediering är den ena formen och syftar till att göra upplevelsen så 

medryckande som möjligt att vi ”glömmer” bort själva mediet medans om moduset är i den 

andra formen, hypermediering uppvisar mediet klart och tydligt sin egenskap av att vara just 

ett medium.  

Upplevelsen av hur medryckande eller fängslande ett medie är för oss varierar ju 

beroende på utformningen men intentionen av min gestaltning är att den ska vara 

direktmedierande.  

Visst är syftet med min gestaltning att den ska vara medryckande och få åskådaren att 

drömma sig bort, men samtidigt är utformningen klart och tydligt abstrakt. Det abstrakta 

betyder dock inte att gestaltningen faller under hypermediering eftersom jag inte på något sätt 

medvetet har försökt påminna åskådaren om att upplevelsen är fiktiv och därmed brutit 

illusionen jag skapat.  

Modern konst betraktades ofta som verklig eller äkta, just för att den vägrade att vara 

realistisk, och exemplet med modern konst påminner oss om behovet av att skilja mediering 

och remediering från representation. Även om det verkliga och det representativa är åtskilda i 

modern konst, är modern konst därför inte mindre verklig. (Bolter & Grusin) 
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Blickar som multimodal kommunikativ handling 
Filmklippen av den unga kvinnan i min gestaltning är ju som sagt utan ljud, men de 

innehåller andra kommunikativa egenskaper. För min gestaltning passade detta bra eftersom 

fokus var att förmedla känsla via ljud.  

Halliday (1985: 68) introducerade perspektivet att tal även är en handling. Tal kan enligt 

Halliday(1985: 68) lämpligtvis kallas en interaktion som är ett utbyte där ett givande innebär 

att ta emot, och krävande innebär givande som svar. 

Kress and Van Leeuwen (1996: 121) utökade Hallidays teori av 'talfunktioner' till bilder. 

Liksom språkliga framställningar kan bilder också antingen att 'erbjuda' eller 'kräva'. Men i 

bilder förverkligas detta av blicksystemet. Om en person (eller ett djur) som representeras i en 

bild tittar på betraktaren, inger bilden ett "krav": "blicken ... kräver något från betraktaren, 

kräver att betraktaren går in i någon form av imaginär relation med honom eller henne’ (Van 

Leeuwen, Theo, 2005, s 93) 

Filmklippen av kvinnan kunde därför analyseras med Kress and Van Leeuwens metoder 

för att användas till de partier där musiken introducerar nya element. Ett exempel på detta är 

0:47 min in i gestaltningen där kvinnan tittar in i kameran samtidigt som steel tongue 

trumman introduceras. Innan dess har hon inte tittat in i kameran alls och alltså inte krävt 

uppmärksamhet på samma vis.  

Nästa ställe där detta händer är 1:10 min där kompositionen med mer instrumentering 

kommer in. För mig var detta ett sätt att påkalla uppmärksamhet i samband med 

förändringen i ljudbilden och skapa ett krav på betraktaren. 

Med denna kommunikation kan det även upplevas som att musiken uppfattas som mer 

diegetisk, d.v.s att kvinnan hör musiken eftersom hon ju faktiskt samspelar med den. 

Min tanke var även att musiken skulle kunna uppfattas som att den spelas upp i hennes 

huvud, ungefär så som den gör för mig. Men detta lämnar jag öppet för tolkning. 
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”A sign newly made - as all signs always are - is a metaphor ” 

Bezemer, J., & Kress, G. (2016).  

Multimodality, learning and communication 

Rymden som en ”naturlig nödvändighet” 
Hur kan kommunikation och lärande sättas i relation till min gestaltning? 

Hur skapar jag som tecken-skapare mening i mina tecken ? 

Enligt Bezemer & Kress är utgångspunkten för social semiotik teckenskapande där 

tecken är element där det signifierade (en mening) och signifikanten (en materiell form) har 

sammanförts. (sid 38) 

Eftersom min gestaltning  (likt modern konst) är abstrakt utformad och är tänkt att 

förmedla en förändring av ett ljud som representerar en känsla (stress) som utgångspunkt så 

var tanken att även transformationen skulle gestaltas med rörliga bilder i kombination med det 

förändrade ljudet och kompositionen.  

Detta gjorde jag med hjälp av att blanda in filmklipp med droppar eftersom i 

transformationen av messengerljudet påminde mycket om vattendroppar.  

Ytterligare en nivå att analysera i sammanhanget är också hur reell denna stress är i 

förhållande till våra liv och om det därför går att undfly eller förändra den? Om vi var jagade 

av rovdjur så är stressen vi får av det något som vi behöver för att kunna agera, springa och 

därmed överleva. Men i ljuset av detta så är stressen som uppstår av 

messengerkommunikation inte nödvändig för att överleva. 

