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English title: From tong to song: A study of the phenomenon interpretation 
 
 
Abstract 
 
Denna studie har som syfte att synliggöra, beskriva och reflektera kring de faktorer som 
konstituerar fenomenet interpretationsprocess. För att spegla fenomenet från två håll 
genomförs två interpretationer av en grafiskt noterad solosång, och för att kunna 
kvalitetsbeskriva förloppen i denna praktikbaserade studie, används en metod där interpreten 
pendlar mellan rollen som praktiker och forskare, och reflekterar i och över handling. 
        I förhållande till text och notation har den ena interpretationsprocessen sin utgångspunkt 
i sångarens livsvärld samt dennes tolkning av några symboler, medan den andra tar sin 
utgångspunkt i sångarens upplevelse av några bilmekanikers livsvärldar, samt deras 
tolkningar av samma symboler. Som metodisk grund används fenomenologin, vars två 
grundläggande teser är: en vändning mot sakerna, samt en följsamhet mot sakerna. Det som 
undersöks är interpretens erfarenheter och det sätt på vilket fenomenet interpretationsprocess 
framträder, och både verbala samt klingande exempel på denna levda och upplevda erfarenhet 
redovisas. Resultatet jämförs även med tidigare forskning inom liknande områden. 
        Resultatet visar att några av de centrala faktorer som konstituerar de båda interpretations-
processerna är textanalysens (i vid bemärkelse) betydelse, närvaron av publikframförande- 
och kommunikationstanken, växlingen mellan praktik och reflektion, samt det egna 
skapandets omfattning och karaktär. Tolkningen av den verbala texten samt notationen 
utgjorde stommen för vad som skulle kommuniceras, och tankarna på en närvarande publik 
påverkade både instrumentet och själva tolkningen. Interpretations-processen präglades i hög 
grad av en växelverkan mellan praktiskt musicerande och reflektion, och av pendlandet 
mellan del och helhet, förförståelse och förståelse. Interpreten fungerade i hög grad som 
medkompositör, och skapandet präglades av både spontanitet och övervägda val.  
        Interpretens olika val och ställningstaganden speglas i de klingande gestaltningar som 
återfinns på skivan. 
 
 
 
Nyckelord: Interpretation, grafisk notation, livsvärldar, sång, skapande, Sverker Magnusson. 
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Inledning 
 
….det som gjorde att jag studsade till och vidgade mitt perspektiv var när mekanikern kom 
fram och med precision plockade ut den nödvändiga reservdelen. Plötsligt såg jag att det 
fanns en ordning i röran och en struktur runt omkring mig som jag bara inte kunnat se. Jag 
undrade om han skulle uppleva min vardagsverklighet lika rörig och främmande som jag 
upplevde hans?...  (Tillbakablickande tankar kring ett besök hos en bilmekaniker) 
 
Under ca 20 år som sångerska och sångpedagog har jag fått tillfälle att arbeta med musikalisk 
tolkning och interpretation på olika plan och ur olika perspektiv. Jag är en klassiskt skolad, 
lyrisk sopran med en instrumental- och ensemblelärarutbildning i botten, och sedan jag blev 
färdigutbildad har jag arbetat som frilansande sångerska och sångpedagog (numera på 
musikhögskola) parallellt. Jag har dessutom under elva av dessa år också varit verksam som 
kyrkomusiker med tonvikten lagd på sång, orgel, kör och konsertverksamhet. Det har alltid 
hos mig funnits en förkärlek för barockens musik, och ett av mina största intresseområden 
som sångerska har varit kyrkomusikaliska verk av bland andra J. S. Bach, G. F. Händel, och  
J. Haydn. 
        Beroende på skiftande förutsättningar (till exempel med avseende på musikstycke, med-
musiker, konsertsammanhang och tidsresurs), varierar interpretationsprocesserna – både när 
det gäller tolkningsarbete med sångstudenter, där jag som lärare tar del av deras tankebanor 
och interagerar i tolkningsförloppen, liksom vid eget musicerande. Är förutsättningarna 
optimala och framförhållningen god, kan en instudering påbörjas år eller månader innan ett 
konserttillfälle, och det finns vid dessa tillfällen ofta tid för regelbundna repetitioner 
tillsammans med övriga musiker. Vid mindre gynnsamma förhållanden kan sångaren/ 
musikern få en vecka på sig att göra en interpretation, och självfallet ser då både process och 
resultat annorlunda ut. Oavsett tidsresursen är siktet inställt på att kunna gestalta musiken, och 
en central utgångspunkt vid ett interpretationsarbete inom den klassiska genren är att det finns 
en notbild att tolka (i relation till en text om man är sångare) i dialog med egna tidigare 
erfarenheter, samt med hänsyn till nutida och historiskt socialt och kulturellt sammanhang. 
Förloppet präglas bland annat av olika val gällande tempo, artikulation, dynamik och klang, i 
relation till intention och uttryck.  
        Min nyfikenhet kring hur den tolkande processen egentligen går till och hur den kan se 
ut, gjorde att jag inom ramen för en delkurs genomförde ett projekt tillsammans med en 
pianist där jag försökte tydliggöra, beskriva och dokumentera dessa skapande- och 
tolkningsförlopp i en romans av Rickard Strauss. Det är också fascinerande att få möta olika 
studenter i deras interpretationsarbete, att se hur de går till väga och hur de förstår text och 
notbild i förhållande till då- och nutid.  Då flera studenter studerar in samma sång, tydliggörs 
förhållandet att varje tolkning bidrar till att vidga synen på, och förståelsen av, både musiken 
och sångaren själv.  På ett liknande sätt upplever jag att mina egna olika tolkningar av ett 
stycke utvidgar min förståelse av mig själv och min syn på omvärlden. Vid mötet med en 
publik och med viljan att kommunicera, modifieras tolkningen ytterligare, vilket gör att 
samma musikstycke aldrig gestaltas på samma sätt från gång till gång.  
        Under min studietid på musikfolkhögskola och senare på högskola kom jag i kontakt 
med grafiskt noterade sånger, dels i undervisningen, men också via kompositionsstuderande 
(en av dessa sånger framfördes vid min ansökan till musikhögskolan). Jag fick i dessa 
sammanhang tillfälle att studera in, tolka och gestalta flera av studenternas alster, och jag 
inspirerades av den frihet och lekfullhet som delvis kännetecknade instuderingsarbetet. Vissa 
delar av den grafiska notationen talade till min egen fantasi och skaparlust, och jag blev i hög 
grad medskapare av stycket. 
         Intresset för rösten som ljudkälla har funnits hos mig under en lång tid, och förutom att 
sjunga klassisk repertoar har jag i olika grad också ägnat mig åt jazz, pop, rock och visa – 
genrer där användandet av rösten kan se väldigt olika ut. Min vetgirighet kring röstens 
anatomi och funktion har drivit mig att gå flera kurser med bland andra Johan Sundberg, 
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Margareta Tahlén och Daniel Borch som lärare. Numera undervisar jag även i röstens 
anatomi, fysiologi och funktion på musikhögskolan. 
        En händelse som direkt väckte min nyfikenhet och vilja att veta mer om interpretation, 
var när jag såg Cathy Barberian framföra det grafiskt noterade stycket Stripsody (för soloröst) 
på Youtube. Stycket är komponerat av henne själv även om partituret är utformat av 
illustratören Roberto Samarin, och utgångspunkten för notationen är kända seriefigurer i deras 
samtid. Framförandet präglades av en lekfullhet och användandet av rösten som en 
ljudillustrator – med sin röst speglade hon det noterade. Givetvis måste hon som sångare ha 
haft en stor förförståelse för stycket och dess notation då hon själv komponerat det, samt var 
bekant med den tidens cartoons och deras olika symboliska innebörder. Skulle stycket 
framföras idag skulle det förmodligen tolkas helt annorlunda. 
        En annan händelse som var avgörande för att idén till denna studie slutligen kom upp, 
inträffade vid ett besök hos en bilmekaniker. Medan mekanikern bytte däck på min bil, 
småpratade vi och jag insöp atmosfären. Det låg däck i en hög, medan andra låg i staplar, och 
golvet var delvis impregnerat med något svart – förmodligen olja. På en bänk låg en rejäl hög 
med små skruvar, muttrar och andra för mig svåridentifierbara (men säkert viktiga) delar, och 
sammantaget upplevde jag miljön som rörig, trivsam och total olik min egen arbetsmiljö till 
vardags. När något plötsligt gick sönder i hans arbete, gick han fram till högen och plockade 
utan att tveka upp rätt reservdel, och med ens insåg jag att det egentligen rådde en väldig 
ordning i den verklighet som jag uppfattat som rörig. Med ny blick betraktade jag de sorterade 
(det såg jag först nu) däcken och den struktur som verkstadens interiör hade, och undrade 
samtidigt hur han skulle uppleva min vardagsverklighet, med instudering av musik i ett 
pianorum fullt av noter, framträdanden, undervisningssituationer där arbetet handlar om 
tonbildning, känslor, inlevelse och inre bilder. Skulle den framstå som obegriplig och rörig för 
honom, på samma sätt som hans gjorde för mig? Är han bekant med västerländsk, mensural 
notskrift, eller skulle han bara se en massa tecken utan struktur? Har han behov av att uttrycka 
sig konstnärligt, och finns det i så fall möjlighet att göra det inom ramen för hans arbete? 
Skulle jag i egenskap av sångare kunna gestalta något av hans värld?  Är det möjligt att 
studera in en sång med utgångspunkt i någon annans perspektiv? 
        Efter de två senast beskrivna händelserna började en tankeprocess spira, där funderingar 
kring människors olika livsvärldar, förhållningssätt och syn på ”verkligheten”, eller fenomen i 
densamma, snurrade runt i huvudet. Troligtvis förstår jag och bilmekanikern varandra 
generellt och på många plan då vi bor i samma land, talar samma språk (om än olika dialekt) 
och har gått i samma typ av skola. Vi har förmodligen en liknande värderingsgrund i stort, till 
skillnad mot om någon av oss vuxit upp i en helt annan typ av miljö, till exempel ett land i en 
annan världsdel med annan samhällsstruktur och andra grundvärderingar. Ändå var det 
påtagligt att våra vardagsvärldar i det lilla skilde sig mycket åt.  
        Sångare har enligt min erfarenhet förmånen att i ett interpretationsarbete kunna vara mer 
eller mindre konstnärligt skapande, och i och med mitt möte med bilmekanikerns värld föddes 
en undran om ytterligare en människa skulle kunna vara medskapare, och via utövaren kunna 
förmedla sina intentioner? Är det möjligt att göra en sånginterpretation influerad av någon 
annans perspektiv eller tolkning, och hur skulle den interpretationsprocessen i så fall se ut i 
jämförelse med en process med interpretens perspektiv som utgångspunkt? Denna fråga 
lockade mig mycket och det fanns en nyfikenhet och lust att ta reda på, synliggöra och 
beskriva vad det är som händer i dessa förlopp och att försöka beskriva aspekter av den 
kommunikativa förmågan som är svårgripbara och verkar bortom orden. En väg som 
uppenbarade sig var att använda grafisk noterad musik – kanske skulle jag via någon annans 
tolkning av grafer få tillgång till nya perspektiv?  
        Idén var född och frågorna ställda, och inspirerad av Barberians stycke och framförande 
sökte jag nu efter ett grafiskt noterat verk för soloröst, där graferna var relativt allmängiltiga 
till sin karaktär och inte nödvändigtvis medförde förbestämda musikaliska associationer. 
Denna föresats visade sig inte vara helt enkel, och jag tog efter ett tag istället kontakt med en 
tonsättare som tog på sig uppdraget att skriva ett nytt stycke för detta ändamål. Tonsättaren 
sattes in i projektidén, och hans uppdrag blev att komponera en delvis grafiskt noterad sång 
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som skulle innehålla cirka fem öppna symboler, grafer eller bilder. En förutsättning för att 
kunna genomföra detta arbete var att styckets notation skulle öppna för interpret1 och 
bilmekaniker att till viss del vara medskapare av verket. 
        I regel bidrar man som interpret med viktiga delar där de noterade instruktionerna lämnar 
utrymme. Lena Weman Ericsson (2008) citerar Stephen Davies (2003) som skriver om 
interpretens roll:  
 

Works for performance, though, are always thinner than the performances that faithfully instance 
them. […] What is added by the performer constitutes her interpretation of the work. That 
interpretation closes the gap between what is instructed and the repleteness of sounded music 
(Weman Ericsson 2008, s 13). 

         
Beroende på inställning och förutsättningar har interpreten olika mycket utrymme för eget 
skapande i interpretationsarbetet, och eftersom musiken i denna studie är specialkomponerad 
med syfte att notationen delvis skulle kunna tolkas av människor i allmänhet, konstaterar jag 
att det också i mycket hög grad lämnar utrymme för interpreten att både tolka och skapa. 
Interpretens skapandeprocesser hänger ihop med det individuella, kulturella och sociala 
sammanhanget, och då tonsättare, musiker och tredje person i detta fall lever i samma 
övergripande kulturella och sociala sammanhang, menar jag att ingången till olika förståelse 
av symbolerna i huvudsak har sin utgångspunkt i de individuella livs- eller vardagsvärldarna.         

Projektidé 
Det fenomen jag avser att beskriva är interpretationsprocessen. För att komma åt fenomenet 
på ett avgränsat men ändå relativt brett sätt, har jag valt att ta utgångspunkt i två 
gestaltningsprocesser, där jag som sångare tar mig an samma musikstycke ur två perspektiv, 
vilket leder fram till två klingande gestaltningar. I förhållande till notbilden har den ena 
processen sin utgångspunkt i min levda livsvärld, och den andra i min upplevelse av tre 
bilmekanikers livsvärldar. För att få tillgång till bilmekanikernas uttryckta associationer och 
tankar, och därigenom till delar av deras livsvärld, låter jag dem tolka ett antal symboler vilka 
är en del av musikstyckets notation. Dessa tolkningar samt min föreställning om deras 
arbetslivsvärld möjliggör en andra interpretation av sången. 
        För att möjliggöra de olika perspektiven lät jag av tonsättaren Sverker Magnusson (se 
bilaga 1) beställa en delvis grafiskt noterad sång för soloröst. Det resulterade i stycket The 
Fall, vars text kan liknas vid en travesti baserad på skapelseberättelsen i bibeln, eller ses som 
en kort inblick i ett humoristiskt skeende i lustgården (se bilaga 2 och 3). 
         Utgångspunkten är därmed en till stor del grafiskt noterad sång som delvis innehåller 
”öppna” symboler, bilder eller grafer, vilka inte direkt medför förbestämda musikaliska 
associationer, utan är tänkta att tala direkt till min, respektive tre bilmekanikers, fantasi och 
föreställningsvärld. Vi tar till oss bilderna så som de visar sig för oss, utan att sättas i något 
förbestämt sammanhang.  
          

                                                
1 Med detta begrepp menas såväl interpret som musiker. 



 8 

 
 
Min intention är att försöka se musikstycket ur två perspektiv som leder fram till två 
musikaliska gestaltningar – därigenom kan förhoppningsvis förståelsen av fenomenet 
interpretationsprocess vidgas. 
         Kärnan i arbetet är, att synliggöra, beskriva och analysera dessa skapande- och 
tolkningsprocesser, samt de två vokala gestaltningar dessa leder fram till. Förloppet 
dokumenteras skriftligt samt i inspelad, klingande form. 
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        Valet av just bilmekaniker som informanter grundar sig dels på den händelse som finns 
beskriven och dels i att jag upplever deras arbetsmiljö eller livsvärld som väsensskild från min 
egen (därmed inte sagt att den är det).  

Syfte  
Syftet med denna undersökning är att synliggöra, beskriva och reflektera kring vilka faktorer 
som är konstituerande för fenomenet interpretationsprocess. 

Frågeställningar 
Vilka faktorer är konstituerande för de båda interpretationsprocesserna?  
 
Vilka likheter respektive skillnader står att finna i dem?  
 
 Hur speglas interpretationernas olika val och ställningstaganden i de klingande versionerna? 

Avgränsning 
Tillgången till fenomenet interpretationsprocess är avgränsat till två interpretationer av 
stycket The Fall, varav den ena har sin utgångspunkt i notbilden i förhållande till mina 
associationer kring sju symboler samt min vardagsvärld, och den andra i några bilmekanikers 
tolkningar av sju symboler, samt min (begränsade) föreställning om deras 
arbetsvardagsvärld. Då utförandet består av flera delar kommer delvis olika metoder att 
användas. Det gäller bl.a. empiriinsamlingsmetod, teoretiskt perspektiv på hur jag tar mig an 
den insamlade empirin, samt hur jag förhåller mig till min uppfattning kring bilmekanikernas 
vardagsverklighet. Jag har inte för avsikt att gå särskilt djupt in på val av intervju som metod, 
inte heller noggrant redogöra för mina förberedande besök eller själva intervjutillfällena. 
Processen där min uppfattning om informanternas vardagsverklighet förstärks, kommer heller 
inte att utförligt beskrivas. Jag har med anledning av projektets ringa omfattning och den 
konstnärliga inriktningen valt att fokusera på de två interpretationsprocesserna vid instudering 
av det nyskrivna stycket.  
         För att begränsa studiens omfattning har jag valt att inte ta hänsyn till tonsättaren som 
person, dennes vardagsvärld eller tidigare musikproduktion. Jag försöker att inte påverkas av 
min förförståelse kring tonsättaren också för att ge informanternas, respektive mitt perspektiv 
mer tyngd, och därmed förstärka möjligheten till två olika tolkningar. 

Några ord- och begreppsförklaringar  
Faktor – Betydelsefull beståndsdel eller medverkande kraft. 
Intersubjektiva överenskommelser – Kollektivt delad erfarenhet eller en gemensam 
förståelseram. Ett samförstånd mellan olika personers bedömningar och uppfattningar som 
ständigt utvecklas i kommunikation mellan människor (denna term kan definieras på flera 
sätt, men i detta sammanhang är dess betydelse som ovan). 
Livsvärld – Ursprungligen ett begrepp från Edmund Husserl1 som syftar på människans värld 
såsom hon erfar, uppfattar och upplever den. 
Vardagsvärld – Alfred Schütz hållning till den vardagliga livsvärlden som en ursprungligt 
praktisk och social värld. Vardagsvärlden inbegriper naturen samt den sociala och kulturella 
världen. 
Arbetsvardagsvärld – Den del av vardagsvärlden som är kopplat till yrkesarbetet (egen 
definition). 
Vardagsverklighet – Min egen första definition av informanternas arbetsvardagsvärld. 

                                                
1 Edmund Husserl, 1859-1938. Tysk filosof och grundare av den moderna fenomenologiska traditionen 
   (Haglund 1992, s 182). 
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Teoretiska utgångspunkter i musikalisk gestaltning 
Inledningsvis belyser jag begreppet konstnärlig forskning och därefter interpretation i 
musiksammanhang. Slutligen följer en beskrivning av den västerländska musiknotationens tre 
större skiften, en presentation av några notskriftskategoriseringar, en belysning av de nya 
noteringar som utvecklades under 50- och 60- talet, samt exempel på några tonsättares 
notationsmetoder. Mina studier inom dessa områden har bidragit till att jag ser min egen 
position och lättare kan hantera forskningsfältet musikalisk gestaltning. 

Konstnärlig forskning 
Konstnärlig forskning, eller praktiknära forskning (i föreliggande studie – konstnärlig 
musikforskning, respektive praktiknära musikforskning) som fältet också kan kallas, är ett 
relativt nytt område där en mångfald av metoder som är under utveckling, används. Fältet kan 
exempelvis innefatta studier av konstnärliga skapandeprocesser eller problematisering av 
uppförandekonventioner, och centralt är att empirin är knuten till någon form av musikaliskt 
utövande. Mika Hannula, Juha Suoranta och Tere Vadén (2005, s 38), refererar till Paul 
Feyerabend1, som menar att världen är alldeles för mångfacetterad för att ur vetenskaplig 
synpunkt kunna reduceras till en metod eller ett enda filosofiskt system. Henrik Karlsson 
(2002) pekar på insikten om att nya metodologier inom andra forskningsområden behövs:  
 

… att även naturvetarna har insett att man måste tänka nytt för att förstå komplexa fenomen, och 
att nya metodologier behövs för att hantera föränderliga och komplexa datamängder  
(Karlsson 2002, s 47). 

 
Karlsson (2002) redogör för Carole Gray & Ian Piries indelning av metoder inom fältet 
konstnärlig forskning:  
 

• ”Practice-led” – med praktikern som forskare, som reflekterar i och över 
handling (ger en bra bild av metoden i föreliggande studie – författarens 
anmärkning). 

• Tvärvetenskapliga. 
• Holistiska och kontextuella. 
• Varierande visuella och multimediala metoder för att samla information 

för urval, analys, syntes, presentation och kommunikation 
(ibid, s 47). 

 
I en forskningsprocess där praktikern reflekterar i – och över handling krävs både inlevelse i 
forskningsobjektet, samt en förmåga att distanserat studera detsamma. Mats Alvesson & Kaj 
Sköldberg (2010) beskriver innebörden av reflexivitet: 
 

Brett uttryckt brukar reflektion – eller reflexivitet som det oftare benämns – sägas handla om att 
fundera kring förutsättningarna kring sin aktivitet, att undersöka hur personlig och intellektuell 
involvering påverkar interaktionen med vad som beforskas (Alvesson & Sköldberg 2010, s 486). 

 
Karlsson (2002) tar upp nyckelordet (inom konstnärlig forskning) reflektion, som i 
förhållande till konstverket och skapandet kan innebära problem. Han redogör för Adornos2 
ståndpunkt att "det ligger en stor risk i att konstnären stiger ur sin process, själv reflekterar 
och kommenterar konstverken i form av teorier, manifest och förklaringar" (Karlsson 2002, s 
51). Kritiska röster har höjts angående reflektionens påverkan på själva skapandet och på 
konstverket – distanseringen och intellektualiseringen kan inverka på det konstnärliga 
innehållet. Karlsson (2002) menar att kritiken eventuellt härrör ur en intuitiv känsla av att 
reflekterandet hämmar kreativiteten, men anser själv att den konstnärliga forskningen är "en 
hälsosam utmanare av etablerad vetenskapssyn och vetenskaplig metodik" (ibid, s 53). 
                                                
1 Feyerabend, Paul, f 1924, österrikisk-amerikansk vetenskapsfilosof (NE 1989, band 6, s 209). 
2 Adorno, Theodor, 1903-1969, tysk filosof och sociolog (Nordin, Svante 1989, s 62). 
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          Begreppet konstnärlig forskning är problematiskt såtillvida att det definieras på många 
olika sätt i skilda sammanhang. Ordet konst är en värdeladdad term, och många är 
diskussionerna kring vilka musikgenrer eller musikstycken som bör innefattas i 
konstbegreppet. I föreliggande studie beskrivs och behandlas kreativa processer eller 
skapandeprocesser i ett interpretationsarbete, men vad är det som avgör om detta är ett 
konstnärligt skapande eller ej? Förhåller det sig så att min utbildning och mitt yrkesutövande 
medför att skapandet kan betraktas som konstnärligt? Vad innebär ett konstnärligt skapande i 
motsats till ett icke konstnärligt skapande?  Är det själva reflekterandet i skapandet som 
konstituerar konstnärligheten, eller är det fantasin, eller det spontana skapandet som gör det? 
Handlar konstnärlighet om kommunikation, där tonsättaren genom notationen kommunicerar 
med musikern, vilken i sin tur kommunicerar med en publik? Är det upp till musikupplevarna 
– initierade eller ej – att avgöra graden av konstnärlighet eller kvalitet? 
        Försök till att hitta en definition av konstnärlig forskning pågår kontinuerligt, men 
Hannula et al. (2005, s 20) gör inga försök att definiera denna term, utan fokuserar istället på 
vad som karaktäriserar detta fält. Några av de definierade karaktärsdragen kan nämnas: 
 

• Konstverket är centralt. 
• Konstnärlig erfarenhet är kärnan, samt hur den är förmedlad och hur dess mening 

förmedlas. 
• Konstnärlig forskning är självreflekterande, självkritisk, samt kommunicerar utåt. 
• Det finns en mångfald av forskningsmetoder, framförande- och kommunikations-

verktyg, vilka svarar mot kraven och behoven i varje enskilt fall. 
 