För att tillsammans med kompositionen skapa en metafor för en flykt från det världsliga 

och det som skapar stress hos karaktären i filmen ville jag använda mig av ett visuellt element 

som är universellt och samtidigt ogripbart, men som samtidigt är förutsättningen för vårt liv 

här på jorden. Motivationen för att använda rymden som en komponent var alltså att på så 

vis befria karaktären från de världsliga och sociala strukturer som uppstår i interaktion mellan 

människor och som i vissa fall skapar stress, trots att detta inte egentligen inverkar på vår 

förmåga att kunna överleva. Detta innebär att artefakten messengerljudet kan ses som ett 

exempel på "artificiell nödvändighet" - en social interaktion som har hittats på av oss 

människor som inte egentligen är nödvändig för att vi ska kunna överleva och rymden kan 
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användas som exempel på en "naturlig nödvändighet" - nämligen själva förutsättningen för 

mänskligt liv.  

Eftersom jag ville gestalta en transformation av ett ljud som representerar en "artificiell 

nödvändighet" som ger upphov till stress blev den multimodala ensemblen med rymden och 

kompositionen ett sätt att få karaktären att flytta sin fokus mot det som representerar "naturlig 

nödvändighet" istället. 
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"Våra regler lämnar bakdörrar öppna, och praxis måste tala för sig själv”  

- Wittgenstein 

Tyst kunskap och praxis i relation till musik och 
komponerande 

Explicit kunskap kräver att kunskapsbäraren kan redogöra för sina kunskaper verbalt  

Floren (2010) menar att all kunskap i grunden är tyst men att det samtidigt alltid går att säga 

någonting om det tysta. Han beskriver olika orsaker till att kunskap är tyst i utgångspunkt från 

tre teman. De tysta språkliga dimensionerna som utgör grunden för kunskap, outtalad 

kunskap och den tystnade kunskapen.  

Jag ska försöka analysera min kompositionsprocess i relation till detta och jämföra de 

tysta språkliga dimensionerna med musikens ramverk. 

  

En komposition börjar alltid för mig i mitt huvud och många gånger spelas den upp 

med instrumentering och arrangemang. När jag spelade upp sekvensen med det modifierade 

messengerljudet så kunde jag "höra" en steel tongue drum, pianot, vokalerna och stråkarna 

men även gitarren i mitt huvud. Jag vet att valen av ackord grundades i min intention av vad 

jag ville förmedla, men denna process är något jag inte reflekterat så mycket över. 

Jag vet att alla som komponerar saker har olika processer och utgångspunkter men jag 

kan bara utgå ifrån min egen och göra ett försök till att analysera den så objektivt jag kan.  

Jag har spelat piano sedan sex års ålder men känslan i mig är att jag har hållit på med 

musik i hela mitt liv. Gitarr och sång lärde jag mig också ganska tidigt och hade alltid 

förmågan att kunna urskilja toner i ackord och särskilja instrument och lära mig att spela 

genom att bara höra hur det spelades. Jag, som många andra med denna egenskap, behövde 

inte se hur det spelades.  

För mig är att komponera att jämföra med att tala ett språk. Musik och språk har också 

mycket gemensamt samtidigt som det skiljer sig i bland annat uttryck och användning.  

Musik har ett underliggande regelverk, likt ett språk, som kan användas i olika 

kombinationer för att förmedla något. Det kan vara ett exempel på tyst kunskap som 

utmynnas i praxis. Att följa regler som är underförstådda och går att tolka på olika sätt 
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beroende på kontext uppfattas av Wittgenstein som en praxis som är ytterst implicit, det vill 

säga tyst, skriver Florén (2010). 

När Florén (2010) också beskriver att flera forskare har påpekat att språket självt bär på 

inneboende egenskaper som gör att dess fulla innebörd inte kan verbaliseras skulle detta lika 

gärna kunna handla om musik.  

Att spela någon annans komposition kan till exempel liknas vid att recitera eller att tolka 

och förmedla en text.  

Florén (2010) skriver även "Wittgenstein ansåg att orden får sin betydelse i en praxis. 

Påståenden får sin mening genom sin plats i språket, i det sammanhang de hör hemma och 

används."  

För att göra ytterligare en enkel jämförelse så kan en prova att byta ut språktermerna till 

musiktermer istället; "Musiken får sin betydelse i en praxis. Tonerna får sin mening genom sin 

plats i musiken, i det sammanhang de hör hemma och används." 

Att det att komponera musik också kan liknas vid att tala ett språk gör det också lättare 

för mig att försöka analysera min egna skapandeprocess. Det faktum att jag kan fantisera fram 

musiken och höra den i mitt huvud kan jämföras med min förmåga att läsa böcker och 

föreställa mig platser och karaktärer i böcker.  