Sverker Jullander (2010) menar att den konstnärliga forskningen kännetecknas av två 
fundamentala krav, dels att forskaren har professionell kompetens på aktuellt område, samt att 
forskningens resultat blir tillgängligt och är praktiskt tillämpningsbart för andra inom samma 
yrkesområde. Nedan ges några exempel på mål och syften (definierade av Hannula et al. 
2005) där forskningsfältets relevans blir tydlig: 
 

• Produktion av information som är viktig i det praktiska utövandet. 
• Utveckling av metoder som kan användas inom fältet. 
• Förståelsen av konstverk som kulturella, politiska och pedagogiska produkter. 
• Produktion av kunskap om konsten som produkt av samtiden, i avsikt att utveckla 

konstnärlig verksamhet. 
• Kritisk granskning av konsten och gällande trender, samt förståelse av förhållandet 

mellan konsten och teknisk, ekonomisk utveckling, maktförhållanden med mera. 
                                   

 I föreliggande studie undersöks interpretationsprocessen där det egna skapandet utgör en stor 
del. De olika val och ställningstaganden som görs motiveras med ord och redovisas i 
klingande form, men det är bara de intellektuella, resonerande tankegångarna som direkt låter 
sig klädas i ord. De moment där nya idéer uppstår eller där det praktiska utövandet ger 
upphov till nytt skapande är desto mer svårfångade. Kanske kan upplevelsen eller känslan av 
momentet beskrivas som en serie blixtsnabba tankegångar (som absolut inte låter sig fångas), 
likt en blixt som snabbt letar sig fram över himmelen och slår ned som en idé? 

Interpretation 
Ordet interpretation kommer från latinets inte´rpretor som betyder ”tolka”, ”tyda”, ”förklara” 
och ”översätta” (Hermerén 1992, s 518). Termen används med likartade betydelser inom 
filosofin, humanvetenskapen, logiken och estetiken. I Nationalencyklopedins ordbok (2000) 
förklaras ordet som ”(konstnärlig) tolkning” respektive ”tolka konstnärligt verk” då det gäller 
verbet interpretera, och i musiksammanhang kan begreppet i korthet sägas vara det 
handlingsförlopp där (en) musiker tar sig an ett musikverk, tolkar innehållet (både 
intellektuellt och praktiskt på sitt instrument) och framför en version av verket. Lennart Hall 
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(1992) formulerar i en artikel sin syn på vad interpretation i musikaliska sammanhang 
innebär. 
 

I musikaliska sammanhang menar man med interpretation de personligt kreativa kvaliteterna i 
framförandet av ett musikverk, varvid man underförstår en sekvens av händelser som börjar med 
artistens studium av musikverkets noterade förlaga och slutar med det klingande resultatet 
(Hall 1992, s 518). 

  
Hall (1992) pekar vidare på att det som ger musikern frihet att själv använda sin kreativitet att 
skapa, utgörs av de delar som saknas i notationen, det vill säga upplysningar om exakt 
tonhöjd, intonation, absolut tidsvärde, relativa notvärden och dynamik. I förhållande till dessa 
”luckor” i notationen måste musikern således tolka notbilden, och hans interpretation blir då 
en förutsättning för verkets existens i klingande form. Anders Tykessons (2009) formulering 
fångar den bild som många har av ordet interpretation i musiksammanhang: 
 

Interpretation av ett musikaliskt verk uppstår i mötet mellan verket och den tolkande. Ett 
musikaliskt verk är mångsidigt: det är ett objekt som – för att ta klingande form – är utelämnat åt 
den framförande musikerns återskapande gestaltning. Samtidigt är det en intentionell skapelse 
med en egen identitet och ett eget innehåll som utövar inflytande på lyssnaren. I det perspektivet 
kan verket betraktas som ett subjekt – vilket musikern möter i interpretationen (Tykesson 2009, s 
9). 
 

På samma sätt som verket är beroende av interpreten, kan även konstateras att omvänt 
förhållande gäller, och Hall (1992) framhåller även detta: 
 

I den musikestetiska litteraturen finns även föreställningen om konstverket som ett aktivt objekt 
med innebörden att det är artisten som blir interpreterad av musikverket. Betraktelsesättet får 
sympatiska konsekvenser. Konstverket sätts i fokus och får en förstärkt integritet samtidigt som 
det personligt ouppenbara – artisten – blir en integrerad del av den musikaliska helhet som är 
publikens upplevelse. Detta är samtidigt att säga att den ”Enda Rätta Interpretationen” inte finns 
(Hall 1992, s 518). 

 
Hall (1992) menar att man kan få en bild av "interpretationens praktiskt-konstnärliga 
implikationer" (ibid, s 518) om notbilden läses som ett negativ, det vill säga med fokus på det 
som inte står i noterna. Det som utelämnas i notbilden gäller bland annat områden som 
dynamik (ett piano utförs till exempel på skilda sätt av olika utövare i växlande sammanhang), 
artikulation, intonation, klang, tempo och tidsvärden. En musiker har exempelvis full frihet 
(och därmed också ansvar) att skynda på eller sakta ner det musikaliska förloppet eller 
frasernas tidsvärden – konstnärlig frihet i akten av kommunikation. Ytterligare faktorer som 
påverkar tolkningen av ett musikstycke är interaktionen med andra musiker i repetitionsarbeten 
och vid framföranden, samt interaktion med publiken. Själva notskriften kan här ses som ett 
filter mellan kompositören och exekutören, och i slutändan också lyssnaren.  
        Hur tar en musiker sig då an ett musikverk?  En instuderingsväg som Tykesson (2009) 
behandlar i sin avhandling är att använda analysen som redskap. Verkanalysen inbegriper 
musikerns utgångspunkt vid analysen, och därmed också dennes stora betydelse för musikalisk 
interpretation och musikaliskt framförande. Tykesson menar att resultatet av en musikanalys 
kan sägas vara en beskrivning av det fenomen som analyseras, vilken kan reda ut verkets 
struktur och därmed ge möjlighet att se samband och överensstämmelser mellan till exempel 
teman eller linjära enheter. 
 

Analysen kan på så sätt vara en förklaring som utgör grund för den klingande gestaltningen, t.ex. i 
fråga om tempo, frasering, artikulation eller dynamisk balans (Tykesson 2009, s 35). 

 
Att analysera ett verk är ett sätt att få en övergripande bild av verket, dess strukturer och 
innehåll, men analysen är fortfarande bara ett redskap i interpretationsprocessen. En 
interpretation innefattar ett framförande av något slag, och därmed också en mer praktisk 
process. Tykesson (2009) nämner ”analytisk interpretation” respektive ”gestaltande 
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interpretation” (ibid, s 38) som begrepp för förklaringar av verket samt ett övervägt sätt att 
framföra ett visst stycke, och menar att dessa är beroende av varandra, att den gestaltande 
tolkningen är det musikaliska resultatet av den analytiska tolkningen. 
        Men hur bör då ett verk analyseras? Måste ”kritisk analys” användas, där musikteorins 
regler fungerar som verktyg för att förklara kompositionen? Tykesson (2009) menar att 
regelsystem och lagbundenheter i första hand utgår från det unika verket, och att analysen inte 
behöver utgöras av en teoretisk dissektion. 
 

En medveten reflektion över ett musikaliskt verk eller del av ett sådant, möjlig att verbalisera, är i 
sig en verkanalys. Den sortens analys kan utföras vid notstället, med instrumentet i hand eller vid 
skrivbordet genom ett minutiöst studium av partituret – och allt däremellan.[…] Det är inte den 
formella analysen utan den analytiska förmågan som är av störst betydelse i 
instuderingsprocessen; att styra tankens vägar, ”se” strukturerna, att ställa frågor till verket och att 
medvetandegöra sin analys och förena den med interpretationen  är en viktig del av processen. 
Resultatet av analysen är inget annat än den musikaliska gestaltningen i framförandet – 
interpretens personliga tolkning av verket (Tykesson 2009, s 39-40). 

 
Analysen är det redskap som används när interpreten arbetar med notskriften, men också med 
det klingande verket – den ljudande musiken. 
        Den svenske organisten, pianisten och kompositören Karl-Erik Welin (1934-1992) 
ansågs som musiker vara internationell expert på grafiskt noterad musik, men komponerade 
själv i senromantisk stil. Då det gäller det traditionella musikaliska arvet sett i relation till de 
nyare grafiska skisserna på 60-talet, menar Welin att det är absolut nödvändigt att behärska 
den klassiska repertoaren och speltekniken för att kunna göra en grafisk komposition rättvisa. 
Bengt Hambræus (1970) citerar Welin när han gjorde en jämförelse med en Bachinvention 
och ett Bussottistycke: 
 

Om man har studerat och penetrerat Bachs formgestaltning i större eller mindre kompositioner har 
man också större möjlighet att realisera en grafisk komposition på ett riktigare sätt än om man 
skulle ta itu med det utan vanliga förkunskaper. Proportionerna mellan formdelarna i en 
Bachinvention kan vara vägledande också för ett Bussottiverk (Hambræus 1970, s 126). 
 

I interpretationssammanhang talas det ofta om tonsättarens intention, och i Weman Ericssons 
(2008) avhandling som genom en fallstudie av en Bach-sonat belyser historiskt informerad 
uppförandepraxis, redogör den forskande musikern för sitt förhållningssätt: 
 

Eftersom tonsättarens intention enbart är något vi kan ha föreställningar om är den svårgripbar, 
men ändå menar jag att vi måste förhålla oss till den. […] notationen kan sägas illustrera 
tonsättarens kompositoriska intention, i varje fall en möjlig intention (Weman Ericsson 2008, s 
117). 

 
I sångsammanhang definierar Van A. Christy och John Glenn Paton (1997) ordet interpretation 
utifrån att kommunicera tonsättarens budskap: 
 

When we go beyond making the right sounds and communicate the message that was in the mind 
of the person who composed the music, then we can say that we are “interpreting” the music. 
Interpretation means dealing with the psychological and the aesthetic areas of music (Christy & 
Paton 1997, s 54). 

 
En tonsättares intention har inom sångkomposition ofta förgåtts av någon annans intention då 
det många gånger finns en redan existerande text att utgå ifrån. Att tonsätta en redan befintlig 
text innebär i regel att tonsättaren först tolkar texten och därefter ger den en musikalisk dräkt 
som förstärker eller framhäver dennes förståelse av texten. Som sångare har man vanligtvis 
således både en text, vilken till exempel kan utgöras av en dikt, utdrag ur religiösa skrifter eller 
delar av ett musikdramatiskt material, och notationen (som även den är en text men icke 
verbal) att förhålla sig till. Det finns många varierande sätt för en sångare att gå in i en 
interpretationsprocess och Christy och Paton (1997) nämner några riktlinjer där de menar att 
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orden måste komma först. De anser att sångarens uppgift är att återupptäcka kompositörens 
känsla för texten, och därför måste denne förstå och vilja förmedla textens budskap.  
 

The words determine many things about how we perform, including when we breathe and what facial 
expression we have (Christy & Paton 1997, s 54).  

 
I Tykessons (2009) avhandling beskrivs Hemeréns1 åtskillnad mellan text-interpretation (både 
verbal samt musiknotation), och en gestaltande interpretation, där den förra är av analytisk 
karaktär, medan den gestaltande interpretationen är en process som utgörs av en serie 
handlingar och innefattar framförandet av musiken. Även Weman Ericsson (2008) ser 
framförandet som en del av en gestaltande process: 
 

I den stund jag spelar ett musikverk får jag som musiker dubbla roller: jag interpreterar men är 
samtidigt också lyssnare. Därmed är inte karaktären på framförandet avhängigt av närvaron av en 
publik. Framförandet är för mig en skapande process, och denna process går jag igenom varje 
gång jag spelar ett verk (Weman Ericsson 2008, s 119). 

 
Även om det finns olika vägar att gå är det troligt att det finns förhållningssätt som för de flesta 
musiker är gemensamma, och jag syftar här på pendlandet mellan förståelsen av del och helhet 
och av förförståelse och förståelse. Weman Ericsson (2008) beskriver vad hon menar 
kännetecknar arbetet med ett musikverk:      
 

Att som musiker arbeta med ett musikverk i akt och mening att kunna gestalta det, är en praktisk 
realisering av ett hermeneutiskt förhållningssätt: Det handlar både om texttolkning (den 
ursprungliga betydelsen av hermeneutik) och om en interpretativ process som är dialogisk till sin 
natur (Weman Ericsson, s 35).  
 

Just denna pendling mellan förförståelse och förståelse, del och helhet kanske är 
kännetecknande för interpretationsprocesser överhuvudtaget, oavsett vilket instrument som 
trakteras, eller om det finns en verbal text som grund eller inte? 

Musiknotation 
Tre notationsskiften 
Notskrift och praktiskt musikutövande har inom den västerländska konstmusiken ofta gått 
hand i hand, och några anledningar till att musik noteras är bland annat att bevara den 
klingande musiken, kunna konstruera och skapa ny musik samt att musiker i specifika 
sammanhang ska kunna kommunicera med varandra. Förhållandet mellan komposition, 
notering, improvisation och uppförandepraxis är inte fast och färdigt, utan förändras ständigt. 
Precis som nya musikstilar kan kräva nya notationssätt, kan också notationen påverka och 
inspirera tonsättare och musiker, vilket Erhard Karkoschka (1969) formulerar som: 
 

The technical possibilities of a notation system also influence the act of composing – the entire 
musical way of thinking of all musicians – so that the aural image of a musical work in every 
epoch is characteristically related to its visual configuration. (Karkoschka 1969, s 1).  

 
Att musik förändras, utvecklas, och att nya idéer uppstår, medför inte nödvändigtvis att sättet 
den noteras på förändras. Den västerländska traditionens notationsförfarande klarar i regel av 
att svara mot nya musikaliska idéer, och Kurt Stone (1980) menar att fundamentala 
förändringar av musiknotationen bara inträffat tre gånger i den västerländska musikhistorien. 
Det första tillfället ägde rum under 900-talet då musiken gick från enstämmighet utan 
harmoniskt underlag, till flerstämmighet – då användandet av notsystem och den mensurala 
notationen2 tog sin början. Det andra skiftet inträffade runt år 1600, då musiken, från att ha 
innefattat en balans mellan melodi och harmonik, nu kom att styras av harmoniken. De 
traditionella notböckerna, med endast en stämma, ersattes av partitur vilket innebar att det var 
                                                
1 Hermerén, Göran, filosof, författare till texten The full voic´d Quire, 1992. 
2 Notationsformen fixerar både den relativa tonhöjds- och tidsvärdesföljden (Bucht, Eppstein 1977, s 500). 
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möjligt att följa alla stämmor parallellt och därmed kunna se de harmoniska funktionerna. 
Den tredje stilmässiga omvälvningen skedde under 1950-talet, då många experimentella 
musikstilar uppstod och den grafiska notationen utvecklades. 
 
Några notskriftskategorier 
Notskriften i sig står alltid i direkt relation till, och speglar den levande musikutvecklingen i 
en viss kontext, vilket gör det ganska svårt att kategorisera eller systematisera inom detta 
rörliga och föränderliga fält. Bengt Hambræus (1970) tar upp några indelningsmetoder, och 
börjar med att beskriva Willi Apels system som utgår från antalet medverkande, eller antalet 
stämmor i aktuellt verk. De kategorier han använder är enstämmig respektive flerstämmig 
musik, samt musik för solist eller ensemble. I slutet av 1950-talet uppstod andra 
kategoriseringar, nämligen aktionsskrift samt resultatskrift. Indelningsprincipen utgår här från 
skriftens funktion i den musikaliska kontexten och en av de som förespråkade denna indelning 
var Karlheinz Stockhausen.1 Aktionsskrift kan till exempel ge impulser till musiker att på ett 
improvisatoriskt sätt gestalta ett skisserat förlopp, vilket är möjligt både med besiffrad 
generalbas2, grafisk notation och i viss mån neumtecken3, vilka inte anger tonhöjd utan bara 
rörelseriktning. Resultatskriften kännetecknas istället av att den ger musiker möjlighet att 
föreställa sig det klingande resultatet utan att behöva ta hänsyn till instrumentens olika 
speltekniska karaktärsdrag. Vår konventionella notskrift i olika varianter från 1000-talet 
utgörs enligt Hambræus av en förening av de båda noteringsförfarandena – noteringen 
fungerar dels som en beskrivning samt som ett system av föreskrifter för utövarna. Tecknens 
karaktär är enligt Hambræus också en erkänd grund för kategorisering: 

- Bokstavs- och sifferskrifter – t.ex. ”besiffrad bas” där sifferkombinationer anger vilka 
ackord eller intervall som ska byggas upp över varje basnot, eller ”tabulatur” för 
klaver- eller stränginstrument. 

- Accentskrifter – har utvecklats ur språkets accenter (och hade stor betydelse i den 
liturgiska sången) men är inte enbart en skrivteknisk fråga, utan var också en grafisk 
notering av sångledarens handrörelser. Dessa fungerade som stöd för att föra 
traditionen vidare. 

- Mensuralskrifter – anger tidsvärdesrelationerna mellan nottecknen. Vår traditionella, 
”vanliga” mensuralnotskrift har sin utgångspunkt i koralnotskriften på linjesystem 
som i sin tur formats ur neumtecknen. 

De olika notationsskrifternas förmåga att åskådliggöra melodiska förlopp ligger till grund för 
ännu ett indelningssystem med tre kategorier:  

- Diastematisk notskrift – melodins upp- och nedgångar anges tydligt i bestämda 
intervall 

- Cheironomisk notskrift – antyder melodins gång men utan intervallprecisering 
- Linjär notskrift – alla tecken skrivs på samma rad 

Det finns inga vattentäta skott mellan dessa kategorier varvid blandformer ibland uppstår – 
vissa stycken kan till exempel noteras med olika skrift, och i vissa kompositioner noteras 
stämmorna på olika sätt.  
 
Grafisk notation 
Under 1950-talet fanns en strävan att förnya formerna för musikalisk kommunikation, och 
mer experimentella musikstilar utvecklades. Den konventionella notationen visade sig 
otillräcklig i vissa sammanhang, och ibland blev det nödvändigt att skapa nya tecken och 
metoder för att kunna återskapa eller dekonstruera informationen i musiken. Kurt Stone 

                                                
1 Tysk tonsättare (1928-2007). 
2 "Den under 1600-1750 [barockepoken] förhärskande ackompanjemangspraxis, enligt vilken den musikaliska 
satsen genom improvisation på grundval av baslinjen och en till denna fogad siffer- och teckenskrift, fylldes ut 
av ackordinstrument ..." (Bengtsson & Eppstein 1976, s 89) 
3 Neumtecken härrör från 800-900-talet och användes då för att notera liturgisk sång. De flesta tecken 
representerar inte enskilda toner utan rörelser, och de användes som minnesstöd för redan inlärda melodier 
(Asketorp, Bohlin, & Tobeck 1977, s 705) 
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(1980) menar att dessa nya förutsättningar krävde en helt ny notation som också gav 
interpreten större frihet. 
 

…because such graphics assure the greatest possible interpretive freedom by drawing heavily on 
the performers` contributive imagination and ingenuity (Stone 1980, Introduction, s xvi). 

 
Notationsutvecklingen skedde i två helt olika riktningar, där den ena karaktäriserades av 
ökad precision, vilket förde med sig att instruktioner gavs kring tidigare underordnade 
moment som till exempel klang, tonböjningar och placering av ljudkällor. Den andra 
riktningen kännetecknades istället av improvisation, avsiktliga dubbeltydigheter, val av olika 
alternativ samt oförutsägbara ljud och villkor.  
        Avantgardistiska grupper, vilkas medlemmar komponerade fritt, innovativt och 
experimenterande, växte fram, och tekniker som användes var bland annat improvisation, 
kollektiv komposition, citatteknik och aleatoriska (slumpmässiga) moment. 
Experimenterandet med musik kan ses som ett förarbete till komponerandet, själva 
kompositionen, framförandet, och som sista del – lyssnandet. 
        En viktig inspiration för experimentell notation var framväxten av elektronisk musik 
under denna tid. Richard Teitelbaum (2002) menar i en artikel att ”experimentell musik” 
sedan 1950 fungerat som generell term för elektroakustisk musik som betonar samröret 
mellan musikkomposition och vetenskaplig forskning. Hambræus (1970) reflekterar kring 
behovet av att notationen utvecklas:  
 

Inom nutida musikskapande kan vi t.ex. tänka på den elektroniska musiken, som med sina stora 
möjligheter till tonhöjds- och tonstyrkevariationer ställer helt nya krav när det gäller att beskriva 
och klarlägga komplicerade klangförlopp. Som kontrast härtill kan vi tänka på olika slags nya 
spekulationer inom viss ny instrumental- och vokalmusik (exempelvis hos John Cage),  
där kanske en grafisk idéskiss i form av en bildskrift, ett idéogram kan ge den eller de utförande 
bättre möjlighet att leva sig in i och gestalta tonsättarens idé, än vad en pedantisk och detaljrik 
traditionell notbild skulle kunna göra (Hambræus 1970, s 111). 

 
Erhard Karkoschka (1969) sammanfattar de viktigaste huvuddragen i den nya, moderna 
notationen kring 1960-talet, och delar in den i fyra kategorier: 
 
1. Förändringar av den traditionella notationen i form av förenklingar, tillägg och helt enkelt 
utveckling av den redan existerande notationen. Ett exempel är tecken för små förändringar av 
tonhöjder. 
 
2. Delvis nya beståndsdelar i form av  
- notation med ungefärliga notvärden 
- aktionsnotation  
- kvalitativ notation. 
 
Ett syfte med den ungefärliga notationen var att interpreten skulle frigöra sig från den strikta, 
styrda notbilden och istället få möjlighet att delta i komponerandet, agera spontant i 
framförandet, kombinera olika idéer och upptäcka nya ljud som inte använts tidigare. I 
aktionsnotationen kan det till exempel finnas instruktioner kring hur musikern förväntas 
frambringa ljudet på instrumentet (vissa ljud kan bara noteras med hjälp av 
”aktionsnotation”), eller hur musiker bör reagera på varandras spel. Den kvalitativa 
notationen kan jämföras med det kinesiska språkområdets bildskrifter – ideogram. Ett 
exempel är optisk notering, där olika stora avstånd mellan traditionella nottecken kan uttrycka 
avancerade rytmer medan olika storlek på noterna antyder nyanser. Här har nottecknen 
funktionen av idégivare i stället för förlaga. 
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3. Helt nya grundprinciper i form av 
- tempererad notation 
- verbala partitur 
- grafisk notation, dels sådan som läses med sedvanlig syn på tonhöjd och tid, och dels den 
som läses fritt – till exempel bilder som är tänkta att vägleda  en musiker med en  estetisk 
förställningsförmåga att utföra motsvarande handling och ljud. 
 
4. Notation för elektronisk musik i form av 
- nya symboler som baseras på musikens gamla notation 
- schematiska bilder 
- verbala instruktioner 
- instruktioner på hålremsa med diagram och verbala angivelser  
 
Vid en notationskongress i Darmstadt 1964, hävdade Roman Haubenstock-Ramati 1  att 
kriteriet för att grafer eller bilder ska falla under definitionen ”musical graphics” är att de inte 
kan misslyckas med att väcka musikassociationer, att deras grafiska kvaliteter lockar till 
musikskapande, medan Karkoschka (1969, s 4) anser att sådana kriterier inte är nödvändiga.  
Han menar istället att modern musik har möjligheten att spegla eller imitera vilka bilder/grafer 
som helst. 
  
Några tonsättares noteringsmetoder 
De nya notationsmetoder som utvecklades under 50- och 60-talet hade dels sin utgångspunkt 
i äldre förebilder, men skapades också utifrån behoven hos olika tonsättare. Hambræus 
(1970) sammanfattar processen där nya notationsmetoder uppstod: 
 

Nya situationer har ställt nya fodringar och har ofta lett till att nya noteringsmetoder har fått ersätta 
system som av någon anledning inte har räckt till. Det hela har alltid skett i samspel med olika 
slags uppförandepraxis under olika tider: notskrift och praktisk musikutövning har gått hand i 
hand. Och framför allt: notering av musikaliska förlopp är inte någon en gång för alla fixerad 
metod, utan en kommunikation mellan sändare och mottagare. Själva kommunikationsmedlet 
måste fylla en funktion för att vara berättigat (Hambræus 1970, s 130). 

 
Det är omöjligt att gå in på alla typer av notation i Europa, Amerika och Asien, men det är 
möjligt att slå fast att de grafiska idéskisserna fick en central roll i många sammanhang som 
grund för enskild eller kollektiv improvisation inom vissa givna gränser, och på samma sätt 
fick bokstavs- och sifferskrifterna nya funktioner. Några olika tonsättares grafiska 
noteringsmetoder vill jag ändå ta upp i följande stycken. 
          Den italienske tonsättaren Sylvano Bussotti tecknade i slutet av 40-talet fantasifulla 
bilder (likt surrealistiska eller kubistiskt stiliserade omvandlingar av traditionell notskrift) 
som fick fungera som idéskisser till pianoimprovisationer (Hambræus 1970). I en annan av 
hans kompositioner med titeln ”For David Tudor” (se figur 3), anger själva titeln hur stycket 
ska spelas då den amerikanske Tudor hade en mycket speciell spelstil. Kritiker betonade 
riskerna med denna typ av notation där endast de som är förtrogna med Tudors spelstil och 
teknik kan se vartåt Bussotti syftat. Hambræus ser stycket ur att annat perspektiv: 
  

…är denna okonventionella fantasinotering i all sin individualitet en mycket intressant kontrast till 
alla gängse konventioner på noteringens område (Hambræus 1970, s 120). 
 

                                                
1 Polsk-österrikisk tonsättare, 1919-1994. 
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                                         Figur 3. Ur  Five pianopieces for David Tudor av Sylvano Bussotti 
                                  (Hambræus, Bengt 1976, s 172). 
 
Ett annat exempel på icke konventionell notering där det fordras att uttolkaren är 
förtrogen med vissa givna förutsättningar är Cathy Barberians ”Stripsody” (1966) för 
soloröst, vars notskrift består av den tidens cartoons (se figur 4). För att förstå 
Barberians intentioner skulle man förmodligen behöva vara förtrogen med den tidens 
serietidningsvärld, figurer, schabloner och språk. Å andra sidan skulle man kunna 
hävda att även denna notering i all sin individualitet är en intressant kontrast till gängse 
konventioner. 
     

                                            
                                      Figur 4. Cathy Barberian, Stripsody, 1966 
                                              (Webplats:  http://transductions.net/?s=stripsody). 
 
 
En vanlig utgångspunkt vid grafisk notation var att de större strukturer som ramade in 
stycket var tydliga och fasta, medan de mindre, mer individuella strukturerna var friare 
och mer flexibla. Ett exempel på denna typ av noteringsmetod är Sven-David 
Sandströms Bilder för slagverkssolist och orkester. En del av detta stycke är tryckt på 
baksidan av den svenska femtiolappen (se figur 5). Stycket innehåller tydliga yttre 
ramar vilka i sin tur innehåller mindre, individuella strukturer och verbala instruktioner 
för hur musikerna ska vara placerade i rummet och i förhållande till varandra. 
Musikernas uppgift är att utifrån den gemensamma skissen gestalta sina individuella 
stämmor. Hambræus (1970) menar vidare att den gemensamma idéskissen i denna typ 
av notation kan fungera som grund, och till viss del kontrollera en kollektiv 
improvisation över ett givet tema – i detta fall notationen.  
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Figur 5. Del av Sven-David Sandströms Bilder som också återfinns som bakgrund på den svenska femtiolappen. 
 
En liknande grund kan John Cages ständigt varierande musikverk ”Fontana mix” sägas 
utgöra (se figur 6). Stycket är noterat på genomskinliga blad, där kurvor, streck och 
rutmönster förskjuts och ger upphov till nya mönster då musikern förändrar deras 
placering ovanpå varandra. Då transparentskivorna kan läggas hur som helst snett eller 
upp och ned, är obestämbarheten i framförandet stor, och följaktligen kommer stycket 
att klinga olika varje gång. Dessa partiturarrangemang fungerar som utgångspunkt för 
ett i princip obegränsat antal uttolkningar.  

                        
                              Figur 6. Partiturarrangemang ur J. Cages Fontana mix      
                             (Hambraeus 1970, notexempeldelen, s 45). 
 
John Cages elev Toshi Ichiyanagi använde bildskrift eller ideogram som kunde placeras 
både stående och liggande och därmed läsas antingen melodiskt eller harmoniskt, vid 
komponerandet av ett pianostycke i slutet av 1950-talet (se figur 7). I ideogrammet kan 
tonerna spelas i valfri ordning, och varje tecken innehåller en referenspunkt samt streck 
som utgår från denna. Strecken symboliserar toner vilkas tonstyrka indikeras av 
streckens längd, och tonhöjden av deras riktning. Då notationen i denna typ av 
ideogram inte behöver läsas från vänster till höger, eller uppifrån och ned, jämförs 
notläsningen med sättet att läsa en tidning – spelaren/läsaren väljer själv i vilken 
ordning de olika delarna läses i notationen respektive tidningen. Då denna 
gestaltningsprincip är oberoende av notationstyp har den också använts med 
konventionell notskrift av t.ex. Stockhausen i hans ”Klavierstück XI” (Hambræus 
1970).  
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                              Figur 7. Några av ideogrammen av ett stycke av Toshi Ichiyanagi 
                              (Hambræus 1976, s 172). 
 
Ännu en notationsmetod som jag vill nämna är den fotografiska noteringen som 
introducerades av Mauricio Kagel.1 Han använde fototeknikens (dåtidens) möjligheter 
för att skapa olika grafiska kompositioner, och i noteringen experimenterade han med 
olika skärpa, där t.ex. en suddig, svag grå nyans betecknade svag tonstyrka, medan det 
kompakt svarta stod för den starkaste. Små och stora tecken symboliserade en enskild 
ton respektive en tonklunga (Hambræus 1970, s 125).  
 

                                    
                                  Figur 8. Exempel på Kagels fotografiska notering  
                                         (Hambræus 1970, notexempeldelen, s 46). 
 
Som kuriosa kan också nämnas Ingvar Lidholms komposition i frimärksformat  
Stamp music, som beställdes av postverket inför Musikaliska Akademiens  
200-årsjubileum 1971. 

                                                         
                              Figur 9. Ingvar Lidholm, Stamp music (NE 1992, band 7, s 595). 
                                                       

Vetenskapliga perspektiv 
Min intention har varit att hitta ett relevant vetenskapligt perspektiv, eller en relevant grund 
för min undersökande och konstnärligt utvecklande studie, som syftar till att beskriva 
fenomenet interpretationsprocess. Genom tillgång till några olika typer av tolkningsförlopp 
som i andra sammanhang kanske skulle kunna utgöra var sin studie, har det varit en utmaning 
att se vilket angreppssätt som skulle kunna vara mest lämpligt. Något som stått klart är att det 
finns en notbild att utgå ifrån, vilken ligger till grund för kommande interpretationsprocesser. 
Informationen i noteringen varierar mellan att vara tydlig och precis, till att vara vag och 
bjuda in till eget skapande, och i de delar som karaktäriseras av tydlig notation är interpretens 

                                                
1 Tysk-argentinsk tonsättare, 1931-2008. 
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roll dels att återskapa, men också att fylla i det som inte går att utläsa av noterna. I andra delar 
som är mindre precisa, krävs det även att interpreten fungerar som medkreatör, skapar nytt 
och gör fler val och ställningstaganden. I föreliggande sammanhang handlade det bland annat 
om val av tonhöjder, rytmer, nya ljud och fraser, och det som fanns att utgå ifrån var själva 
notationen (där också tonsättarens intention kan skönjas), min under livet erhållna erfarenhet 
av, och kunskap om musik, min förståelse av mig själv i min vardagsvärld och min omvärld i 
förhållande till sociala och kulturella intersubjektiva överenskommelser (se fig. 1). Mitt 
intresse gällde ännu ett interpretationsförlopp, där min vardagsvärld sattes inom parantes för 
att ersättas av några bilmekanikers vardagsvärldar (se fig. 2).  
        Studiens teoretiska perspektiv baseras dels på antagandet att den interpretativa processen 
i hög grad påverkas av våra sociala och kulturella intersubjektiva överenskommelser, men 
också att den influeras av våra individuella vardagsvärldar.  

Fenomenologin som grund 
Ordet fenomen betyder ”visa sig”, ”uppenbara” eller ”företeelse”, och Immanuel Kants 
distinktion mellan fenomenet – det som vi uppfattar och erfar – och själva tinget, har 
utvecklat begreppet ytterligare (NE 1991, Bd 6, s 182). Termen fenomenologi betyder ”läran 
om det som visar sig” och är dels en filosofi (medvetandefilosofi – människan kan inte 
uppleva utan medvetande) och dels en kvalitativ forskningsansats som till stor del tar sin 
utgångspunkt i ”livsvärlden”. Ordet ”livsvärld” användes av Edmund Husserl i boken 
Logische Untersuchungen (1901) och avser människans värld såsom hon erfar, uppfattar och 
upplever den. Livsvärldsteorin innebär att den verkliga objektiva världen inte går att beskriva, 
utan det som kan beskrivas, och som också den fenomenologiska forskningsansatsen vill 
fånga, är människans upplevelse av den. Livsvärlden kan även beskrivas som:  

 
… ett enhetligt öppet erfarenhets- och handlingssammanhang, men inte blott något subjektivt 
upplevt, utan den konkreta verklighet där vårt liv utspelar sig (Bengtsson, Jan 1993, s 391). 

 
En annan term för livsvärlden som Heidegger använder är vara-i-världen, och han utvidgar 
livsvärden till att vara oreducerbar, där den forskande, reflekterande eller undersökande 
människan både tar sin utgångspunkt i livsvärden samt förblir i den (Bengtsson 2005, s 21).  
        Bengtsson (1988) beskriver Maurice Merleau-Pontys1 syn på livsvärlden – vilken han 
benämner vara-till-världen – som befinnande sig mellan den naturalistiska och den rent 
subjektiva världen: 

 
Under alla förhållanden är livsvärlden en slags tredje dimension, där ett cirkulärt förhållande råder 
mellan värld och subjekt: subjektet präglas av världen och världen av subjektet. Denna cirkularitet 
får emellertid inte förstås som en felaktig cirkel, den har egentligen inget med logik alls att 
beskaffa, utan den är ett grundläggande kännetecken hos livsvärlden (Bengtsson 1988, s 63). 

 
Därutöver skildrar Bengtsson (1999) den fenomenologiska sociologen Alfred Schütz hållning 
till den vardagliga livsvärlden som en ursprungligt praktisk och social värld – en verklighet 
som människor delar och som kan liknas vid ett praxisfält. Schütz förstår det subjekt som 
lever i denna värld som "en praktiskt verksam människa av kött och blod" som har full 
uppmärksamhet mot livet och dess krav (Bengtsson 2005, s 28). Han menar vidare att vårt 
erfarenhetsförråd (bestående av både egna och övertagna erfarenheter) gör den vardagliga 
livsvärlden tillgänglig för oss, och livsvärlden inbegriper således inte bara naturen utan också 
den sociala och kulturella världen. Vidare menar Schütz att det finns en mångfald av världar, 
t.ex. teater- och konstvärld, barnets lekvärld och religiösa världar, men att vardagsvärlden är 
den suveräna och grundläggande verkligheten. Den karaktäriseras enligt Schütz av att den på 
ett naturligt sätt tas för given och utgör fundamentet för all interaktion, ömsesidig förståelse 
och för alla problem vi stöter på (Bengtsson 1988). 

                                                
1 Merleau-Ponty, Maurice (1908-1960), fransk filosof (NE 1994, Bd 13, s 248). 
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        Då det gäller kommunikation av musikaliska tankar mellan avsändare och mottagare, 
menar Schütz att den kan ske på flera sätt, till exempel genom hörbara ljud eller genom det 
musikaliska notationssystemets symboler. Han betonar att musiknotation av nödvändighet är 
vag och öppen för tolkning och att musikerns uppgift är att uttyda och definiera de ungefärliga 
anvisningarna, men att utgångspunkten inte behöver vara tecknens konventionella karaktär, 
utan att det snarare är musikkulturen med våra intersubjektiva överenskommelser som är 
utgångspunkten.  
        Något som är kännetecknande för fenomenologiska undersökningar är ambitionen att 
alltid ”gå tillbaka till sakerna själva”, istället för att via någon metod försöka nå dem. 
"Sakerna" kan i detta sammanhang innebära såväl föremål, som företeelser eller processer. 
Att vända sig direkt mot sakerna ger förhoppningsvis tillgång till alla deras variationer och 
mångfald (Bengtsson 2005, s 11). Bengtson tar upp två centrala teser ur fenomenologins 
manifest: 

 
Åtminstone två teser kan således utläsas ur det fenomenologiska uppropet. (1) En vändning mot 
sakerna och (2) en följsamhet mot sakerna (Bengtsson 2005, s 11). 
 

Det kan vara lockande att se sakerna som bestående av objektiva fakta, men inom 
fenomenologin ses dessa alltid som förbundna med ett subjekt. De är aldrig bara saker i sig 
själva, utan saker för någon – att vända sig mot sakerna innebär också att vända sig mot ett 
subjekt. De ”saker” som åsyftats är således sakerna som fenomen, det vill säga så som de visar 
sig för någon (Bengtsson 2005, s 12). Intentionalitetsteorin är del av livsvärldsteorin så till vida 
att människan i en upplevd situation bildar sig en uppfattning om situationens innebörd och 
betydelse – just denna meningsskapande handling kallas den intentionala akten. Situationen 
övergår människan själv och kan inte återföras på henne själv.   
  

Metodisk grund 
Mina tidiga funderingar, frågeställningar och idéer har påverkat valet av fenomenologin som 
teoretiskt perspektiv, vilket i sin tur har inverkat på val av metoder. I detta stycke avser jag 
belysa och förklara mina metodval som möjliggjort att fenomenet, det vill säga 
interpretationsförloppet, har kunnat visa sig, fångas och beskrivas. 
        Tillvägagångssättet i föreliggande studie lutar sig mot de två grundläggande teserna inom 
fenomenologin – en vändning mot sakerna, samt en följsamhet mot sakerna. Det är 
nödvändigt att skapa bra förutsättningar för att ge fenomenet möjlighet att visa sig genom de 
två interpretationsförloppen. Att använda två olika perspektiv som ingång vid ett 
interpretationsarbete, menar jag bidrar till att på ett bredare sätt kunna förstå fenomenet 
interpretationsprocess. Vändningen mot processen från två håll ger förhoppningsvis en större 
möjlighet att se fler aspekter och därmed också att erhålla en fylligare bild av fenomenet, 
samtidigt som undersökningen är avgränsad och regionaliserar fenomenet till arbetet med det 
specialkomponerade stycket.  För att kunna hålla fokus på, och fånga en sammanhållen och 
gedigen process, krävs en följsamhet mot den, och interpreten måste således låta sig ledas 
framåt av processen medan hon iakttar, reflekterar och är en del av den. För att interpreten ska 
kunna vara närvarande och fokuserad då det första förloppet följs, måste den kommande 
processen under tiden i så hög grad som möjligt sättas inom parantes, och under det andra 
förloppet behöver då omvänt förhållande råda. Det som undersöks är mina erfarenheter och 
det sätt på vilket fenomenet interpretationsprocess framträder för mig, och jag kommer att 
visa på exempel ur denna levda och upplevda erfarenhet. Denna metod går alltså ut på att 
uppvisa, istället för att bevisa. 
        Med utgångspunkt i det tidigare beskrivna livsvärldsperspektivet, söker jag i 
föreliggande studie finna en metod som gör det möjligt att få en inblick i enskilda människors, 
och en specifik social grupps, vardagsvärld – den miljö och den värld som de lever och verkar 
i. Då mitt intresse riktar in sig mot bilmekaniker som social grupp och där deras arbete utgör 
grunden för urval, väljer jag att ibland kalla deras vardagsvärld för arbetsvardagsvärld. Detta 
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begrepp syftar just på den delade eller den liknande arbetsvardagsvärld där de som grupp 
förhåller sig till sociala och kulturella intersubjektiva överenskommelser. Då föreliggande 
studie är relativt liten samt i huvudsak fokuserar på interpretationsprocesserna är inte tanken 
att försöka få en djupare förståelse för informanternas arbetsvardagsvärld, utan snarare en kort 
inblick i, samt en ytlig föreställning om den i syfte att hitta en annan infallsvinkel i 
interpretationsarbetet. 
        Valet att använda öppna bilder som möjlig väg att blicka in i informanternas 
vardagsverklighet grundar sig på antagandet att fantasin och associationer i någon mån 
speglar vardagsvärlden. Bengtsson (1999) refererar till Schütz: 

 
Schütz hävdar att det för människan finns en mångfald olika världar som hon rör sig mellan, men 
att vardagsvärlden är den överlägsna eller suveräna verkligheten. Alla andra världar, ändliga 
världar av olika slag betraktas som modifikationer av vardagsvärlden (Bengtsson 1999, sid 16). 

          
Schütz gör en annan indelning av världen som bygger på den sociala världens struktur, där vår 
vardagsvärld rumsligt ingår i en omvärld samt en medvärld (ibid, s 12). Omvärlden är inom 
räckhåll för oss och vi kan uppleva människor direkt i deras liv, medan medvärlden är inom 
presumtivt räckhåll och där människorna är tillgängliga för oss som idealtyper.1  
        Den föreställning om informanternas levda värld som kommer att användas i 
interpretationsarbetet bygger på min erfarenhet av dem som del både i min omvärld och 
medvärld – både mina direkta och indirekta relationer till dem. 

Interpretativt förhållningssätt 
Utgångspunkterna för detta konstnärliga interpretationsarbete, som under genomförandet både 
upptäcks och utvecklas, är av social karaktär, och grundläggande är den kunskap jag har just 
nu som sångare och interpret. Min nuvarande kunskap som kan härledas till människor jag 
mött som på något sätt medverkat till att öka det kunskapskapital som är relevant för den 
kommande interpretationssituationen är det fundament varifrån processen utgår. Den 
utgångspunkt varifrån en musiker tar sig an ett musikstycke beskrivs av Schütz (1999) som: 
 

I mer generella termer kan vi säga att musikern som närmar sig ett så kallat okänt musikstycke gör 
det utifrån en historiskt – eller i det enskilda fallet: självbiografiskt – bestämd situation (Schütz 
1999, s 263). 

 
Den socialt härledda, tillägnade kunskapen kan användas som ett referens- eller 
tolkningsschema i försöken att genom notationen förstå kompositörens musikaliska och 
kommunikativa intentioner. Avsikten är inte att försöka förstå kompositören som människa, ta 
reda på mer om hans liv eller vad han varit med om, utan i viss mån, genom notskriften, 
försöka se intentionen.  
 

När ett konstverk väl är färdigt existerar det som en meningsfull entitet oberoende av skaparens 
personliga liv. Den sociala relationen mellan kompositören och lyssnaren [i detta fall musikern] 
som vi här tolkar den upprättas uteslutande genom det faktum att åhöraren av ett musikstycke 
deltar i och till en viss grad återskapar upplevelsen hos den – låt oss säga anonyma – 
medmänniska som skapade detta verk, inte bara som ett uttryck för hans musikaliska tankar, utan 
också med en kommunikativ intention (Schütz 1999, s 264-265). 

 
Upprinnelsen till hela projektet var den händelse som finns beskriven i inledningen, där jag 
vid ett besök på en bilverkstad plötsligt ser på omgivning med nya ögon och i nästa stund 
funderar på hur mekanikern skulle förstå min arbetsverklighet. Med utgångspunkt i de olika 
arbets- eller vardagsverkligheter vi befann oss i, undrade jag hur våra olika perspektiv och 
erfarenheter påverkar hur vi ser på saker och ting. Förmodligen kan våra olika vardagsvärldar 
(eller livsvärldar) ha betydelse för våra associationsbanor och hur vi förstår och uppfattar 
olika fenomen. Detta är ingenting jag tänkt undersöka eller bevisa, men däremot använda som 
                                                
1 Ett av Max Weber myntat begrepp som renodlar och beskriver en begreppslig modell eller typ, vilket kan 
användas till att förstå världen eller en viss social enhet.  
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en utgångspunkt när jag låter mina tankar och associationer ligga till grund för den ena 
interpretationsprocessen, och några bilmekanikers för den andra.  

 
Det är således inte överlämnat åt vårt fria val att välja vilka tidigare erfarenheter som skall 
aktualiseras i den konkreta varseblivningssituationen, och den betydelse som det konkret 
varseblivna har för oss är inte fullkomligt bestämt av tidigare erfarenheter (Bengtsson 1988, s 65).  

 
De interpretativa processer där flera perspektiv fogas samman till två klingande gestaltningar, 
präglas av ett hermeneutiskt förhållningssätt, och likt en spiralvandring mellan del och helhet, 
mellan förförståelse och förståelse realiseras dessa perspektivsammanfogningar.  
 

Härvid utvecklas tolkningen av hela texten succesivt genom tolkningen av delarna, och omvänt 
skänker synen på delarna ljus åt synen på helheten (Alvesson & Sköldberg 2010, s 211). 