Här är en video där jag efter jag har fantiserat fram min komposition omvandlar den till 

praxis genom ett instrument: 

https://youtu.be/XX-xtPz0H7I 

Eftersom jag har övat piano väldigt mycket i mitt liv och kan utan reflektion och 

eftertanke spela med rätt tangenter har jag enligt Florén omvandlat min explicita kunskap till 

implicit kunskap, vilket innebär tystnad kunskap. 

"Det som varit explicit och närvarande i medvetandet har sjunkit ned i automation och 

tysthet. I den bemärkelsen går det att tala om kunskap som tystnar, eller i Polanyis 

formulering som fungerar i tysthet men vilken det inte finns något principiellt hinder mot att 

uttala. Den är således outtalad snarare än outtalbar. " (Florén, T, 2010, s 48) 

Om jag då återgår till min intention i processen, vad ville jag förmedla med musiken? 

Varför föreställde jag mig just den här kompositionen? 
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Jag ville att musiken skulle hjälpa till med att lugna ner en stressig ljudsituation. Vidare 

ville jag också att musiken skulle hjälpa till med att lyfta eller bära upp ett modifierat ljud. 

Därför var karaktäristiken på det utgångsljudet en viktig nyckel.  

Det ljudet berättade något för mig och hjälpte mig föreställa mig resten av 

kompositionen.  

Vad förmedlade då det ljudet för mig? 

Messengerljudet som var modifierat lät för mig som vattendroppar vilket i sin tur fick 

mig att föreställa mig ett lugnt vattendrag där det droppar ner regnvatten från en gren. 

Det betyder vidare i min fantasi att det precis har regnat och sedan stillat sig vilket också 

kan liknas vid lugnet efter stormen.  

Lugnet efter stormen i mina känslor (före och efter stress) gav mig fantasi att uttrycka 

styrkan i enkelheten i musiken. Stark grundton med djupa andetag av moll som leder upp i 

två durackord där sista ackordet på fjärde taktavslutet känns som en andningspaus. Sticket 

ville jag skulle kännas som fjärilar i magen av åttondelstrioler, som skulle illustrera känslan av 

nervkittlande välmående som pirrar upp.  

Efter jag hade gjort färdigt ackordföljden på pianot lade jag till ett instrument som heter 

steel tongue drum vilket klingade väldigt fint tillsammans med det modifierade 

messengerljudet. Det spelade jag in med hjälp av en kondensatormikrofon som heter 

Neumann TLM 103. Steel tongue trummans ljudkaraktär har många övertoner som är mer 

komplexa eftersom alla toner som du kan trumma på är placerade på samma stålbas vilket 

innebär att de andra valbara tonerna klingar med i någon form. Instrumentet brukar 

användas till yogamusik på grund av dess lugnande effekt.  
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Slutord 
I processen av att skapa min gestaltning fick jag möjligheten att undersöka hur jag 

förstärker meningsskapandet av en semiotisk resurs som i detta fall var messengerljudet. 

Att förmedla en känsla utan tal är inte helt lätt och det kräver mycket eftertanke men 

det kraftfulla med audiovisuella produktioner är just att ha så många gestaltningsformer att 

arbeta med. 

Detta projekt hjälpte mig också att bearbeta en känsla av stress som ju i sin natur är 

fiktiv, inte reell. Vi behöver sätta gränser för hur tillgängliga vi kan vara för att svara på 

arbetsrelaterade frågor i messengergrupper. Det är viktigare att värna om vår mentala hälsa 

och kunna ta pauser från digitala verktyg för att vara mer i nuet.  

Faktum är att gestaltningen faktiskt har hjälpt mig att reagera annorlunda på plingandet 

i telefonen och förhoppningen är att kanske andra kan få samma effekt av att se den.  

I slutändan tror jag att denna process även har möjliggjort nya tankesätt vilket gör mig 

till en bättre skapare av audiovisuellt material, en bättre teckenskapare. 

Mitt försök handlade om att förmedla en känsla av ett ljud så jag vill avsluta min essä 

med en av mina favoritdikter av Karin Boye som visar på hur känslor också kan förmedlas 

enbart med hjälp av ord. 

"Ja nog är det svårt när droppar faller. 

Skälvande av ängslan tungt de hänger, 

klamrar sig vid kvisten, sväller, glider  - 

tyngden drar dem neråt, hur de klänger. 

Svårt att vara oviss, rädd och delad, 

svårt att känna djupet dra och kalla, 

ändå sitta kvar och bara darra  - 

svårt att vilja stanna 

och vilja falla." 

- Karin Boye 

Ur diktsamlingen "För trädets skull". 
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