 
Tolkande och tänkande i en forskningsprocess kan illustreras med den hermeneutiska cirkeln, 
där rörelsen mellan del och helhet är den process som ger ökad förståelse. Föreliggande 
interpretationsprocess är konstnärlig och dialogisk till sin natur och dialogen mellan notbild 
och text sker i det första skeendet utifrån min livsvärld, med de erfarenheter och kunskaper 
jag tillägnat mig samt min fantasi och föreställningsförmåga. Min föreställning om 
informanternas vardagsvärld samt min förståelse av deras bildassociationer utgör i det andra 
förloppet grunden för denna dialog.  För att få acceptans för den ökade eller nya förståelsen, 
krävs i forskningssammanhang ett rättfärdigande av tolkningen, en motivering. Att göra en 
beskrivning av dessa processer samt motivera olika ställningstaganden och tolkningar kan 
relateras till den hermeneutiska cirkeln. 
        Genom att införliva informanternas bildassociationer i min förståelse av bilderna, vidgas 
mitt perspektiv eller min horisont på ett liknande sätt som när min förståelse för deras 
vardagsvärld stegvis utvidgas. Dessa möten med andra människors världar, där olika 
perspektiv eller horisonter möts, benämns av Gadamer1 som ”horisontsammansmältningar”. 
Hermeneutikens uppgift blir i detta sammanhang att förmedla mellan olika mänskliga världar, 
och Gadamer beskriver detta som en dialog vilken medför en serie horisont-
sammansmältningar (Bengtsson 2005). 
        Musiken i föreliggande studie är specialkomponerad med syftet att kunna användas som 
redskap för att nå studiens syfte. Då tonsättaren från början fått uppdraget att använda sig av 
några bilder öppna för tolkning, samt haft vetskap om hur musiken skulle användas, väljer jag 
att försöka att inte ta hänsyn till hans person, bakgrund eller livsvärld i tolkningsarbetet utan 
vänder mig till notbilden och låter den tala.  

Metod och redskap vid interpretationsarbetet 
Grunden för de praktiska metodval i interpretationsarbetet bygger på följande antaganden:  
1. En av mina utgångspunkter har jag i det erfarna och det upplevda – min subjektiva bild av 
mig själv, av informanternas vardagsarbetsvärld och av deras associationer. En annan är det 
noterade materialet – sången, en tredje min kunskap om, och erfarenhet av 
interpretationsarbete, och en fjärde min erfarenhet som sångerska och röstanvändare.  
Min beskrivning av händelseförlopp och skeenden är inte identisk med vad som händer i 
verkligheten, men det är en reell process i en reell kontext som jag beskriver och reflekterar 
kring.                                                                   
2. Utgångspunkten i målet är inte att hitta en ”essens”, men däremot att kvalitetsbeskriva 
fenomenet, genom att söka finna och begreppsliggöra de aspekter som tillsammans 
konstituerar fenomenet på ett fullödigt sätt. Jag siktar inte i första hand fram mot styckets två 
versioner eller en ”sanning”, utan mot beskrivandet och reflekterandet.  De två klingande 
interpretationerna förmodas spegla de tolkande processerna och således vara en del av arbetet. 
De erbjuder också erfarenheter av fenomenet som kan analyseras och bidra till bilden av 
fenomenet.  
                                                
1 Gadamer, Hans-Georg, (1900 – 2002), tysk filosof och den moderna hermeneutikens kanske främsta 
portalfigur. 
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        I denna praktikbaserade studie har jag valt att använda en metod där en ständig pendling 
mellan rollen som tolkande/skapande interpret, och den reflekterande, undersökande 
forskarrollen, är en förutsättning för att kunna kvalitetsbeskriva förloppen. 
        Då jag i interpretationsprocesserna kommer att växla mellan att musicera, tolka, skapa 
och reflektera har jag valt att använda mig av två redskap: 
1. För klingande dokumentation vid spegling av olika val och ställningstaganden använder jag 
en Zoom H4 inspelningsapparat. 
2. Vid beskrivning av, och reflektioner kring processen väljer jag att använda en strukturerad 
loggbok med indelningen beskrivning, tolkning och reflektion för att lättare kunna förklara 
och förstå vad som händer. I fältet under beskrivning, ämnar jag med ord försöka återge 
förloppet i interpretationsprocessen – beskriva det som konkret och faktiskt äger rum. Under 
rubriken tolkning och reflektion försöker jag återge min tolkning av det som hänt, vad som 
ligger till grund för det som ägt rum, samt reflektera kring vad skeendet kan leda till eller 
vilka konsekvenser det kan få. Detta material bildar det underlag varifrån studiens skrivna 
delar utgår.  
        I Cato R. P. Björndals bok Det värderande ögat (2002), görs en beskrivning av hur olika 
typer av loggböcker används och fördelen med denna typ av dokumentation. 
 

Denna dokumentationsform är mycket detaljerad och kan samtidigt vara kopplad till en 
övergripande teori. Läsaren har på så sätt möjlighet att skapa sig levande föreställningar om det 
som beskrivs (Björndal 2002, s 61). 

 
Sven Kristersson (2010) tolkar i sin avhandling Donald Schöns reflektionsstege, och den 
beskriver också processen i detta skede. 
 

1. Skapande 
2. Beskrivning av skapande 
3. Reflektion över beskrivning av skapande 
4. Reflektion över reflektion över beskrivning av skapande 
                                                                                                     (Kristersson 2010, s 37). 

 
I tolkningsprocessen kommer jag omväxlande att använda gestaltande och reflekterande 
metoder, där de gestaltande speglar de reflekterande. 

Intervju som metod 
För att komma åt informanternas associationer kring bilderna valde jag att använda mig av 
intervjun som redskap. Inspirerad av Steinar Kvale (1997) som beskriver rikedomen och 
spännvidden i kvalitativa intervjuer, var min intention att intervjun skulle få formen av ett fritt 
och öppet samtal. 
        Min avsikt var i första hand att ta del av informanternas symboltolkningar, lyssna till vad 
som sägs och försöka fånga deras intention. Det ställer höga krav på mig som intervjuare att 
skapa ett öppet och lustfyllt klimat som inspirerar till att våga gå in i uppgiften på riktigt. 
Intervjun tog plats på informanternas arbetsplats eftersom min förhoppning var att de skulle 
känna sig trygga och där jag kunde få möjlighet att intuitivt fylla på min föreställning kring 
deras vardagsverklighet.  
        Förutom att ta del av vad informanterna uttryckte verbalt, fick jag också ta del av deras 
kroppsspråk och ansiktsuttryck. Då jag även vistades i deras arbetsmiljö, bidrog hela 
intervjubesöket till en intuitiv upplevelse av deras vardagskontext vilken gav en fyllighet i 
mitt helhetsintryck. 
        Bill Gillham (2008), understryker att det i huvudsak är tre egenskaper som kännetecknar 
en forskningsintervju, nämligen öppna frågor, interaktiv relation mellan intervjuare och 
informant, samt att det finns en viss struktur och syfte med intervjun. Mina ”frågor” bestod till 
största delen av tecknade symboler, och min avsikt var att skapa ett öppet och tillåtande klimat 
för att få informanterna att våga utgå från sig själva, sin fantasi och kunna prata fritt.  Då detta 
säkerligen var en ovan situation för både mig och dem, ville jag försöka få dem att förstå själva 
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grundidén med arbetet och att jag ville ha deras hjälp – att de inte utgjorde fokus i studien, men 
att deras medverkan var en förutsättning för genomförandet.   
        Kvale (1997) beskriver metaforiskt skillnaden mellan en intervjuare, ”malmletaren” som 
letar efter informativa dataklumpar, till en intervjuare, ”resenären” (ibid, s 11-12) som 
konstruerar berättelser. I förhållande till dessa beskrivningar ser jag mig själv i detta 
sammanhang som resenären som förhoppningsvis kan vaska fram ”information” och hitta 
berättelser som leder till uppfyllandet av syftet med intervjuerna. 
          Som utgångspunkt vid varje bildtolkning använde jag följande tre frågeställningar: 
 

• Vad är det första du tänker på, den första tanken som dyker upp? Här ville jag nå 
fram till det spontana och oreflekterade. 

• Får du fler associationer, och kan du relatera till något ljud?  Denna fråga användes 
för att få informanterna att utveckla sina associationer eller att upptäcka nya. Här 
styrde jag frågan med förhoppningen att kunna få en auditiv association. 

• Vad tror du andra människor skulle kunna associera till?  Kanske skulle svaren här 
kunna säga något om dem själva och deras egna tankebanor? 

 
Som avslutning på intervjun ställdes ovanstående tre frågor ytterligare en gång, men nu i 
relation till ordet musik. Samtalet här skulle dels kunna berika min förståelse av informantens 
vardagsvärld, men också ge värdefulla impulser till ljud och ljudbilder i det kommande 
interpretationsarbetet. 
        För att själv kunna vara närvarande i nuet samt få ett flöde i intervjuerna, valde jag att 
spela in dem. På så sätt kunde jag i efterhand, förutom att höra vad som sades, också lyssna på 
hur det sades samt lättare identifiera vad som inte sades. Jag använde också loggbok i 
efterhand för att kunna beskriva situationen och fånga intryck som inte kommit med på 
inspelningen. 
 
Informanterna 
Den första händelsen där skillnaderna mellan olika arbetsvardagsvärldar blev tydlig, ägde rum 
i en liten privatägd verkstad, där mekanikern hade ansvar för hela verksamheten. Jag 
förmodar att ju större engagemang en människa har i sitt arbete, desto större plats får 
arbetsvardagsvärlden i livet, varför tankar och därmed också associationer i högre grad 
påverkas. Min önskan blev således att intervjua några bilmekaniker som antingen både ägde 
och jobbade i en egen bilverkstad eller arbetade i en mindre verkstad.  
        Jag valde att intervjua tre mekaniker beroende på att det då fanns möjlighet att se 
eventuella likheter i associationerna, vilka möjligen skulle kunna vara signifikanta för just 
bilmekaniker. Med färre antal medverkande skulle den aspekten ha mindre tyngd, och den 
snäva tidsramen tillät heller inte fler intervjuer, vilket annars skulle vara en möjlighet.  
        Då det var viktigt att intervjutillfället kändes avspänt valde jag att inte ställa för 
ingående, personliga frågor. För genomförandet av studien var till exempel inte namn eller 
ålder nödvändig kunskap (men jag uppskattade åldern på de tre medverkanden till att ligga 
mellan 55 och 67 år). Två av informanterna hade egen verkstad, medan den tredje arbetade på 
en liten arbetsplats med två anställda. Alla tre var män och bosatta i Värmland. 

Mina roller 
Denna studie innehöll flera olika typer av uppgifter, vilket innebar att jag under projektets 
gång gick in i diverse olika roller. Vissa av rollerna var redan en del av min identitet sedan 
tidigare, medan andra var nya. Givetvis var jag inte lika kompetent på alla områden, men det 
var likväl viktigt att vara medveten om att rollerna existerade och att det var nödvändigt att 
växla mellan dem. Christer Bouij (1998) ser, i sin avhandling om musiklärares 
yrkessocialisation, människan som bärare av flera rollidentiteter: 
      



 27 

Individen bär på flera rollidentiteter. Hon är yrkesmänniska, men också privatperson, hon kan ha 
en hobby förenad med en rollidentitet. Vissa rollidentiteter ligger nära varandra, t.ex. de som man 
använder i familjelivet; samma person kan vara son, bror, make och pappa (Bouij 1998, s 83). 

 
De flesta av nedanstående roller skulle kunna delas in i underavdelningar, som till exempel 
”projektledaren”, som bland annat förväntas strukturera arbetet, driva detsamma framåt, vara 
visionär samt lösa problem som dyker upp, men jag har valt att definiera de mest centrala 
rollerna: 

- projektledaren 
- intervjuaren 
- den spontant associerande och den reflekterande kring vardagsverkligheter 
- den konstnärligt skapande interpreten 
- sångaren 
- problemlösaren 
- forskaren – både ur ett innanför- och ett utanförperspektiv 
- skribenten 

 
En projektledare behöver ha ett översiktligt perspektiv på hela projektet, både med avseende 
på struktur och tidsåtgång, och dennes största uppgifter ligger i att planera och strukturera 
arbetet, driva det framåt och se till att alla moment genomförs. Projektledaren växlar i olika 
skeden till och från alla de övriga rollerna., och har en sammanhållande funktion.  
        Rollen som intervjuare är närbesläktad med lärarrollen (som jag har en del erfarenhet 
av), där läraren ansvarar för att skapa en tillitsfull relation till eleverna, och ett bra 
lärandeklimat. På samma sätt bör intervjuaren försöka skapa ett öppet och tryggt klimat, och i 
föreliggande intervju också ett lustfyllt och inspirerande sådant. Min erfarenhet som lärare 
säger dock att det är viktigt att inte ta på sig en yttre roll, utan låta personen, individen träda 
fram. Att bottna i sin roll menar jag är en förutsättning för att ett riktigt möte ska kunna äga 
rum. Intervjuaren kom att vid intervjutillfället att växla mellan forskar-, ljudtekniker- och 
projektledarrollen.  
        Interpreten är den konstnärligt tolkande och skapande människan som i föreliggande 
studie förhöll sig till, och interagerade med den spontant associerande, sångaren samt 
problemlösaren. I interpretationsprocessen skedde en ständig växling mellan dessa roller, 
med avbrott för forskaren som dels undersökte och utforskade på detaljnivå, samt på distans 
granskade och analyserade skeendet. Forskaren var i likhet med projektledaren, närvarande i 
hela projektets förlopp, och växlade i olika skeden till och från alla de övriga rollerna.         
           Författarens uppgift var att verbalisera, formulera och nedteckna olika delförlopp och 
de av forskaren gjorda sammanfattningarna och slutsatserna, samt att strukturera en 
läsarvänlig, skriftlig presentation av studien i sin helhet. Ljudteknikern samarbetade dels 
med intervjuaren i ett givet sammanhang, men framförallt med sångaren, då 
dokumentationen av vissa klingande delar av processredovisningen, samt interpretationernas 
resultat, skedde via inspelning. Ljudteknikern hade dessutom uppgiften att behandla det 
inspelade materialet i datorn, samt bränna det på en CD-skiva. 
        I föreliggande studie har tidigare erfarenheter av olika och närliggande roller kommit till 
användning, och nedan vill jag nu definiera och beskriva hur några av rollerna har framträtt 
och kommit att hanterats. 
         Vid intervjutillfällena skedde växlandet mellan intervju- och forskarrollen betydligt mer 
sällan än jag tänkt mig, vilket gjorde inspelningen desto mer värdefull. Ljudteknikerrollen 
smälte samman med intervju-, eller snarare samtalspartnersrollen, vilket innebar att 
intervjuerna hade ett behagligt och flödigt förlopp. Min upplevelse var att rollfigurerna i hög 
grad interagerade genom hela intervjuförloppet, och att växlingarna skedde omärkligt och 
smidigt. Även om min upplevelse var att intervjuerna hade ett avspänt och smidigt förlopp, är 
det inte säkert att informanterna upplevde detsamma, men då mitt fokus låg på att få tillgång 
till empirin, valde jag att inte lägga någon kraft på att utvärdera detta. 
        Interpretationsprocessen avbröts med jämna mellanrum av nedtecknandet av skeendet 
samt reflektioner. Det var ibland irriterande att behöva avbryta ett pågående flöde, men en 
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ovärderlig hjälp i det senare arbetet. Det var förvånansvärt lätt att vänja sig vid 
tillvägagångssättet, men risken finns också att avbrotten påverkat processen, och att denna sett 
annorlunda ut om dessa avbrott inte gjorts. 
       Växlandet mellan författarrollen och projektledarrollen visade sig vara svårhanterbar då 
texten alltid gick att utveckla mer, och författaren aldrig kände sig färdig. Ibland uppstod i 
dessa växlingar ett vakuum, som präglades av villrådighet och handlingsförlamning, men 
nödvändigheten av projektets fortskridande bröt alltid dödläget, och projektledaren kunde åter 
driva arbetet i rätt riktning. Växlingarna gjordes både snabbare och smidigare allt eftersom 
arbetet fortskred. 

Några osäkerhetsmoment 
Vid planeringen av detta arbete identifierade jag flera eventuella risker och osäkerhetsmoment 
inför genomförandet, och det gällde bland annat rekryteringen av informanter. Risken fanns 
till exempel att de tänkta informanterna skulle uppfatta projektet och deras medverkan som 
konstigt och främmande, och därmed inte vilja medverka.  
      Då denna studie var beroende av användbarheten av intervjuns empiri, uppkom också 
vissa farhågor kring detta ämne. Risken fanns att jag inte hade förmågan att skapa ett lustfyllt, 
öppet och kreativt klimat vid intervjuerna, vilket skulle kunna hämma informanterna och låsa 
deras tankar. Det skulle också kunna vara så att associationer och fantasi helt enkelt saknades 
och svaren därför skulle bli torftiga och inte vara användbara. Ännu ett scenario var att 
informanternas associationer stämde överrens med mina, vilket eventuellt skulle omöjliggöra 
en andra tolkning av stycket.   
      Gällande den beställda sången, fanns även här vissa osäkerhetsmoment. Fördelarna med 
att beställa ett verk inför ett arbete är att tonsättaren kan ha med syftet som perspektiv i 
komponerandet, vilket i bästa fall kan innebära att stycket blir ytterst lämpat att använda i 
tänkt situation, och att studien faktiskt skulle gå att genomföra på ett bra sätt.  
        Å andra sidan finns alltid risken att tonsättaren uppfattat syftet på annat sätt än 
beställaren avsett, vilket kan få till följd att studien blir svår att genomföra, eller rent av 
ogenomförbar. En annan komplikation skulle kunna uppstå om komponerandet av någon 
anledning blir försenat. Det skulle kunna innebära att hela arbetet skulle bli senarelagt eller 
helt enkelt inte blir av. Båda dessa risker förelåg i detta projekt. 
          Inom interpretationsprocesserna såg jag också risker och utmaningar. Som interpret 
bestod utmaningen i att kunna arbeta på ett nytt sätt, att ha förmågan göra en interpretation 
utifrån andras associationer samt föreställningen om andras livsvärldar. Skulle det vara 
genomförbart över huvud taget, och skulle min förmåga i så fall räcka till?  
          Prövningar som jag såg skulle återkomma genom hela projektets förlopp var växlandet 
mellan mina olika roller, i synnerhet mellan interpret- och forskarrollen. Skulle jag komma 
ihåg att gå in i forskarrollen under interpretationsarbetet, och skulle jag klara av att distansera 
mig och kunna analysera och värdera det jag såg?     

Hänsyn och etiska överväganden 
Forskaretik handlar bland annat om hur man i studier och undersökningar tar hänsyn till, och 
skyddar olika deltagare. Då de etiska aspekterna på lång sikt påverkar samhället, är det 
uppenbart att de är viktiga, och på vetenskapsrådets faktablad 2010, kan man läsa att 
etikprövningslagen ska skydda människor som medverkar i forskning från att skadas fysiskt, 
psykiskt eller integritetsmässigt (Vetenskapsrådet, 2010). I föreliggande studie är det i första 
hand det integritetsmässiga i intervjun som behöver göras överväganden kring.  
        Det material som informanterna är tänkta att generera bygger på informanternas fantasi, 
tankebanor, känslor – helt enkelt delar av deras inre värld. Det är inte självklart att människor 
i allmänhet delar med sig av sitt inre till någon okänd person – i synnerhet inte om situationer 
känns främmande eller att man är ovan vid att arbeta med den typen av kreativitet. Detta 
innebär att intervjuaren måste skapa förutsättningar för att informanterna ska våga öppna sig, 
och i detta fall är min intention att klimatet i intervjusituationen kännetecknas av öppenhet, 
trygghet, frimodighet och lekfullhet. Hur skapas då ett sådant klimat utan att jag som forskare 
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kliver över deras integritetsgräns? Jag vill åt delar av deras inre värld, men samtidigt inte 
kränka integriteten – hur bär man sig åt? Kirsten Fink-Jensen (2011) beskriver i en artikel som 
behandlar etiska dilemman i en deltagarobservation att det gäller att handla etiskt ansvarsfullt 
utifrån några kriterier: 

 
Af disse kriterier har jeg isaer fokuseret på respekten for den enkeltes graenser i forbindelse med 
åbenhed og indlevelse i deltagernes forhold og hertil knytter sig også overvejelser over relationen 
till deltagarne (Fink-Jensen 2011, s 71). 

 
Inspirerad av Fink-Jensens (2011) kriterier har jag identifierat några centrala förhållningssätt 
och utgångspunkter, som förhoppningsvis hjälper mig att komma åt empirin utan att kränka 
informanternas integritet. 

• Försök till inlevelse i informanternas situation. 
• Under det första mötet samt under intervjun försöka känna var informantens 

integritetsgräns går och inte överskrida den.  
• Tydlig beskrivning av vad projektet går ut på, informanternas roll och eventuella 

konsekvenser. 
• Skapa en förtrolighet kring informanternas empiriska bidrag – vara tydlig med deras 

anonymitet. 
• Egen reflektion över mitt förhållande till informanterna generellt och i konkreta 

situationer. 

 

Genomförande och analys 
Tonsättaren kontaktades i god tid innan projektet skulle ta sin början, och tidsramen för 
styckets tillblivelse sattes till tre månader. På grund av sjukdom blev processen försenad, och 
jag fick tillgång till musiken en månad senare än planerat. Då det noterade stycket väl kom i 
min hand såg jag noga till att tonsättaren inte fick utrymme att förklara notationen eller 
innehållet, eftersom min tanke var att notbilden skulle tala, vilket handlar om tolkning. Den 
nyskrivna sången visade sig innehålla relativt många ”öppna” men samtidigt föreställande 
bilder inflätade i övrig notation och text, och då tonsättaren inte på förhand begränsat antalet 
och valt ut vilka bilder som skulle användas till informanterna, blev det min uppgift. Jag tog 
mig an problemet genom att systematiskt identifiera de symboler som verkade mest lämpliga 
för ändamålet, samt i anslutning till varje identifikation verbalisera och skriva ned de tankar 
och associationer som visade sig för mig. Jag hade avsiktligt avstått från att läsa texten då min 
vilja var att jag i detta moment skulle ha samma förutsättningar som informanterna, och texten 
annars direkt skulle påverka mina tankebanor. Ett par ord råkade ändå slinka in i 
medvetandet, och jag valde då att ta med ett av dem till intervjuerna. Vid första genomgången 
valdes tolv bilder ut, och av dessa utvaldes därefter sju stycken, även här med avseende på 
(som jag bedömde) lämplighet för syftet. Associationerna skrevs ned, så att det senare i 
interpretationsprocessen skulle vara lätt att gå tillbaks och få en påminnelse om vad som 
visade sig då, innan jag sett text och övrig notation. Nedan ses de utvalda symbolerna samt 
mina kortfattade associationer. 
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Gemensamma symboler och mina associationer 
1.                                                                                              

  (Dessa två symboler satte jag i samband vid min första 
blick på noterna, och har därför valt att visa dem tillsammans för informanterna) 
 
 
 2.                                     3.                          4.                                      5.  

                                              
 
 6.                                            7.          

               
 
Spontana associationer och ord: 
 
Figur 1.  

- Ko, muuu, råma, beta, idissla, flock, dum, snäll, klumpig. 
 

Figur 2.  
- Klack, dans, rörelse, musik, stövel, folkmusik. 

 
Figur 3.  

- Varning, förmaning, aja baja, akta, se upp, förälder – bestämd.  
- Ett – en enda. 

 
Figur 4. 

- Bild av den egaliserade rösten. Visuellt åskådliggörande av hur två sångregister 
balanserar och anpassas till tonhöjderna. Balans – egalisering – harmoni.  

- Orienteringsskärm, skog, leta, finna, springa. 
- Friktionskoefficient – fysik. 

 
 
Figur 5.  

- Gud, religion – Eva o Adam i lustgården. Paradis, sol, blommor, värme, lugn, njuta, 
idyll, drömbild, underbart.  

- Det finns inget paradis, allt har en baksida, yta, falsk verklighet. 
- Tråkigt, inga utmaningar, ingen action, gäsp. 

 
Figur 6.  

- Ormig g-klav, ormen blir musik, ormen Kaa, vyss på dig…  
- Ligga och sova i gassande sol, ringla. 
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Figur 7.  
- Barn – livet med barn – ja/nej, glad/ledsen, förväntan/farhågor, glädje/oro – tvära kast, 

kontraster. Föräldraperspektiv.  
- Oense. 

Interpretation I 
Inför denna första interpretation definierade jag några övergripande frågor vilka utgjorde 
utgångspunkter i arbetet: 

• Hur förstår jag detta stycke musik? 
• Vad vill jag kommunicera?  
• Hur förmedlar jag min intention och hur tas min tolkning emot av dem som upplever 

musiken? 
• Hur hanterar jag de tekniska svårigheter som dyker upp?  

Även om inte alla dessa frågor kan bli besvarade, anser jag att de utgör en grund som är 
nödvändig att ha med i ett interpretationsarbete. 
 
Text 
Efter de ovan nämnda symboltolkningarna tog jag mig an styckets engelska text som även 
fanns på ett separat blad. För att få ett sammanhang och hitta ett sätt att förstå den på, läste jag 
igenom den långsamt några gånger samt slog upp ett par engelska ord. Texten bygger på en 
dialog mellan Adam och Eva i Edens lustgård och visar sig som en humoristisk liten scen, en 
kort inblick i deras tillvaro efter att Eva har ätit av äpplet. En vit ko står plötsligt och tuggar 
gräs i paradiset – Eva blir förskräckt då hon rent praktiskt ser att kon kan äta upp och förstöra 
hela trädgården. Medan Eva ser kon som en djävul i förhållande till trädgårdens grönska, ser 
Adam det hela som ett mirakel – det är Gud själv som de har framför sig och det är bara att 
låta sig ledas. I slutet får Adam med sig Eva i sin vision om det förlovade landet, och hela 
texten avslutas med att det är dags att gå till sängs. Kanske är det Adam som inviterar Eva och 
föreslår ett sänggående, men då markering saknas för vem som uttalar frasen, väljer jag att se 
det som att en berättare säger detta till de som lyssnat till sagan. Detta avslut stämmer också 
bättre överens med min syn (just nu) på scenen som en humoristisk anekdot. Sångtexten var 
skriven på vers, och innehöll en del spetsfundigheter som landade först efter att texten var läst 
flera gånger (se hela texten i bilaga 2). 
      Denna text förutsatte att interpreten (och i ett senare skede även publiken) har en 
förförståelse för den narrativa skapelseberättelsen i Bibeln. Med anledning av den snäva 
tidsramen, och av att detta arbete har ett fokus på den grafiska notationen, valde jag här att 
inte fördjupa mig i bibelns skapelseberättelse (vilken givetvis kan tolkas på olika sätt), utan 
utgick från min redan befintliga förförståelse. Tillnärmandet till texten hade karaktären av ett 
pendlande mellan min förförståelse av den bibliska texten och den av tonsättaren skrivna 
dialogen, samt bearbetning av textens strukturella detaljer. I detta skede uppfattade jag texten 
i sin helhet som humoristisk i förhållande till den ursprungliga berättelsen om Adam och Eva, 
och kanske var den också skriven med den intentionen? Ur min synvinkel hade den 
karaktären av en rolig anekdot eller saga som ska berättas med inlevelse.  
 
Notation 
Efter att ha tagit till mig texten gick jag igenom notationen för att få en förståelse för 
strukturen och hur stycket var noterat, och jag identifierade tonsättarens användning av några 
notationsmetoder: 

- Vanlig traditionell mensural notering. 
- Ungefärlig notation. 
- Grafisk notation med avsiktliga dubbeltydigheter, val av olika alternativ, 

oförutsägbara ljud och villkor. 
- Verbala instruktioner. 

 
Några strukturer och genomgående principer i notationen som jag identifierade var: 



 32 

- Stycket läses i kronologisk ordning och är uppdelat på tolv rader. 
- Evas partier markeras med en uppåtpekande pil, medan Adams föregås av en som 

pekar nedåt. En instruktion i början visar att med dessa pilar följer också högre, 
respektive lägre röstläge. 

- Vissa symboler återkommer flera gånger i modifierad form och i varierande storlek. 
 
Processens fortsatta förlopp 
För att få en bild av sången som helhet gick jag (efter en första snabbanalys av text och 
notation var för sig) översiktligt igenom hela stycket. Med utgångspunkt från dialogen 
fokuserades personernas olika textavsnitt och genom att först reflektera över, och därefter läsa 
texten högt, försökte jag hitta den känsla eller sinnesstämning som frasen eventuellt skulle 
förmedla. I detta skede vägde sångtexten tungt, då den ju ligger till grund för notationen, men 
jag arbetade ändå med texten i kombination med vad notbilden sade mig. Genom att uttala 
textfrasen på olika sätt, med varierande bakomliggande känsla, mejslades en av mig 
uppfattad, gedigen frastolkning fram. Min upplevelse var att notationen ofta gav vägledning 
om hur den verbala frasen skulle kunna framföras i tal – att den gestaltade språkmelodier, 
vilket i sin tur gav vägledning om i vilken sinnesstämning aktuell fras skulle verbaliseras. 
Denna fas präglades dels av växlingen mellan att praktiskt prova sig fram och reflektion, samt 
av en lekfullhet och en experimentlusta.  
        Efter att ha fått en överblick över de olika sinnestämningar fraserna eventuellt skulle 
komma att förmedla, eller ha sin utgångspunkt i, vände jag nu blicken mot de mindre 
strukturerna. Raderna delades in i fraser efter texten, dialogen, och denna styckades i sin tur 
upp i delar bestående av enskilda symboler eller korta förlopp. Vissa symboler stod för sig 
själva, medan andra tillsammans sågs som en helhet eller ett litet förlopp. Då det mesta i 
notationen krävde tankverksamhet, fantasi och olika ställningstaganden krävdes det stor 
koncentration. Även de avsnitt som noterats på ett traditionellt sätt, innehöll många 
ställningstaganden i förhållande till föredragsbeteckningar, sammanhang och det som skulle 
kommuniceras. Jag valde att i detta skede begränsa varje arbetspass med att bara ta mig an två 
till tre rader, för att kunna hålla fokus och inte bli för trött. 
         Mitt angreppssätt var att börja från början och utgå från det som visade sig i varje 
symbol/symbolförlopp, och där jag i relation till texten, med rösten försökte gestalta min 
förståelse av denna del. Med hjälp av olika ljud, tonläge, tempo mm, provade jag mig fram till 
i mitt tycke passande röstliga gestaltningar, och en infallsvinkel som också uppenbarade sig 
från och med denna fas, var publikframförandeperspektivet. Den ursprungliga intentionen 
innefattades av tanken på ett framförande, men inte inför publik, utan i form av en inspelning. 
Publikperspektiv visade sig dock vara omöjligt att bortse från, kanske framförallt med 
anledning av den humoristiska lilla historian som skulle berättas. 
        Den första frasen delades in i sju delar (se fig.1), och efter att varje del bearbetats satte 
jag ihop dem till en hel fras. Delarna fick modifieras ytterligare eftersom de nu ingick i frasen 
som måste flyta på och kunna gestalta text och situation. Detta förlopp tog väldigt liten tid i 
anspråk, men strukturerades likväl spontant upp i de sju delarna i mitt medvetande. I de fall 
där dialogens verbala fraser var längre än i figur 1, delade jag dem så att de fick en passande 
dimension för aktuellt arbetssätt. Även denna fas kännetecknades av en lekfullhet och 
experimentlusta, och pendlade också mellan praktiskt utövande och reflektion.          
         I processen då de mindre delarna skulle uppgå i större helheter, fick till en början 
fraserna ett oharmoniskt förlopp. Även om jag hade texten att utgå ifrån hade de tolkats och 
fått en första vokal gestaltning separat och utan ett större sammanhang, vilket medförde att de 
inte bara oproblematiskt kunde sättas ihop. Den första tolkningen av de mindre delarna tror 
jag styrde förloppet av fraserna såtillvida att om jag från början istället utgått från hela frasen, 
kanske val som gynnade ett flyt och flöde istället hade gjorts. Smådelarnas uppgående i en 
större helhet gjorde att jag ibland förstod dem på ett nytt sätt än tidigare, vilket i sin tur 
innebar att den första tolkningen fick smälta samman med den nya.  
         I nästa skede sattes flera fraser ihop till sammanhängande sjok. Då fraserna uppgick i ett 
större sammanhang förändrades förståelsen av det aktuella partiet och viss notation 
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ytterligare, så att nya sinnesstämningar (både övergripande och i mindre sammanhang) fick 
bli vägledande och den vokala gestaltningen förändras. Detta pendlande mellan detaljer, små 
och större delar samt helheten fortsatte att prägla hela instuderings- och tolkningsprocessen 
(se figur 9, sid. 37).  
 
De gemensamma symbolerna 
Momentet att införliva eller omvandla de spontana associationerna kring de gemensamma 
symbolerna i stycket, skedde parallellt och i samband med den övriga processen. Detta 
element i processen var dock en ny erfarenhet, då jag nu måste ta hänsyn till perspektiv som 
bara indirekt hade med sången som helhet – men istället med mig som person – att göra. 
Dessa första associationer hade gjorts innan jag läst texten eller tittat igenom sången. 
Det fanns ingen färdig plan på tillvägagångssätt, utan jag litade på att en användbar metod 
skulle uppenbara sig när jag väl stod inför problemet.  
         
1. I samband med den första symbolen med texten ”cow” på ser Adam och Eva en vit ko stå 
och beta i paradisen. De första associationerna var råma och idissla, vilka jag såg som väldigt 
användbara i sammanhanget. För att förstärka det komiska i situationen, samt gestalta min 
bild av en dum ko, lät jag röstklangen gå mot ett råmande som jag avslutade med ett tuggande 
eller idisslande. Denna bild återkommer i fler sammanhang, och då används samma 
utgångspunkt men anpassad till sammanhanget. Ett exempel är då Eva ironiskt pratar om den 
”tuggande guden”, och där då ljuden överdrivs för att förstärka ironin. Se rad 1, bilaga 3. 
 
2. Även denna symbol återkommer vid flera tillfällen och på olika sätt. Associationerna klack, 
dans rörelse och musik, var mycket tjänliga då även dessa återfanns i olika sammanhang. När 
Adam är överväldigad av alla möjligheter som uppenbaras bara de följer kon (Gud) förstärks 
hans upprymdhet genom att jag dansar istället för att bara stampa rytmen. Detta visuella 
uttrycksmedel fyller emellertid främst en funktion vid ett framförande där en publik är 
närvarande, och framförandeperspektivet var också närvarande under hela förloppet. Möjligen 
kan dansen också förstärka min inlevelse, och på så sätt påverka det sångliga uttrycket? Se rad 
11, bilaga 3. 
 
3. Detta höjda finger återfinns bara en gång i stycket och varning eller förmaning är just vad 
jag skulle tolka in i bilden i förhållande till texten. Kanske gestaltar bilden det sinnestillstånd 
Adam är i då han säger att det är dags att vakna (vakna ni syndare!), eller så har tonsättaren 
tänkt att det är en rörelse exekutören gör – vilket innebär att han i så fall också haft ett 
framförandeperspektiv i sin skapandeprocess. Se rad 5, bilaga 3. 
 
4. Associationerna kring denna symbol var svårare att direkt använda som ett uttryck, men 
likväl som en impuls, eller ett förhållningssätt. Den första tolkningen handlar om den 
egaliserade rösten, eller balans, och då detta är en variant av ko-symbolen väljer jag att här 
gå på en förstärkning av min bild av en ko som en snäll, dum, omväxlande råmande och 
idisslande och stående i en sommarhage hos barna i Bullerbyn. Kännetecknen förstärks och 
blir förhoppningsvis ett komiskt inslag i Evas ironisering över Gud. 
 
5. Ett paradis med sol, blommor, värme och njutning, där solen gestaltas som en lång, 
svällande ton för att symbolisera den evigt strålande sol som aldrig går ner. Denna symbol 
används vid flera tillfällen och anpassas till sitt sammanhang (eller till framförandets 
sammanhang). 
 
6. Musikormen, eller ormen Kaa låter jag få sjunga en bit ur sin ”hypnosvaggsång” ur 
Djungelboken för sin ”vän” Eva. Hon somnar lyckligt men vaknar strax, upprörd över kon 
som förstör hennes trädgård.  Att använda en strof ur den redan befintliga sången i 
Djungelboken ger förhoppningsvis ett igenkännande och blir kanske därför intressant och 
roligt för en tänkt publik.  
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7. Föräldraperspektiv. Förutom att ha tagit beslutet att skaffa barn, innebär livet med barn 
tvära kast. Det är fantastiskt och samtidigt jobbigt, förväntan omvandlas till farhågor och 
bekymmerslös glädje till oro. Jag tar mig friheten att här lägga till ett antal motsatsord för att 
förstärka den ambivalens som jag anser att bilden uttrycker. Jag tycker också att notationen 
här ger utrymme för ett längre förlopp och egna idéer. Orden good and bad får mig att 
associera till Michael Jackssons Bad, vilket jag låter inspirera denna fras. 
 
Nedan följer några exempel på det tidigare beskrivna förloppet, och i korthet redovisas 
resonemang och tankar i några utvalda fraser.  
 
Exempel 1. Första frasen 
Sinnesstämning: Eva är förvånad, förundrad och lite bestört: 
             
 
 
                                 1                      2             3               4               5              6              7 

 
 
1. Oh, utrop, bestörtning och förvåning – gestaltas med rösten utifrån språkmelodin i talet – 
hur jag skulle ha sagt det. Ordets skuggade omgivning – närvaron i rummet och tiden – 
gestaltas snarare av tystnad än av vokalljud, kanske med andningsljud? Figurens uppåtgående 
pik – energiökning, antingen vokalt stigande ton eller ljudet i en inandning. 
 
2. Återhållen överraskning. Ihålig ring högt upp – luftig ton i högt läge, punkt – kort ton i 
lägre läge. Sträcken däremellan visar tonernas glidningar.   
 
3.  Denna symbol är en variant av en som jag associerade till i det allra första skedet.  
Utan att ha något sammanhang vändes mina tankar bl.a. till den egaliserade rösten, balans och 
harmoni. Då jag tittade på hela notbilden i relation till texten symboliserade bilden nu något 
som har med en ko att göra. Jag valde här att låta dessa tolkningar smälta samman till en 
föreställning om en harmonisk (dum) balanserad karaktär/ko (rektangeln som är delad 
diagonalt), som lugnt står och idisslar (den efterföljande, slingrande linjen). För att förstärka 
den komiska aspekten lät jag vokalljudet influeras av kornas råmande och deras idisslande, 
men då bilden i detta sammanhang är väldigt liten fick den inte så stor tyngd. Den slingrande 
linjen kan vidare också associeras med en orm, en som förleder, och kanske används den 
tanken senare. 
 
4. Linjerna visar tonglidningar medan prickarna anger toner där orden ska uttalas. Valfri 
tonhöjd (men samma dem emellan) någonstans i mellanläget då punkterna ser ut att ligga i 
mittenområdet. Här söker jag efter att kombinera notationen med en språkmelodi så att texten 
kan bli förstådd enligt min intention. 
 
5. Ett allseende öga som ser allt, alltid öppet – liggande ton som jag eventuellt låter svälla och 
gå tillbaka (jfr. crescendo- och diminuendobågar, och formen på ett öga) I denna första fras är 
det enda gången denna symbol används av Eva. Den är relativt liten och inte så öppen som i 
Adams fraser, och efter att ha ätit frukten är ju Eva ganska skeptisk mot Gud – kanske står 
den som symbol för att det är hon själv som ser? Jag väljer att låta den ta ganska liten plats 
både i tid och volym. 
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6. Punkten på vilken ordet uttalas är kort och på en tonhöjd i mellanläget.1 Ordet ”I” följer 
bågen, eller kohornet upp till en högt, liggande, luftig ton. Kanske inspireras tonen till en 
början av klangen i ett kohorn som instrument?  
 
Hela detta förlopp hörs på spår 1. 
 
Exempel 2. Rad 4, första frasen 
Sinnesstämning: Upprörd. 
   
 1.                                 2.                                    3.                                                 4. 

 
 
1. Ökande upprördhet med ett bakomliggande crescendo. På ”It´s” ökar styrkan fram till en 
liggande ton med valfri tonhöjd i mellanläget. Senare i processen fastställs tonerna på just och 
me för att underlätta att hitta rätt ton i del tre. 
 
2. Hornet – ett uppåtgående starkt glissando med lite mustigare, bredare klang (till skillnad 
om det varit en linje) som avslutas med ett utrop! Ljudet knyter an till alla liknande 
hornsymboler. Den underliggande energin och intensiteten finns kvar i resten av den 
nedåtgående frasen för att behålla känslan av upprördhet.   
 
3. Denna fras sjunger jag som den är noterad. Hur det andra fermatet ska tolkas vet jag i detta 
första skede ännu inte – kanske är det två horn på ett vanligt fermattecken? För att starta 
denna fras kanske jag kommer att behöva ta hjälp av en stämgaffel. 
 
4. Föraktfullt uttryck. Tal och därefter sång i relativt högt läge. 
 
Hela detta förlopp hörs på spår 2, direkt följt av en version från den andra interpretationen. 
 
Exempel 3. Rad 7 
                              1.                                               2.                                     3.     

 
 
1. Denna första del då Eva beskriver kon som djävulen själv, är ganska dramatisk. Jag läser 
först texten med en dramatisk, intensiv och nästan hatisk känsla som bakgrund, och gör 
därefter på samma sätt, men denna gång på tonhöjderna. Passagen fick jag nöta lite på, dels 
för att befästa melodin, men också för att leta efter hur uttrycket skulle gestaltas.  
Något jag övertog direkt från hur jag talade frasen, var de intensivt uttalade konsonanterna.  
 
2. Här tolkar jag texten som att Eva beklagar sig och tycker synd om sig själv. Hon har 
alldeles nyss blivit född (ätit av äpplet) och för första gången kan hon se med klara ögon, och 
kon hotar att förstöra hela hennes trädgård. Frasen sjungs med den känslan som bakgrund, och 
den sista tonen hålls ut tills luften nästan är slut och jag kan ta ett djupt andetag som får 
symbolisera den nyföddes första andetag.  
 
3. Här vaknar Eva ur sin självömkan och blir riktigt upprörd för att hennes paradis står på 
spel. De sjungna tonerna som står noterade ger jag inte några bestämda tonhöjder, utan det jag 
försöker kommunicera vid varje tillfälle får vara avgörande för vilka toner det då blir. 
Hela detta förlopp hörs på spår 3. 

                                                
1 Tonhöjd i mellersta delen av röstregistret. 
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Några utvalda symboler  
 
Exempel 4  

    
      Tree                  garden              tree                 bed 
 
Dessa olika träd valde jag att gestalta genom att med rösten måla deras former.  
1. Rösten glider dess form. 
2. Början och slut på samma tydliga ton. Vibratot får gestalta kronan. 
3. Staccato gestaltar äpplena. 
4. Sångens slut, glidningar mellan rena intervall, storvibrato för kronan. Då den ursprungliga 
berättelsen om Eva och Adam är så tydligt normgivande vad det gäller till exempel rätt och 
fel samt mannen och kvinnans roller, och styckets text avslutas med ”dags att gå till sängs”, 
väljer jag att också göra ett tydligt avslut i motsvarande anda – stycket sista två toner vill jag 
ska uppfattas som dominant respektive tonika. Exemplen hörs på spår 4. 
 
Exempel 5 

    
      White                    Grazing                  My 
 
De återkommande linjer (rygglinjer från kon?) som avslutas med horn valde jag att i viss 
utsträckning influeras av kornas råmande, men framför allt att göra avslutet kort och ”vasst”.  
Exemplen hörs på spår 5. 
 
Exempel 6 

             
      Gar-den 
Jag ser här en skör planta som växer upp mot himlen – den uppskjutande rörelsen illustreras 
av en mindre röst som siktar uppåt. 
Exemplet hörs på spår 6. 
 
Exempel 7  

         
 
Denna återkommande figur ser jag som ett allseende öga som ständigt iakttar och ibland 
bevakar skeendet i lustgården – Gud. Där den finns med i Evas fras ser jag den som en del av 
henne – det är hon som ser. Mänsklig röst i Evas fras, och mäktigare klang där den 
symboliserar Gud. Jag gestaltar det som en liggande ton som beroende på bildens storlek och 
form får ta olika mycket plats. Jag ser den också som ett crescendo/diminuendo.  
Exemplen hörs på spår 7. 
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Då det gäller de notationstecken som visar sång på valfri ton och tonlängd, förhåller jag mig 
på olika sätt beroende på sammanhang. Fraserna får en improvisatorisk karaktär, och i vissa 
delar får det som ska kommuniceras och det spontana uttrycket styra, som till exempel i första 
frasen nedan, där jag inte behöver förhålla mig till förutbestämda tonhöjder eller rytmer.  
 
Exempel 8                                               Exempel 9 

          
 
Exemplet hörs på spår 8.                           Exemplet hörs i två versioner på spår 2. 
 
I exempel 9 väljer jag att på förhand bestämma tonhöjderna för orden just, just och me, och 
den huvudsakliga orsaken är av praktisk karaktär då jag här behöver några fastställda toner att 
förhålla mig till inför den efterkommande passagen där tonhöjderna redan är förbestämda. 
Även i detta fall utgår jag från notationen och det jag vill kommunicera, men det kommer inte 
att vara möjligt att använda val av tonhöjder som ett spontant uttrycksmedel vid ett 
framförande.   
        Ett spännande arbete i slutfasen var att hitta en tidsstruktur som gjorde att styckets 
förlopp kändes harmoniskt och att jag kunde uppleva stycket som en helhet. Även om det 
fanns en textlig struktur att utgå ifrån var det inte möjligt att ha den som utgångspunkt för 
upplevelsen av stycket som helhet. De olika förloppens tidsflöden varierade inbördes och i 
förhållande till varandra, och för att som musiker kunna göra det gripbart och” hålla stycket i 
min hand” delade jag upp det i sex olika stora stycken i tanken. 
 
Sammanfattning  
Vid en sammanfattning av den första interpretationsprocessen, utgår jag från den första av 
frågeställningarna som ligger till grund för tillkommandet av denna studie. 
 
1. Vilka faktorer är konstituerande för interpretationsprocessen där jag omsätter mina 
bildtolkningar till ett musikaliskt uttryck? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Streckad pil – ordningsföljd 
                    Kompakt pil – påverkan 
 
 
 
 
                     
 
 
 

           Figur 10. Översiktlig bild av interpretationsförloppet. 
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Det strukturella förloppet hade sin början i helheten, en översiktlig tolkning av text och 
notation, samt genomgång av styckets struktur. Därefter bearbetades de minsta delarna av 
notationen tillsammans med texten, och sammanfogades till korta fraser. Dessa fraser blev i 
nästa skede en del av de längre fraserna med sin utgångspunkt i dialogen, vilka sattes ihop till 
större sjok på två till tre rader. I det sista skedet sammansmälte dessa rader till stycket i sin 
helhet. 
 

Text, notation, struktur 
De minsta beståndsdelarna av notationen 

Kortare fraser 
Dialogens längre fraser 

Större sjok av några rader 
Stycket  som  helhet 

 
 
 
 

 
Faserna i denna struktur präglades av en dialog mellan del och helhet, vilket successivt 
byggde på förståelsen för stycket. 
        Det praktiska tillvägagångssättet utmärktes av växlandet mellan praktik och reflektion 
relativt snart efter påbörjad process, där praktiken innebar att med rösten prova olika 
gestaltningsalternativ mot bakgrund av tolkning av text och notation.  
De faktorer som visade sig vara viktiga i interpretationsprocessen var: 

- Hur de utvalda bilderna visade sig. 
- Hur styckets text framträdde.  
- Min förförståelse av den bibliska texten om Adam och Eva. 
- Hur musiknotationen framträdde. 
- Växling mellan praktik och reflektion. 
- Framförande- och kommunikationstanken. 
- Övervägda val och ställningstaganden. 
- Fantasi och påhittighet. 
- Spontanitet och impulsivitet. 

 
Dialogen mellan dessa många perspektiv präglades av olika val och ställningstaganden, 
praktiskt/vokalt undersökande, problemlösning, eget skapande samt kreativitet och lekfullhet. 

Interpretation II 
Även inför denna interpretation utgjorde följande övergripande frågor utgångspunkter under 
arbetet: 
Hur förstår jag detta stycke musik, och vad vill jag kommunicera? Hur förmedlar jag min 
intention och hur tas min tolkning emot av dem som upplever musiken? Hur hanterar jag de 
tekniska svårigheter som dyker upp? 
 
En förutsättning för att den andra interpretationsprocessen skulle kunna påbörjas var dels att 
jag hade definierat mina föreställningar om informanternas arbetsvardagsvärld, samt hade 

Pendling mellan mindre 
och större delar utifrån 
styckets kronologiska 
ordning. Ständig växling 
mellan praktik och 
reflektion 
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tillgång till deras bildassociationer. Två veckor tidigare hade jag kontaktat tre bilmekaniker 
som sagt sig villiga att bli intervjuade. Mina avsikter blev då presenterade, och jag beskrev 
tillvägagångssättet med inspelning, och förklarade att de skulle få vara helt anonyma. 
Intervjuerna genomfördes enligt planen, två av dem i verkstadsmiljö och en ute på en veranda, 
och nedan presenteras axplock ur deras bildassociationer och sammanfattning av det mest 
dominerande och användbara, samt en beskrivning av min föreställning om deras 
arbetsvardagsvärld.  
 
Bilmekanikernas associationer kring de gemensamma symbolerna 
 
1. 
- Ko, bondgård, en ko är en ko, en del är rädda för kor. 
- Cowboys, lasso. Snälla djur. 
- Lantbruk, jordbruk älgko. 
Tankar liknande mina + Cowboy, lasso. 
 
2.  
- Fot med en sko på som stampar i backen – träsko? 
- Höga klackar. Det smäller när man går. Som i militärmarsch. 
- En sko. En klack som låter, knattring av en sko som har släppt gummisulan. 
Distinkt, hårt klackljud. Marsch. 
 
3.  
- Han pekar. Det ser ut som han pekar rakt uppåt. Något positivt. 
- Kanske pekar uppåt eller åt sidan, visar vägen, vägvisare. Kan känna åt vilket håll det blåser. 
- Nageln? Fingern upp – skitstövel? Pekar framåt – vägen. 
Visar vägen, positivt? 
 
4. 
- Tampong. 
- Påtänd dynamitpatron. Stor smäll. 
- Dynamitkubbe med stubin. Smäll. 
Dynamitkubbe med stubin. Smäll. 
 
5.  
- Florida – många platser heter Paradise. Semester i solskenet. Thailand. 
  Vi låg på stranden varenda dag. Bada och sola. 
- Solen skiner, livet leker. En högre nivå – nåt alldeles fantastiskt. 
- Thailand, semester, bad och sommar, avkoppling 
Semester, Thailand, avkoppling, livet leker, sol o bad. 
 
6.  
- Skallerorm, som rasslar. Florida har mycket skallerorm. Rasslinga - torkade fjäll längst bak. 
Du hör småskallror. Det är det enda ljud han har. Väldigt giftig – jag är inte rädd. Hade 
ögonkontakt med en i glasbur – ingen blinkade först – stod där i en kvart. 
- Har sett en huggorm och många överkörda. De håller sig undan –  får gå till terrarium om 
man vill se en. 
- Giftormen eller apotek. Löven prasslar. Absolut inte rädd för ormar. Biten 2 gånger. 
Inte rädd. Skallrar, rasslar, prasslar. Ögon. 
 
7.  
- En glad och en grinig. Jag tyckte aldrig om att vara unge själv, jag ville hela tiden bli vuxen. 
Men vi lekte ju och hade roligt. 
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- Två ungdomar – antingen skäller de eller berättar en rolig historia. Den ena är glad, den 
andra är ledsen. 
- Barn som kivas, som är osams. Den ena retar den andra som blir ledsen o besviken. 
Barn som kivas, glad/ grinig. Barnperspektiv. 
 
8. Ordet Musik. 
- Mycket väsen ibland. Mycket hög musik som inte är rolig att höra på. Särskilt på radion och 
tv:n är det mycket dålig musik. Det finns en knapp man kan skruva ner… 
Helst Country eller dansmusik. Inte rock eller hårdrock. Dansbandsmusik – fina melodier ofta 
o fin takt. Det här ”bråket” som är i mycket musik tycker jag inte om. Det ska va nånting att 
höra på – melodier. 
- Alltid trevligt om det är sån musik man tycker om. Det finns musik man inte tycker om. Är 
det i radio, kan man dra ur kontakten. Mer modern musik. Inte opera och sånt. Ofta radio. 
Dansmusik är inte fel – körsång är fint og. Tittar på Körslaget i tv. Inte hårdrock och sånt. 
Spelade klarinett o sax i min ungdom. 
- Avkoppling, njutbar lyssning om den musiken passar mig. 
 Lyssnar på radio i ensamhet. Dansbandsdelen. Gillar inte hårdjazz eller hårdrock– jobbigt. 
Både Mozart och religiöst ok – bara det är lugnt.  
Dansband! Melodier. Harmoniskt, lugnt – inte hårdrock, väsen, bråkigt. 
Bra/dåligt, tycka om/inte tycka om. 
Radio under arbetet. 
 
Urvalet i sammanfattningarna gjordes efter de teman eller ord som dominerade, samt efter 
förmodad användbarhet. Två av intervjuerna avbröts av telefonsamtal från kunder samt 
stördes rejält av bil- och verkstadsljud. 
 
Mina föreställningar (även fördomar) om bilmekanikernas arbetsvardagsvärld 
 
- Ljudlig arbetsmiljö med ljud från maskiner, verktyg och bilar. Stål-, plåt- och betongljud. 
- Radio i bakgrunden. 
- Arbetet ständigt avbrutet av telefonsamtal. 
- Mansdominerad värld med tydliga mans- och kvinnoroller. 
 
Föreställningarna om informanternas arbetsvardagsvärld har sin bakgrund i tidigare besök på 
bilverkstäder och i möten med skilda mekaniker. De har också sin utgångspunkt i min 
livsvärld och tidigare erfarenheter, där till exempel olika berättelser om bil- och 
verkstadsvärlden påverkat min föreställning.  
        Vid aktuella intervjutillfällen (där jag i första hand försökte vara öppen för 
informanternas direkta associationer), förstärktes min tidigare bild av deras värld med 
avseende på den ljudliga arbetsmiljön samt de ständiga avbrotten för telefonsamtal. 
 
 
 
Text och notation 
Innehållet i texten var i detta skede redan klarlagd sedan tidigare, och det gällde här istället att 
hitta en ingång till hur jag ur ett nytt perspektiv ville berätta denna historia. Efter en 
genomgång av informanternas sammanfattade associationer samt mina föreställningar om 
deras värld, identifierade jag ett användbart perspektiv som skulle kunna förstärka det 
humoristiska i texten, nämligen föreställningen om tydliga mans- respektive kvinnoroller. 
Min kontakt med hantverkare inom andra mansdominerade yrkesområden har påverkat min 
uppfattning kring typiska förhållningssätt inom maskulina diskurser (till exempel att män 
gärna vänder sig till män när tekniska problem diskuteras). Egna erfarenheter, av till exempel 
hantverkare som vänder sig till min man för att svara på frågor jag ställt, eller av tvärsäkra 
uttalanden som visat sig felaktiga, har gjort att jag uppfattar könsrollerna i mansdominerade 
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yrkens vardagsvärldar som väldigt uttalade och tydliga. För att öka användbarheten drog jag 
min föreställning om traditionella feminina, respektive maskulina ideal, samt medias 
förstärkning av dessa, till sin spets, och satte in några av dem i detta sammanhang. 
Förhoppningsvis kunde detta perspektiv, med dessa karikatyrer, användas som redskap för att 
framhäva det humoristiska i stycket, samt för att skapa förutsättningar för två olika 
interpretationer att växa fram. 
 
De två karikatyrernas grunddrag:  
 
Mannen – är till det yttre är självsäker och allvetande. Ger tvärsäkra, övertygande svar (även 
om de skulle vara felaktiga) på frågor, är handlingskraftig och hjälpsam vid tunga eller 
tekniska problem. Övermodig.      
 
Kvinnan – ängslig, skör och i behov av hjälp. Hon tror inte så mycket om sig själv. Objekt 
för mannen. Känslosam. 
 
Nästa steg var att hitta en övergripande känsla eller sinnesstämning till dialogens olika fraser 
utifrån dessa stereotypa karaktärer. Till en början var det svårt att bortse från den tidigare 
tolkningen av notationen, så jag valde att i detta moment att låta notationen få en underordnad 
roll och i huvudsak fokusera på texten. I denna fas började en växelverkan mellan 
intellektuellt och praktiskt tolkande, där jag vokalt försökte gestalta intentionen, och där 
gestaltningen i sin tur inspirerade tanken. Ett exempel på tillvägagångssätt är den första frasen 
där Eva får syn på kon (se exempel 1), där hon är förvånad, förundrad och lite bestört i den 
första versionen, medan hon i denna andra istället får vara rädd, avvaktande och nervös. I 
exempel två, där hon frågar vad Adam egentligen menar, är Eva tidigare upprörd, medan hon 
i den nya versionen ges ett förnärmat och lite äcklat uttryck – hon vill att Adam ska ta hand 
om problemet med det stora djuret som står och slafsar i sig hennes grödor. Ett annat exempel 
är nedanstående fras där Eva i första versionen var upprörd (se exempel 9), medan hon här 
blir tilldelad känslan av att vara förnärmad och lite gnällig.  
 
Exempel 10 
    1.                               2.                                   3.                                                4. 

 
 
1. Förnärmat uttryck med ljus, lite spetsig klang och ett bakomliggande crescendo. På It´s 
ökar styrkan fram till en liggande ton. Tonerna på just och me är fastställda till c, d, samt a, 
för att underlätta tonaliteten i del tre. 
 
2. Hornet – ett uppåtgående starkt glissando med lite mustigare, ”gnällig” klang som avslutas 
med ett utrop! Ljudet knyter an till alla liknande hornsymboler. Den underliggande känslan av 
”förnärmelse” ligger kvar i resten av den nedåtgående frasen.  
 
3. Denna fras sjunger jag som den är noterad men med utgångspunkt i känslan av förtret. 
Klangen fortfarande lite åt det gnälliga hållet. 
 
4. Förnärmat uttryck. Tal och därefter sång på förbestämd tonhöjd inför efterkommande fras.  
Tonansatser och avslut präglas något av gnäll- och suckljud i hela frasen. 
  
Exempel 10 hörs i två versioner på spår 2. 
 
På ett liknande sätt lät jag de nya Adam och Eva sätta sin prägel på hur resten av texten skulle 
berättas. Notationens struktur var vid detta laget redan välbekant, och någon ny genomgång 
var inte nödvändig. 
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Det fortsatta förloppet   
Efter att ha gjort en övergripande struktur utifrån förståelsen av texten, övergick arbetet till att 
också handla om notationen. På ett liknande sätt som i den första interpretationsprocessen, 
gick jag nu ner på detalj-, fras- och radplan, men denna gång inte lika tydligt metodiskt i 
kronologisk ordning. Istället utgick jag från en fras eller rad i taget (som till exempel i 
exemplet ovan), där jag växlade mellan att läsa om informanternas associationer, titta i 
notbilden samt påminna mig om min bild av informanternas arbetsvardagsvärld. 
Utgångspunkten kunde också vara en återkommande symbol som fått en mening, och där 
bakom- och framförliggande notation bearbetades i anslutning till symbolens förekomst. 
Arbetet präglades på samma sätt som i det förra förloppet av en växelverkan mellan 
intellektuellt tolkande och tolkande i praktiken, där jag med rösten provade mig fram. Även 
pendlingen mellan mindre och större delar liknade det förra förloppet, men denna gång inte i 
en tydlig riktning, utan utifrån den ordning idéer och tankar uppstod. Idéer rörande korta 
förlopp eller enskilda symboler påverkade både framförvarande- och efterkommande 
tolkning, och inom samma rad eller sjok, hoppade jag mellan olika delar så som det föll sig.  
       Med anledning av informanternas konsumtion av dansbandsmusik uppkom idén till ett 
möjligt övergripande tema. Ett exempel på förfarande för att kunna använda detta tema i 
praktiken är då jag gick ut på nätet för att få inspiration och via Spotify kunna ta del av bland 
annat Vikingarnas musik. Jag lyssnade in Christer Sjögrens (bland andra) sångsätt, samt sökte 
upp sånger med sol-, bad- och semestertema eftersom informanternas associationer kring 
Paradise var helt samstämmiga såtillvida att de handlade om just sol, vatten, bad och 
semester (ingen kopplade ordet till den bibliska innebörden). Föresatsen var nu att hitta en 
passande fras att använda vid paradissymbolen, och några melodiska fraser från låtar med 
detta tema skrevs ned för att kunna användas i senare skeden. Jag hittade en passande 
melodisk fras i en låt av Vikingarna, och ersatte ordinarie text med ordet paradise.  Då detta 
var en symbol som återkom vid flera tillfällen, lät jag frasen vara utgångspunkt för flera 
modifierade varianter. Ett annat exempel där dansbandstemat samt telefonavbrotten fick göra 
sig gällande är den tidigare behandlade frasen där Eva frågar sig vad Adam egentligen menar 
(se exempel 2). Tonen g3 på ordet is övergår i en telefonsignal som därmed åstadkommer ett 
avbrott i frasen, och på ordet ”wannabe” försöker jag anpassa klang och frasering till det som 
jag uppfattar som signifikant för dansbandsång. Detta förlopp hörs på spår 2, och förgås av 
två andra versioner. 
        I denna process fanns redan från början en grundförståelse av text och notation, och 
därför lades fokus direkt på tolkning utifrån svaren från intervjuerna och min föreställning om 
arbetsvardagsvärlden. Något jag upptäckte ganska snart var att utgångspunkten i tolkningarna 
inte alltid var notationen, utan snarare min tidigare tolkning av densamma. Intentionen var ju 
att utifrån notbild, ett nytt perspektiv och med tidigare tolkning inom parantes, göra en ny 
interpretation, men det som nu ibland hände var att min ursprungliga idé ibland kvarstod men 
istället omformades.  Efter att försökt tänka om, och verkligen bemödat mig med att sudda ut 
tankarna på tidigare tolkningar, insåg jag att det skulle innebära så mycket mer arbete att det 
skulle bli svårt att hinna med. Dessutom ville jag verkligen vara följsam i processen, och detta 
förfarande skulle istället innebära att jag gick emot det som uppenbarade sig. Jag tog således 
beslutet att där det så föll sig, tillåta omtolkning av redan befintlig idé. 
Två exempel på detta förfarande ges nedan: 
 
1. De fyra träden gestaltas fortfarande med rösten som glider dess form, men nu med tillägget 
att det också görs med konsonanten rrrr eller bbbb som illustration av ett motorljud. 
 
2. I den första tolkningen valde jag att i nedanstående bild gestalta textraden med en taktfast 
(med en tydlig riktning framåt – följ kon!) nedåtgående skala som avslutades med en mycket 
kort sekvens ur ett stycke av Mozart. I detta förlopp låter jag skalan finnas kvar som idé, men 
i annan tonart och annat utförande, och den korta sekvensen utgörs av, ett i min 
föreställningsvärld, typiskt dansbandstema.  
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Exempel 11 
 

 
 
Båda sekvenserna hörs på spår 9.             
Även i denna slutfas sökte jag en struktur i tanken som gjorde att styckets förlopp skulle 
kännas harmoniskt och att jag skulle kunna uppleva stycket som en helhet. Då tidsförloppen 
på både moment- och frasnivå såg annorlunda ut i jämförelse med den tidigare versionen, 
gjordes indelningen på ett annat sätt.    
 
Sammanfattning 
 
2. Vilka faktorer är konstituerande för interpretationsprocessen där några bilmekanikers 
bildtolkningar samt min föreställning om deras arbetsvardagsvärld via mig som 
interpret/musiker omsätts till ett musikaliskt uttryck? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Streckad pil – ordningsföljd 
Kompakt pil – påverkan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               Figur 11. Översiktlig bild av interpretationsförloppet.                              
 
 
Denna andra interpretation inleddes med att det utifrån informanternas bildtolkningar gjordes 
ett urval av material som fick representera deras gemensamma tolkningar. Föreställningen om 
informanternas arbetsvardagsvärld hade sin grund i min vardagsvärld, där möten med 
berättelser kring bil- och verkstadsvärlden, tidigare erfarenheter av besök på olika 
bilverkstäder, möten med skilda mekaniker i allmänhet och med dessa informanter i 
synnerhet, fick vara styrande. Ett användbart perspektiv som förhoppningsvis skulle förstärka 
det humoristiska i texten valdes utifrån mina föreställningar, och i detta skede fanns också 
tanken på ett publikframförande med som en viktig aspekt. Utifrån växlandet mellan praktiskt 
experimenterande och reflektion gjordes olika ställningstaganden kring hur texten ur detta nya 
perspektiv skulle berättas.  
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        Den följande fasen kännetecknades av pendlandet mellan större och mindre delar, men 
inte i kronologisk ordning utan utifrån uppkomna idéer och präglade tankar. Därefter 
sammanfogades delarna till en helhet. 
 

Texten berättad på nytt sätt 
De minsta beståndsdelarna av notationen 

Kortare fraser 
Dialogens längre fraser 

Större sjok av några rader 
Stycket  som  helhet 

 
 
 
 

 
De faktorer som visade sig vara viktiga i interpretationsprocessen var: 

- Hur de utvalda bilderna visade sig för informanterna, samt mitt urval av 
associationerna. 

- Min förförståelse av den bibliska texten om Adam och Eva. 
- Hur styckets text och notation framträdde utifrån min föreställning om informanternas 

arbetsvardagsvärld. 
- Växling mellan praktik och reflektion. 
- Framförande- och kommunikationstanken. 
- Stor mängd övervägda val och ställningstaganden. 
- Fantasi och påhittighet. 

De båda interpretationsförloppen 
 
3. Vilka likheter respektive skillnader står att finna i de båda tolkningsprocesserna och hur 
speglas interpretationernas olika val och ställningstaganden i de klingande versionerna? 
 
Den allra första fasen i de båda förloppen bestod av tolkning av de gemensamma symbolerna. 
I den första processen skrevs mina associationer snabbt ned, varefter arbetet med stycket 
kunde påbörjas. Då kompositionen inför den första interpretationen var helt ny, ägnades 
mycket tid till att få en grundläggande förståelse för, och struktur på såväl text som notation, 
och först därefter började text- och notationstolkning i kombination med praktisk utövning. 
Skedet innan den andra processen kunde påbörjas tog däremot betydligt längre tid då tre 
intervjuer skulle genomföras och analyseras, och då mina föreställningar om informanternas 
arbetsvardagsverkligheter skulle formuleras. Då jag naturligt nog inför nästkommande fas 
redan hade en grundläggande förståelse av text och notation, kunde tolkningsarbetet i stället 
komma igång direkt, även om jag strävade efter att vara öppen för de nya förutsättningarna. 
        Förloppet i nästa fas där de vokala gestaltningarna växte fram, karaktäriserades i båda 
processerna av en ständig dialog mellan mindre delar och helhet, samt mellan text och 
notation. Utmärkande för det första skeendet var en tydlig, uttänkt struktur på förloppet, 
medan det andra var mer ostrukturerat.  
        I det andra tolkningsförloppet utgick jag inte alltid, som i det första, utifrån vad notbilden 
visade, utan ibland även från den tidigare tolkningens grundidé. Ett exempel på detta 
förfarande visas i exempel 4, där grundidén är att vokalt måla de fyra trädens form, och där 
jag i den andra tolkningen använder samma idé men låter konsonanterna r eller b ljuda med 
för att gestalta något av informanternas arbetsvardagsvärld (vid de två intervjuer som gjordes i 

Ostrukturerad pendling mellan 
mindre och större delar utifrån 
de idéer och tankar som 
uppstod. Ständig växling 
mellan praktik och reflektion 
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anslutning till informanternas verkstäder var verkstadsljuden ytterst påfallande, och 
konsonanttilläggen är tänkta att illustrera ljudet av bilar som körs in och ut i verkstaden). 
        Tillnärmandet till texten i de båda förloppen liknade varandra, såtillvida att jag i båda 
interpretationerna hade bibelns skapelseberättelse som bakgrund, och i det första skeendet 
sökte förstå den utifrån mig själv, samt i det andra utifrån min tillspetsade föreställning om 
informanternas arbetsvardagsverklighet. Visserligen sågs texten ur två olika perspektiv, där 
det andra tog en omväg över informanternas värld, men inget av dem var helt och hållet mitt.  
I den fortsatta första processen däremot, utgick jag från mig själv, levandes i min 
vardagsvärld (innefattande min arbetsvardagsvärld) och med all min erfarenhet i bagaget. Jag 
utgick inte från någon föreställning om min vardagsvärld utan hade direkt tillgång till den, 
och behövde därför inte reflektera kring den. I fortsättningen av den andra processen var jag 
däremot tvungen att i varje moment relatera och reflektera kring informanternas 
arbetsvardagsverklighet. Visserligen levde jag som uttolkare fortfarande i min vardagsvärld, 
men den sattes åt sidan medan jag tog en ”omväg” över informanternas. 
       Något som var centralt i de båda processerna var det stora utrymmet för, och kravet på, 
eget skapande. Stora delar av notationen i kombination med texten krävde att interpreten 
reflekterade, sökte (och fann) innebörder samt kom fram till passande gestaltningar. Fantasi 
och uppfinningsrikedom visade sig vara två viktiga faktorer i de båda processerna. De olika 
val och ställningstaganden som gjordes i den första interpretationen kännetecknas i högre grad 
av intuition, spontanitet och impulsivitet, än i den andra, medan omvänt förhållande gällde i 
fråga om de intellektuella valen. Detta innebär dock inte att olika versioner kännetecknas av 
detta förhållande, då ett spontant skapande ofta ligger till grund för ett senare 
ställningstagande – momentet behöver inte präglas av spontanitet vid varje framförande. På 
samma sätt ligger å andra sidan olika ställningstaganden ofta till grund för spontant skapande 
vid framföranden. Proportionerna mellan det skapande där problemlösning var en del av 
syftet, och det där fokus endast låg på kommunikation och gestaltning, upplevdes som väldigt 
lika i de båda förloppen. 
        För att ge en överblick över skapandets olika karaktär och syfte, vill jag försöka definiera 
och beskriva några av de kreativa momenten. Utgångspunkten är att ca 30 % (ca tre och en 
halv rader av tolv) av stycket utgörs av mensural, traditionell notering, medan återstoden dels 
består av bilder som är tänkta som vägledning för att utföra motsvarande handling och ljud, 
bilder som appellerar till fantasin, samt mer precis grafisk notation, som är sprungen ur den 
traditionella, men lämnar större frihet.  
        Nedan ses beskrivningar av några skapandeområden.  
 
Tonalitet – Stycket innehåller olika delar och förlopp som ställer olika krav i relation till 
tonalitet. De traditionellt noterade bitarna utgör ingen helhet utan består av tretton mindre 
notsystembitar, och då jag inte har absolut gehör, måste det praktiska problemet med att starta 
de många delarna på noterad tonhöjd lösas. Mitt vanligaste tillvägagångssätt var att i de 
mellanliggande, grafiskt noterade delarna ha vissa hållpunkter där tonhöjden fastställdes i 
relation till tidigare fras, och med tanke på kommande. Ett exempel är nedanstående fras där 
jag låter en förutbestämd ton klinga på slutstavelsen i ”wannabe”. Här väljer jag en ton som 
enkelt relateras till den sista tonen i föregående fras, och dessutom inbjuder till tonaliteten i 
den kommande. Skillnaderna i interpretationerna hörs i de två klingande versionerna i slutet 
av skivan. 
 
 
Exempel 12 
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Detta är helt enkelt en praktisk lösning för att jag som musiker ska kunna komma ihåg 
föregående ton och ha den som utgångspunkt i en senare traditionellt noterad sekvens. 
Denna praktiska lösning har dock sin utgångspunkt i kommunikationstanken, då valet av 
tonhöjd inte får försvaga uttrycket, utan tvärt om bli en del av, och förstärka intentionen. 
        Ett annat moment av skapande är de partier där jag på förhand bestämmer eller 
komponerar det melodiska förloppet, endast med det jag vill förmedla som utgångspunkt.  
En bild kan till exempel illustreras med ett tonalt förlopp, vilket ofta kan kombineras med en 
sekvens av det mer praktiska slaget. 
        I den största delen av den grafiska notationen låter jag det spontana uttrycket i stunden få 
avgöra tonhöjderna, givetvis med notation och text som utgångspunkt. Till bilderna är 
ungefärliga röstfigurer skapade i förväg, och generellt gäller sambandet att noter som visuellt 
ligger högt upp motsvaras av höga frekvenser. 
        Utan att ha gjort en noggrann mätning uppskattar jag proportionerna mellan olika grader 
av tonalitetsskapande i detta stycke som: 
30% – Mensural notering – inga egna val (klang- och vokalfärg ej inräknade). 
15% – Praktiska uttänkta lösningar med uttrycket som utgångspunkt –  relativt fria val.   
15% – Komponerade partier där kommunikation av intentionen är helt styrande – relativt fria 
val. 
40% – Partier där tonaliteten inte är förutbestämd, där spontanitet, impulser och situation får 
större utrymme att påverka tonaliteten – relativt fria val.  
Graden av frihet i de skapande momenten är en uppskattning som utgår från min upplevelse. 
 
Tidsförlopp – De traditionellt noterade bitarna innefattar ett inbördes förhållande mellan 
tonernas tidsvärden, och i vissa fall även föredragsbeteckningar – instruktioner om frasens 
karaktär. Förändringar av frasernas och momentens tidsförlopp är oftast kopplat till den 
verbala texten, där förståelsen av texten och tänkt situation och sammanhang har inverkan på 
känslan jag vill förmedla, vilket i sin tur påverkar aktuellt tidsförlopp. I övrig notation är de 
inbördes förhållandena inte utskrivna utan här får interpreten istället utgå från det visuella, till 
exempel längden på streck, storlek på mellanrum eller karaktär av notation. I de visuella 
föreställande figurerna ges en möjlighet att tänka friare och låta gestaltningen ta tid (vid 
ormfigurerna är till och med en utförandetid på 10 sekunder angiven). 
Den första frasen nedan är ett exempel där jag låtit tidsförloppet breda ut sig ordentligt i den 
första tolkningen, medan jag i den andra inte låter den ha någon större tyngd. Gällande den 
andra figuren tas längre tid i anspråk vid den andra interpretationen. Resultaten hörs i de två 
avslutande versionerna på skivan. 
 
Exempel 13                                                       Exempel 14 

                        
 
Klang – Förutom att det i början av stycket finns en verbal instruktion som säger att Adams 
röst är mörkare och Evas ljusare, anges inga vidare föreskrifter om klang eller ljud. Valen av 
klangfärg eller ljud gjordes framför allt i förväg i relation till kommunikationstanken, men 
även spontant vid olika tillfällen. Även här var utgångspunkten den verbala texten, hur den 
blir förstådd och hur intentionen ska förmedlas, samt tolkningen av bilderna. I vissa av de 
traditionellt noterade fraserna begränsade de förbestämda tonhöjderna, i kombination med 
mina röstliga resurser, valen av klangfärg, som till exempel de allra lägsta tonerna som i mitt 
fall i princip bara kan sjungas på ett sätt. När det gällde val kring klang fanns det relativt 
mycket plats för eget skapande.  
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Ljud – De ljud som här avses är i första hand ljudillustrationer till bilderna, och det 
ljudillustrerande skapandet är som jag ser det (och också har använt det) oftast knutet till både 
de figurativa och de nonfigurativa bilderna. Utgångspunkten var de spontana associationer 
bilderna var underlag för, och i den ena processen även föreställningar om 
arbetsvardagsvärldar. Dessa moment kännetecknades av en stor lekfullhet och 
uppfinningslusta som ställde höga krav på fantasin och den egna kreativiteten. 
 
Dynamik – Dynamiken noteras både traditionellt och via bilderna – beroende på hur de 
tolkas. I relation till vad sångaren vill förmedla menar jag att det finns stort utrymme för olika 
val – både övervägda och intuitiva – kring dynamiken. 
 
Frihet och ansvar – I vissa delar av stycket tar jag mig stora friheter att skapa själv utifrån 
aktuellt perspektiv. Det gäller till exempel den gemensamma symbolen nummer sju, 
”children”, där fler ord än noterat används och där tidsförloppet får breda ut sig rejält. Ett 
annat exempel är den tredje symbolen från slutet (som också återfinns på fler ställen), där jag 
bortser från antalet noter och både låter det spontana samt det genomtänkta uttrycket styra. 
Den stora friheten innebär även stort ansvar, ett ansvar att faktiskt försöka förmedla 
intentionen vidare till lyssnarna. För att nå detta syfte kan friheten också användas för att 
avstå från vissa delar – att välja bort ljud – för att på ett mer autentiskt sätt kunna förmedla det 
föresatta. Många av de val som görs ser inte så betydelsefulla ut när de tittas på separat, men i 
sitt sammanhang kan de vara avgörande för gestaltningen som helhet. 
 
Resultaten av hur interpretationernas olika val och ställningstaganden speglas i de klingande 
versionerna hörs på de två sista spåren på skivan. 
 
Sammanfattning 
Den egna livsvärlden fanns inte med som ett medvetet, intellektuellt perspektiv i den första 
processen, medan bilden av informanternas livsvärld var ständigt närvarande i den andra. 
Detta förhållande i kombination med de olika bildassociationerna, utgjorde grunden för hur 
jag på två olika sätt förstod text och notation.  
IP1= Interpretationsprocess 1, IP2 = Interpretationsprocess 2.  
 
Text och notation – fas 1 
IP1 – Denna mer analytiska fas tog relativt lång tid då både text och notation var helt nya för 
mig. Här gjordes först en översiktlig analys av text och styckets struktur. Därefter påbörjades 
en tolkningsprocess som också hade karaktären av inlärningsprocess. Fasen präglades av 
intellektuellt arbete med inslag av praktik, och tillvägagångssättet kan liknas vid den 
hermeneutiska spiralvandringen. 
 
IP2 – Då både text och notation redan var bekanta låg allt fokus på tolkning. Denna process 
av nytolkning var tidskrävande med anledning av den ”omväg” som togs över informanternas 
bildassociationer, samt föreställningen om deras arbetsvardagsvärld. Fasen präglades av 
intellektuellt arbete i kombination med praktik, och tillvägagångssättet kan även här liknas vid 
den hermeneutiska spiralvandringen. Pendlingen mellan del och helhet var i denna fas ganska 
ostrukturerad. 
 
Text och notation – fas 2 
IP1 – Denna rena tolkningsfas kännetecknades av en ständig växelverkan mellan praktik och 
reflektion, och även här präglades proceduren av det hermeneutiska pendlandet. Tolkandet 
utgjordes till stor del av eget skapande, inte bara i förhållande till det som inte fanns i 
notbilden, utan även i direkt relation till denna. Den praktiska delen av skapandet präglades i 
hög grad av intuition och spontanitet i förhållande till den tidigare gjorda analysen. I 
förhållande till lösandet av problem kännetecknades däremot skapandet av övervägda val och 
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ställningstaganden som metodiskt provades fram. Hela denna fas krävde mycket fantasi och 
påhittighet. 
 
IP2 – Detta förlopp är jämförbart med det i ovanstående fas, förutom då det gäller typen av 
eget skapande i relation till den tidigare gjorda analysen. Den praktiska delen präglades här 
istället av övervägda val och ställningstaganden, där den praktiska delen ofta bestod av att 
långsamt och metodiskt söka sätt att gestalta det föresatta. Gestaltningarna kunde också vara 
omtolkningar av en tidigare gestaltning, istället för att ha sin utgångspunkt i notbilden. Även 
denna fas krävde mycket fantasi och påhittighet. 
 
Skapande 
När det gäller relationen mellan det spontana/intuitiva skapandet, och det intellektuella/ 
uttänkta, utgjordes skapandet i den första processen i högre grad av spontana, intuitiva 
element än i den andra, medan den å andra sidan innehöll fler skapandemoment av 
intellektuell karaktär. 

Diskussion 
Inledningsvis diskuteras de använda metoderna i studien och därefter resultatet. 
Avslutningsvis redogör jag för mina egna lärdomar, samt tankar kring framtida användnings-
områden. 

Metoddiskussion 
Livsvärld, vardagsvärld och arbetsvardagsvärld är begrepp som funnits med inom de flesta 
områden i denna studie, och deras innebörd ligger till grund för de båda tolkningsförloppen. 
Den fenomenologiska tanken om livsvärlden som grund för hur vi uppfattar vår omvärld och 
vårt varande var avgörande för projektets metodval, och dessa metoder har fyllt sin funktion 
av att möjliggöra genomförandet av studien. I inledningsskedet var jag övertygad om att 
hermeneutiken (läran om tolkning) var det mest passande fundamentet för studien att vila på, 
men efter studier av de båda perspektiven kom jag fram till fenomenologin, med betoning på 
kunskapens sociala ursprung, som avgjort mest lämplig. Hermeneutiken används däremot 
som utgångspunkt i själva interpretationsprocessen, och Georgii Hemming (2005, 84) redogör 
i sin avhandling för Hartmans definition av livsvärlden som hermeneutiska undersökningars 
objekt. Det skulle ändå gå utmärkt att genomföra studien utifrån ett helt igenom hermeneutiskt 
förhållningssätt, med till exempel studier av den verbala textens förlaga, samt text- och 
notationstolkning via kartläggning och tolkning av tonsättarens sociokulturella kontext och 
tidigare musikproduktion. Metoderna skulle se olika ut, och även resultaten skulle troligtvis 
skilja sig åt. Fascinerande vore att utifrån två lämpliga men olika teoretiska perspektiv 
genomföra tolkningsprocesser, som kunde ligga till grund för jämförande av både processer 
och metoder.  
        Då en interpretationsprocess ska belysas kan valet av stycke förmodligen påverka vad 
som visar sig i processen.  En grafiskt noterad sång ger interpreten förhållandevis stort 
utrymme för eget skapande, ett skapande som i hög grad kan präglas av fantasi och 
föreställningsförmåga. Möjligen gör detta förhållande att interpretationsprocessen visar sig 
tydligt och lättare går att fånga, eller så är det just de fantasipräglade momenten som visar sig 
extra tydligt? Vid användandet av till exempel en romans kanske andra aspekter av processen 
skulle framhävas, varför det skulle kunna vara intressant att jämföra två interpretations- 
processer där stycken med notation av olika karaktär används. Valet att i denna studie göra 
två interpretationer av samma stycke, grundade sig i antagandet att två processer med var sin 
ingång skulle kunna få fenomenet ”interpretationsprocess” att framträda tydligare. En 
interpretation förändras och utvecklas ofta över tid (så att ett stycke framfört av samma 
musiker gestaltas på skilda sätt i olika tid), men här görs två interpretationer av ett stycke 
under samma tidsperiod med en musiker. Givetvis kan frågan ställas, om det överhuvudtaget 
finns några faktorer som konstituerar interpretationsprocesser i allmänhet, eller om det som 
visar sig är kännetecknande för just de enskilda förloppen?  
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        Att använda bildassociationer i kombination med en föreställning om tredje parts 
arbetsvardagsvärld för att hitta en ny ingång till stycket fungerade bra såtillvida att en ny 
tolkning från ett nytt perspektiv kunde genomföras. Schütz (1999) menar att människans 
erfarenhetsförråd, bestående av både egna och övertagna erfarenheter, gör den vardagliga 
livsvärlden tillgänglig för oss, och hur något visar sig för en människa är direkt kopplat till 
hennes erfarenheter. Genom att interpret samt informanter i denna studie vänder sig direkt 
mot bilderna, borde detta således innebära att delar av deras livsvärldar speglas genom 
associationerna. Då associationerna inte bara säger något om bilderna utan också speglar delar 
av informanternas livsvärldar, var intervjusvaren mycket användbara i stycket som helhet.   
          Intervjuns genomförande kan sammanfattas med Gillhams (2008) beskrivning av den 
kvalitativa intervjun, med öppna frågor och interaktion mellan mig och informanterna – ett 
öppet samtal. De farhågor kring torftig empiri eller associationer helt överensstämmande med 
mina egna, besannades inte, men det kan inte uteslutas att jag omedvetet styrde samtalet i en 
eller annan riktning. Självfallet går det inte att få någon djupare förståelse för någons livsvärld 
genom några bildassociationer, men användbarheten kan ändå vara stor. En djupare förståelse 
för någons livsvärld kanske kan tillägnas genom att under en längre tid leva tillsammans med 
vederbörande, och det vore ytterst intressant att se på resultatet av en tolkningsprocess där en 
djup förståelse av någons livsvärld får ligga till grund. Hur skulle till exempel denna 
tolkningsprocess se ut i jämförelse med en process med historiskt informerad 
uppförandepraxis – som ger ett kunskapsmässigt och musikaliskt djup – som utgångspunkt? 
Ger djup på skilda områden olika resultat, eller finns där många likheter?  
        Ett mer omfattande alternativ till metoden i denna studie skulle kunna vara att 
informanterna tolkade all notation utom den mensurala, samt berättade om sina liv i en längre 
intervju. Det skulle kunna ge en djupare förståelse av personernas livsvärldar, men det skulle 
inte nödvändigtvis vara en bättre metod i detta sammanhang.  
         En fråga jag emellanåt ställde till mig själv under interpretationsprocesserna var hur 
avbrotten för reflektion egentligen påverkade processen. Jag kunde några gånger uppleva att 
brottet blev så stort då ”flödet” avbröts, att det var svårt att hitta tillbaka till den tidigare 
utgångspunkten. Påverkade detta processen, och på vilket sätt i så fall? Kanske är det de 
flyktiga idéer eller det spontana skapandet i stunden som gått förlorat? 
        Karlsson (2002, s 51) tar upp frågan och beskriver bland annat Adornos åsikter och kritik 
kring just detta fenomen, som han menar kan leda till eliminering av det konstnärliga 
innehållet. Samtidigt är detta tillvägagångssätt en förutsättning för att kunna utforska 
konstnärliga processer, och Hannula et al. (2005, s 20) menar att förhållandet är 
karaktäriserande – konstnärlig forskning är självreflekterande, självkritisk, samt 
kommunicerar utåt. Jag hoppas och tror att problemet är försumbart i detta sammanhang, där 
processen är undersökningsobjektet, medan den klingande interpretationen är en del av 
resultatet. Kanske kan ”interpreten” med mycket träning lära sig att bortse från ”forskaren”? 
Övning ger färdighet! 

Resultatdiskussion 
I detta avsnitt är avsikten att diskutera resultatet utifrån några aspekter som visade sig viktiga i 
sammanhanget:  
- Textanalysens (i vid bemärkelse) betydelse. 
- Publikframförande- och kommunikationstanken. 
- Växlingen mellan praktik och reflektion. 
- Det egna skapandets omfattning och karaktär. 
 
Såväl Hannula et al. (2005) som Jullander (2010) betonar att forskarens kompetens på aktuellt 
område är central, och min 20-åriga erfarenhet som sångerska och interpret var i detta 
sammanhang en trygg grund att utgå ifrån. En viktig utgångspunkt vid interpretations-arbeten i 
allmänhet, och även vid detta, är analysen av musiken. Tykesson (2009) definierar 
verkanalysen som en verbaliserbar, medveten reflektion över verket, vilken kan utföras vid till 
exempel notstället eller skrivbordet – vilket var precis vad som skedde i denna studie. Sökandet 



 50 

efter strukturer, efter en förståelse för text och notation, skedde ofta framför notstället men 
också vid skrivbordet. Under denna intensiva period gjorde sig musiken påmind även i andra 
sammanhang – till exempel kunde svaret på någon fundering plötsligt uppenbara sig strax efter 
det att jag vaknat på morgonen, eller under en bilfärd. 
        Med styckets (som jag upplevde den) tydliga och berättande historia, var det för mig 
självklart att i det första skedet utgå från den verbala texten och söka finna hur den skulle 
berättas. Enligt Christy och Paton (1997) bör orden komma först, och sångaren måste förstå 
och vilja förmedla textens budskap. Att utgå från den verbala texten är utgångspunkten i de 
flesta interpretationssammanhang inom den klassiska sångtraditionen, och så även i denna. Att 
låta text och notation samspela i försöken att skapa mening, kan vara en bra väg att gå, då de 
båda ”texterna” oftast speglar och förstärker varandra, och att definiera frasernas 
bakomliggande känsla som ska uttryckas innebär möjligheten att på ett intuitivt (inte övervägt) 
sätt låta rösten spegla känslan. Thomas Hemsley (1998) skriver i boken Singing and 
Imagination om att variera röstens klangfärg: 
 

Vocal colour is the result of bodily changes associated with changing emotions, feelings, and 
moods, witch cause variations in the basic vocal sound. This vocal expressiveness is inseparably 
bound up with other forms of human expression (Hemsley 1998, s 59). 

 
Jämförs de båda interpretationernas klingande resultat, går det att urskilja denna skillnad i de 
flesta av Evas partier, och en direkt jämförelse går att höra på spår två, där den första frasen 
på rad fyra gestaltas på två sätt. I den första interpretationen är Eva upprörd, medan hon i den 
andra är förnärmad och lite gnällig. I Adams partier är skillnaderna inte lika stora gällande 
röstklangen, vilket kan ha sin förklaring i att skillnaden mellan Adams karaktärer inte är lika 
stor, samt att jag gestaltar en man i ett, för mig, lågt röstligt läge. Här gav sig mina 
begränsningar som sångare tillkänna, då jag aldrig har försökt utveckla (eller som sopran inte 
heller haft de fysiska förutsättningarna) rösten till att omfatta ett brett spektrum av klangliga 
variationsmöjligheter i låga lägen.  
        Vid arbetet med de tydliga karaktärerna och översiktliga sinnesstämningarna, 
konstruerades en övergripande uttrycksstruktur, eller ram, som fungerade som grund och vars 
innehåll också präglade det fortsatta tolkningsarbetet. Denna tidiga process kännetecknades av 
ett analytiskt tänkande även om inslag av praktiskt utövande förekom. I Tykessons (2009) 
avhandling presenteras Hermerés tydliga beskrivning av textinterpretationen där texten 
(notationen) analyseras, och den mer praktiska, gestaltande där framförandet innefattas. I 
denna studie fanns ingen tydlig gräns mellan skeendena, men det gick ändå att urskilja två 
olika typer – en analytisk och en mer praktisk procedur.  
        Även Weman Ericsson (2008) utgår från en verkanalys i sina interpretationer. Utan en 
verbal text som utgångspunkt gör hon istället en analys av verket och dess klangstruktur, 
vilken innefattar analys av notation och instrumentation i förhållande till uppförandepraktisk 
konventionskunskap.  
       Jag menar att det är nödvändigt att göra någon slags analys av ett stycke som är tänkt att 
framföras. Grundtanken, med kommunikation vid framförandet, går förlorad om där inte finns 
något att kommunicera. 
        Något som med största tydlighet framträdde i detta arbete var förekomsten av tankar på 
en närvarande publik. Min enda utgångspunkt från början gällande framförande, var att 
musiken skulle dokumenteras genom inspelning, och något förvånad konstaterade jag att en 
publikframförandetanke envist fanns närvarande trots mina försök att sätta den inom parantes. 
Förmodligen var det mitt förhållningssätt till interpretation i yrkesutövandet (vanan och 
förgivet-taganden), helt enkelt delar av min oreflekterade arbetsvardagsvärld, som gav sig 
tillkänna. Med tanke på vad Hemsley (1998) skriver om röstens klangfärg som ett resultat av 
kroppsliga förändringar uppkomna av känslor och sinnesstämningar, var detta perspektiv ett 
bra redskap i sammanhanget. En konsekvens av tankar på en närvarande publik, var att 
gestaltningen också innefattade en visuell aspekt. Ställningstaganden som gjordes utifrån detta 
perspektiv innebar en kroppslig gestaltning som inte kan uppfattas på en inspelning – eller 
kan den det? Den kroppsliga gestaltningen förstärker förmodligen känslan som ska förmedlas, 
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vilket i sin tur påverkar den vokala gestaltningen. Denna växelverkan, mellan att det rent 
sångliga uttrycket inspirerade till publikframförandetanken och ett visuellt uttryck, medan den 
visuella gestaltningen direkt påverkade den musikaliska, blev en värdefull process i det 
konstnärliga arbetet. Är det rent av så att publikframförandetanken är nödvändig att ha med 
vid ett vokalt interpretationsarbete?  Hur som helst ger jag här ett par exempel på visuella 
gestaltningar. Vid den femte radens symbol (som också var en av de gemensamma 
symbolerna), där ett finger pekar uppåt, väljer jag att i ”min” version ”hötta” med fingret för 
att förstärka textens innebörd (denna passage är dessutom ett exempel på hur bilden tydligt 
kan ge vägledning om hur texten kan förstås). En av mina associationer till fingersymbolen 
var förmaning, och i kombination med texten ger den mig bilden av en extatisk frikyrkopastor 
som höjer ett förmanade finger som uppmanar till bättring – Time to wake! Upplevelsen är att 
den kroppsliga gesten förstärker inlevelsen och ökar energin i kroppen – kroppen, som är 
sångarens instrument. Troligtvis påverkar denna kroppsliga gest den auditiva, musikaliska 
gestaltningen, men är det självklart att den förstärker sångarens intention? Vid en konsert 
skulle den visuella gesten förmodligen understryka intentionen, men understryks den även 
auditivt? Även i den första av de gemensamma symbolerna används en kroppsrörelse för att 
förstärka kommunikationen, nämligen rörelsen av att svinga en lasso. Cowboytemat fanns 
med hos en av informanterna och kom till användning vid detta moment.  
        Då Weman Ericssons (2008) genom en fallstudie av Bachs flöjtsonat i E-dur, belyser vad 
ett historiskt informerat framförande kan innebära, utgår hon från analyser av verket och dess 
klangstruktur, vilka fogas ihop till en klingande gestaltning i en process som hon liknar vid en 
hermeneutisk spiralvandring. Denna pendling mellan del och helhet, förförståelse och 
förståelse är kännetecknande för interpretationsprocessen även i föreliggande studie, även om 
delarnas innehåll ser annorlunda ut. Här görs inte tillnärmelsevis så många, och inte heller 
samma typ av hänsynstaganden, vilket bland annat har sin förklaring i de olika teoretiska 
ingångar studierna har, studiernas olika omfattning, karaktären på stycket, men också på 
närvaron/frånvaron av den verbala texten.   
        En faktor som var konstituerande för de båda interpretationsprocesserna var pendlandet 
mellan praktik och reflektion i själva tolknings- och skapandeprocessen. Min upplevelse var 
att det praktiska musicerandet, det vokala experimenterandet ofta gav impulser till tankarna 
att byta riktning, vilket innebar en förändring av förståelsen av både den verbala texten och 
notationen. Denna förändring påverkade i sin tur det praktiska musicerandet eftersom 
utgångspunkten blivit något modifierad. Efter den första analysen av The Fall, 
kännetecknades interpretationsförloppet av just denna växelverkan mellan praktik och 
reflektion, och av pendlandet mellan del och helhet, förförståelse och förståelse. Som Weman 
Ericsson (2008) beskriver vad som kännetecknar arbetet med ett musikverk, är det både 
tolkningen av texten (i vid bemärkelse), samt just denna dialogiska, interpretativa process. 
        I föreliggande process inspirerade det intuitiva, spontana ljudskapandet i ganska hög 
grad till nya tankesätt, vilket kan ha sin förklaring i typen av notation, samt tonsättarens 
medvetenhet om hur stycket skulle användas. Kanske var det intuitiva, spontana 
ljudskapandet snabbare än – och föregick – tanken, då det gällde hur jag uppfattat stycket? 
Förmodligen råder detta förhållande även i interpretationsprocesser av mer traditionell 
karaktär, men utan att framträda med samma tydlighet som här. 
       Hall (1992) skriver att interpreten genom att läsa notbilden som ett negativ och definiera 
vad som inte står i notbilden, kan få en uppfattning om interpretationens praktisk-konstnärliga 
implikationer. Förutom att en musiker genom studier av till exempel formlära, 
instrumentation och musik- och stilhistoria kan kompensera för de koder som inte går att 
utläsa i notbilden, menar Hall att det är i dessa ”tomma fält” som interpreten får användning 
av den egna kreativa fantasin. Även Weman Ericsson (2008) menar att musicerandet präglas 
av ett antal aktiva val med hänsyn till instrument, tonhöjd, temperering, konventionsberoende 
faktorer, med mera. Det förhåller sig på samma sätt i detta stycke, men gäller framför allt de 
mensuralt noterade delarna. Då det gäller övriga delar av stycket framkommer det att den 
egna kreativa fantasin är ett nödvändigt redskap även i förhållande till själva notationen. Jag 
upplever att momenten av praktiskt-konstnärligt skapande främst återfinns i relation till de 
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grafiskt noterade delarna och speglar notationen i sig. Hall och Weman Ericsson talar om 
tolkning i förhållande till traditionellt noterad musik, där musikern tar stor hänsyn till 
tonsättare och konventioner, medan det i detta arbete i hög grad handlar om tolkning av grafer 
och bilder. Notation i form av till exempel en bild, kräver att interpreten transformerar den till 
en klingande form, och The Fall får härmed bilden av att vara ett ytterst levande stycke, där 
varje interpret i hög grad fungerar som medkompositör. Exempel på passager där interpreten 
komponerar, är de två ”ormfigurerna” på rad åtta respektive nio, samt de bilder som avslutas 
med ett kohuvud, på rad sex, tio och tolv. 
         Ett par exempel på andra områden där interpreten fungerar som medkompositör är 
barockmusiken, där musikern förväntas variera melodier och utföra ornamentering i 
repriserna, eller jazzen, där musikern improviserar kring melodier eller i förhållande till olika 
ackordföljder. Båda dessa typer av ”komponerande” har den rådande musikkulturen med dess 
intersubjektiva överenskommelser (konventioner, stil eller genre) som utgångspunkt, medan 
jag menar att skapandet i föreliggande studie, där notationens okonventionella karaktär 
präglar stycket, till större del har sin utgångspunkt i interpretens samt informanternas 
livsvärldar. Interpretation kan således ha olika innebörd beroende på hur musiken är noterad 
och vilken ingång musikern har till arbetet. 

Utmaningar, svårigheter, egna lärdomar och nya frågor 
Farhågan att kompositören uppfattat uppdraget på ett helt annat sätt än avsett, besannades som 
tur var inte. Något jag däremot märkte var att jag själv haft vissa föreställningar om hur 
stycket skulle vara beskaffat. Omedvetet hade jag förutsatt att texten (om det överhuvudtaget 
skulle finnas en sådan) skulle bestå av en dikt eller citat från andra texter, samt att den skulle 
vara mer öppen och tolkningsbar till sin natur. Jag hade inte väntat mig en nyskriven, 
humoristisk dialog mellan Eva och Adam. Då tonsättaren hade utgångspunkten klar för sig 
gällande min studie, kanske han var så förutseende att han såg möjligheten att använda 
traditionella manliga respektive kvinnliga ideal som en ingång till en tolkning, och därmed 
skrev en text som han trodde skulle gynna ändamålet? 
        Något annat jag inte förutsett var att det nyskrivna verket var så fullt av symboler, bilder 
och grafer och att flesta var föreställande. Det jag menat med ”öppna” symboler var sådana 
som var mer abstrakta och inte tydligt ledde tanken i en viss riktning utan krävde att 
betraktaren använde sin fantasi. Troligtvis var jag vid min förfrågan otydlig och något luddig, 
och vikten av att vara tydlig är en insikt att ha med in i andra projekt. I efterhand kan jag ändå 
ana att det hade varit betydligt svårare att få informanterna att släppa loss i fantasifulla 
tankebanor med abstrakta bilder framför näsan.   
       Att jag själv skulle välja vilka symboler som skulle vara ”gemensamma”, innebar ett 
problem eftersom jag på förhand inte kunde veta vilka som var viktiga i sammanhanget. 
Dessutom var det ju meningen att jag själv skulle associera kring dem innan jag satte mig in i 
stycket. Vad som hände var att jag valde ut tolv symboler vilka jag associerade kring. Därefter 
gjorde jag mig en översiktlig bild av sången, och för att öka möjligheterna till två olika 
perspektiv, valdes sju (i stället för fem) symboler ut, vilka jag ansåg vara centrala och 
användbara. 
        Farhågan om att mina och informanternas associationer skulle se likadan ut ignorerades, 
och jag litade istället på att det skulle komma ut något användbart vid intervjuerna. Jag valde 
också att använda några fler symboler än jag planerat från början för att ge det nya 
perspektivet större utrymme. Det visade sig senare att de tre informanterna till stora delar 
hade likartade associationer och att dessa i hög grad skilde sig från mina.      
        Ett svårt dilemma som uppstod var att tonsättaren blev sjuk och inte kunde leverera 
materialet i tid. Tidsplanen gick inte att följa, och jag hade ingen reservplan (med till exempel 
ett annat stycke) i beredskap. Mitt förhållningssätt under tiden jag väntade pendlade mellan 
frustration och tillförsikt – studien kunde givetvis göras färdig senare. När jag, en månad 
senare än beräknat, väl hade stycket i min hand beslutade jag mig för att bara fokusera och 
målmedvetet genomföra det föresatta. Detta förhållande innebar att processen inte fick det 
utrymme som var planerat, utan förkortades avsevärt (närmare bestämt med två tredjedelar). 
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Kanske hade skeendet sett annorlunda ut om interpretationsprocessen fått fortgå under den 
tidsrymd som var planerad? Dröjsmålet bidrog ändå till en lärdom – att det i projekt med flera 
medverkande är viktigt att ha med förseningar i beräkningen, och att ha en reservplan.  
       Sammanfattningsvis visade det sig att stycket lämpade sig bra för studiens syfte och att 
den humoristiska texten (som tonsättaren också skrivit) säkerligen bidrog till att göra arbetet 
lustfyllt. Den korta period under vilken själva genomförandet ägde rum var väldigt intensiv, 
men också fantastiskt inspirerande och rolig.   
        De tidigare funderingarna kring hänsyn och känslighet vid intervjusituationerna visade 
sig vara befogade då det gällde tillfrågandet om medverkan. Den först påtänkta informanten 
blev väldigt blyg, och mumlade att han inte var bra på ”sånt där”. Inga övertalningsmetoder 
fungerade, och efter en analys av nederlaget kom jag fram till att jag förmodligen framställt 
projektet för detaljerat, och med för många av mina tankar kring det. Möjligen var själva idén 
lite för udda, och kanske kom jag, likt en främmande fågel, med konstiga tankar och idéer? 
Vid de kommande förfrågningarna av de tre tänkta informanterna använde jag kläder som jag 
ansåg var neutrala, samt fokuserade vid berättandet om projektet på deras enkla, men viktiga 
medverkan. Denna strategi bar frukt, men samtidigt undrade jag om jag genom att anpassa 
klädsel, språk och framställning, på något sätt lurat dem? Jag hade varit helt sanningsenlig 
(även om jag utelämnat många delar), informerat om deras anonymitet och avdramatiserat 
tillvägagångssättet, men framställningen var anpassad så att jag skulle få min vilja igenom – 
var jag då manipulativ, eller en människokännare? 
        Ytterligare ett osäkerhetsmoment gällde min egen förmåga att genomföra alla moment i 
samband med interpretationerna. Skulle jag kunna utgå från mitt perspektiv utan att snegla på 
det kommande, och därefter sätta mitt eget perspektiv inom parantes under den andra 
processen? I den första processen gick det utmärkt att vara koncentrerad och fokuserad på 
uppgiften och inte ägna kommande förlopp några tankar. I den andra däremot, upplevde jag 
till en början att jag avskärmade mig helt från det tidigare förloppet, men insåg snart att så 
inte var fallet. I stället för att titta på notationen med helt nya ögon, utgick jag ofta från min 
tidigare gestaltning, som jag istället omformade. Självfallet hade jag i dessa fall ändå det nya 
perspektivet som utgångspunkt, men lät gestaltningen också influeras av den tidigare 
tolkningen. Detta förhållningssätt var förmodligen oundvikligt, och kanske nödvändigt – den 
tidigare processen ingick nu i mitt erfarenhetsförråd, och att titta på notationen med helt nya 
ögon tror jag skulle ha varit omöjligt.  
         Tidsåtgången för att få ett harmoniskt flöde i sången, och göra en första interpretation 
(tolkningen går ju att utveckla mycket mer), upplevde jag som betydligt större än vid en 
instudering av ett motsvarande långt stycke som jag vanligtvis arbetar med. En orsak skulle 
kunna vara att instuderingen ingick i en studie, varför processen kontinuerligt blev avbruten 
för att ge plats åt reflektion och skrivande. En annan kan vara att jag inte hade så stor 
erfarenhet av att arbeta med interpretation av grafiskt noterad musik, och därför inte kunde ta 
något för givet (vilket möjligen var en fördel i detta sammanhang, eftersom jag var tvungen 
att ha lika stort fokus på alla moment i processen och kanske därför var mer uppmärksam?). 
En tredje orsak kan vara att notationen här var full av symboler som krävde ständiga 
ställningstaganden, till skillnad mot till exempel en romans där jag har större erfarenhet av 
notationssättet och en förförståelse för konventionerna kring musiken. Naturligtvis görs också 
ställningstaganden, val, utsmyckningar och improvisationer vid andra sång-interpretationer, 
men min upplevelse är ändå att denna instudering i högre grad präglas av eget skapande – 
förhållandet att interpreten inte bara är exekutör, utan också medskapare av verket blir här 
väldigt tydligt. Kristersson (2010) liknar den musikaliska tolkningens gestaltningsprocess vid 
en vetenskaplig process: 
 

Skapandet av en musikalisk artefakt liksom den musikaliska tolkningens gestaltningsprocess 
liknar därför en vetenskaplig procedur: i den konstnärliga processen finns det ofta ett eller flera 
problem att lösa, frågor som söker svar (eller frågor som konstnären inser leder till nya frågor), en 
process av undersökning, reflektion och prövande där man använder olika metoder, ett resultat 
och dokumentation i form av en konstnärlig artefakt, och slutligen en prövning och bedömning 
inom den konstnärliga disciplinen – kanske av recensenter eller kollegor (Kristersson 2010, s 28). 
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Den tillägnade kunskapen om, och erfarenheten av vad en interpretationsprocess kan utgöras 
av, är något jag kommer att kunna använda både för egen del samt i undervisningen. 
Samtidigt har nya frågor uppkommit – påverkar faktorer som kön, ålder eller ämne det som 
konstituerar denna typ av processer, och är innehållet liknande i olika typer av 
skapandeprocesser? Den ständigt förekommande tanken på en närvarande publik i detta 
arbete, har fått mig nyfiken på hur en scenisk gestaltningsprocess skulle se ut. Hur skulle den 
musikaliska gestaltningen påverkas om fokus ligger på en scenisk framställning? Hur formar 
de musikaliska och sceniska aspekterna en gemensam gestaltning? 
        I egenskap av författare till denna studie har jag insett vikten av att kunna verbalisera det 
upplevda, och mina beskrivningar av fenomenet interpretationsprocess är beskrivningar av 
min upplevelse av fenomenet. För att i skrift eller tal kunna förmedla dessa upplevelser krävs 
ett rikt språk, då mottagaren kanske har andra utgångspunkter, eller upplever ordens valör 
annorlunda. Språket kan i en undervisningssituation till exempel vara avgörande för hur, eller 
om, en student kan förstå ett beskrivet fenomen, och då det gäller praktiskt utövande – 
kunnande-i-handling – kan det vara förmågan att hitta formuleringar som landar i mottagaren 
som är avgörande för utvecklingen. Denna uppsats är ett första försök att via text 
kommunicera erfarenheter och upplevelser, och jag ser fram emot att vidareutveckla språket 
och skrivandet i kommande arbeten. 
        Jag har vidare fått större insikt i, och erfarenhet av hur röstens stora variations- och 
uttrycksmöjligheter kan användas vid ett interpretationsarbete, vilket gett inspiration till mer 
experimenterande i andra vokala sammanhang. Uttrycksmöjligheterna är förmodligen också 
avhängiga av hur stor frihet interpreten tar sig (eller kanske vågar ta sig) till exempel i 
förhållande till förväntningar och konventioner. Gör ett stort frihetsutrymme vid ett 
interpretationsarbete att den processen liknar den vid komposition? Var går gränsen mellan 
interpretation och komposition – går det att urskilja en tydlig gräns? På vilka sätt skiljer sig 
dessa skapandeprocesser i så fall åt, och vilka är likheterna? Detta gränsland mellan 
interpretation och komposition skulle vara intressant utforska närmare.  
        Ett annat område jag gärna skulle vilja titta på, är hur olika förståelse av en verbal text 
kan påverka gestaltningen av ett stycke. I föreliggande studie lades fokus på tolkningen av 
den grafiska notationen i relation till min tolkning av texten som en komisk anekdot. På vilka 
andra sätt skulle denna text kunna förstås, och vilken inverkan skulle det ha på gestaltningen – 
både den klingande och den sceniska?  

Några implikationer för fältet 
Detta arbete kan förhoppningsvis bidra till att synliggöra vad som utvecklas i interpretations- 
och skapandeprocesser, vilket kan komma andra musiker och musiklärare till del. När jag som 
medskapande interpret utvecklar mitt arbete också som forskning, kan även andra lära av den 
process jag själv går igenom – den metod som utvecklas tydliggörs, och nya klarlägganden 
kan berika praktiken inom området ur fler perspektiv. Denna studie kan förhoppningsvis 
också ge större insikt i processerna vid skapande verksamhet i stort, till exempel inom 
utbildning där man arbetar med estetiska läroprocesser inom många ämnen. 
Studien kan möjligen väcka andra sångares/interpreters/sångpedagogers lust och vilja  

- till experimentell röstanvändning 
- att utforska den grafiska notationens möjligheter på sångområdet 
- att experimentera med nya perspektiv på interpretationsområdet 

Kanske kan andra musiker bli inspirerade att till exempel använda metoden med de 
övergripande känslo- eller sinnesstämningarna vid interpretation utan verbal text, eller att via 
andras perspektiv utveckla det egna interpretationsarbetet? 
       Förhoppningsvis kan studien även bidra till en större förståelse för på vilket sätt 
skapandet har sin utgångspunkt i människans livsvärld – livsvärlden präglar människan vilken 
i sin tur präglar livsvärlden. 
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Avslutande tankar 
Något som blev väldigt tydligt efter att ha bekantat mig med olika fenomenologiska tankar, 
var att associationer och idéer har sin utgångspunkt i de individuella livs- eller vardags-
världarna. När det gäller mina egna första associationer var det i efterhand väldigt spännande 
att härleda varifrån de kom. Detta var ingenting som ingick i studien, men likväl väldigt 
intressant. 

 – kan till exempel härledas till mitt yrke som sångpedagog, där figuren 
står som symbol för den egaliserade rösten – en balans mellan röstens två register genom hela 
tonomfånget. Att jag också ser den som en orienteringskontroll hänger troligtvis ihop med att 
jag som tonåring orienterade mycket samt att jag idag på min fritid roar mig med orientering 
som motion. I gymnasiet låg mitt fokus på matte och fysik, och jag ser fortfarande bilden av 
en kloss som glider ned för ett sluttande plan vilket har ett visst motstånd i förhållande till 
lutningen. 
        Alla dessa erfarenheter ingår i min livsvärld idag, och de övriga associationer jag fick är 
förmodligen alla kopplade till denna. Här fick jag, genom egen erfarenhet, prov på det Schütz 
hävdar – att vi förstår den erfarna världen genom våra erfarenheter, vår vardagsvärld.  
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Bilaga 1: Tonsättaren till The Fall   
    
Sverker Magnusson föddes 1943, utbildade sig till musikdirektör på Kungliga Musikaliska 
Akademien 1966, och har bland annat studerat komposition för tonsättaren och dirigenten 
Matti Rubinstein och tonsättaren Sven-Eric Johanson. Från 1985 tjänstgjorde Magnusson som 
utbildningsledare och biträdande rektor vid Musikhögskolan Ingesund, och från år 2001, som 
universitetslektor i komposition och musikteori vid samma högskola (Karlstads universitet).           
Magnusson har även bedrivit musikpedagogisk och konstnärlig forskning, och framhållas bör 
att han i projektform bedrivit konstnärlig forskning vid operahögskolan i Göteborg mellan 
åren 1972-1988. Vidare har han varit verksam som teatermusiker och teaterkapellmästare i 
Göteborg, och han har även skrivit mycket scenmusik. En föreställning av operan 
Blodsbröllop (operafestivalen i Berlin1988) fick pris för sitt innovativa sätt att arbeta med 
operasångares röstliga improvisation (som ett led i att stegra den dramatiska autenticiteten) i 
ett integrerat musikdramatiskt förlopp med orkester. Som instrumentalist har han framträtt 
som violinist, gitarrist, pianist och sångare. Magnusson har också lång verksamhet som 
dirigent för både blandade körer och manskörer.  
        Magnusson har skrivit operamusik, orkester-, kör- och kammarmusik, kyrkomusik samt 
romanser, sånger och visor. I de musikdramatiska och textligt anknutna verken finns ett uttalat 
vokalt hänsynstagande, och Magnusson låter de poetiska och dramatiska uttryckskraven 
påverka verkstilen – en texttolkande modernism som söker sig mot psykologisk realism. 
I orkesterverk och kammarmusik är stilen modern, med tonala schatteringar, innehållsrik och 
uttryckscentrerad. Idag är Magnusson verksam som tonsättare, pedagog och musikskribent. 
         Hans viktigaste tidiga verk är pianoverket Indiska metamorfoser från 1964,sångcykeln 
Och plötsligt är det afton 1965, orgelverket Save Our Souls 1966 och operan Om tobakens 
skadlighet (Stora Teatern 1972). Senare viktiga verk är körverken för baryton och blandad 
kör, Hamlet (Fröding) 1988, Norsk Kjærleikssong (Tor Jonsson) 1991, operan Blodsbröllop 
(Lorca) 1988,körverken Ögonblick och evigheter (Lagerkvist) 1992, Gloria (2002), duetterna 
från 1987, Palilali för altblockflöjt och tvärflöjt samt Succubus för violin och gitarr. Tre 
sånger om månen (Lorca) 1998 bör framhållas bland de senare sångerna, liksom de 
symfoniska verken Drift (Smedberg) 1992 och Annihilations från 2000. 
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Bilaga 2 : Dialogen 
 
S.- Oh! Holy Cow! Do you see what I see? 
H. – Oh yes! A Cow, down by the apple tree! 
S. – And a white one too! In our garden! 
H.- In our garden? Our Paradise! 
S. – Oh, oh Adam, What´s happening to me? 
H. – Nothing, dear Eve! It´s just a God, you know, who´s grazing I believe! 
 
S. – It´s just! It´s just! What are you telling me? That this white shining creature God is? 
Or a Wannabe? 
 
H. – Think pink! It´s a miracle! A Happening by the lake! 
The moon is painting Rosa white! A God, yes! Time to wake! 
 
S. – Oh, Adam, dear, you are a crook! God chews the cud of Paradise, 
And you don´t get us of the hook!  
It is a Cow, you know, with tongue and teeth and horn! 
A devil to the garden! And I have just been borne! 
 
My Paradise, it is at stake, I have it from my friend, the snake. 
A cow in Paradise! It is not on! The grass will dry. All Eden will be gone! 
 
H. You know, you know, too much for me! You have been in the apple tree! 
I´ve seen the snake – and all of you – the Cow shall tell us where to go. 
She´ll take us to another land of milk and honey, oil and sand. 
 
S. – We will have children, good and bad! 
H. – We will be happy, will be sad! 
S. We´ll make announcements in the Strad! 
 
…..? no, nothing more is to be said! Thank God for Cows, and, now, to bed! 
 
                                                                                         Sverker Magnusson 
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Bilaga 3: The Fall 
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 Bilaga 4: Förminskad, ursprunglig notation av The Fall.  
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