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1 Inledning 
Kazuo Ishiguro betraktas av Wai-chew Sim, docent vid Nanyang Technological Univer-

sity, som en av de mest förfinade författare som är verksamma idag.1 Sedan novelldebu-

ten 1981 har den brittiska författaren givit ut sju romaner, flertalet kortprosaverk och 

skrivit flera tv-manuskript. Återkommande teman hos Ishiguro är ouppfylld potential 

och rättfärdigande av tidigare misslyckanden. Men även konsten har stor betydelse för 

prosan, och musikaliska inslag får sägas ha särskild vikt i flera av hans verk. Ett som är 

särskilt dedikerat åt detta ämne är novellsamlingen Nocturnes: Five Stories of Music 

and Nightfall (2009). Här uppkommer nämnda teman i fem noveller med musikanknyt-

ning. Sean Matthews och Sebastian Groes beskriver Nocturnes som ”a meditation on 

the ability of music to connect human beings via that elusive human faculty, the imagi-

nation”.2 

I min inläsning av tidigare forskning kring Ishiguro har det framgått att studier av 

författarens verk sällan har ägnats åt hans kortare prosa. Därför har jag valt att i den här 

kandidatuppsatsen ägna mig åt just detta genom att analysera Nocturnes, och i synnerhet 

då de musikaliska inslag som banar väg för nämnda teman och motiv. Detta har gjorts 

genom ett intermedialt angreppssätt som till största del bottnar i Lars Elleströms teorier 

beträffande medietransformationer; hur karaktäristikan hos olika medier överförs till 

andra medier genom transformation och representation. Jag har delat upp uppsatsens 

analysavsnitt i två delar. Den första ägnas åt medietransformativa effekter där musika-

liska egenskaper överförs till litteraturen och har inverkan på novellformen. Den andra 

behandlar representation av musik i texten och hur detta påverkar litteraturens innehåll.  

Jag ska inleda den här uppsatsen som så många andra som skildrar samspelet mel-

lan i första hand litteratur och i andra hand en annan medieform; genom att betona att 

den här studien är litteraturvetenskaplig. Jag kommer att koncentrera mig på musikens 

funktion i texten, snarare än att undersöka den ur ett musikteoretiskt perspektiv. Jag gör 

alltså inga musikologiska anspråk. Trots det så vill jag med aktuella intermediala teore-

tiska ramverk undersöka hur musikaliska inslag har inverkan såväl på form som på in-

nehåll i Ishiguros kortprosa. Min förhoppning är att kunna bredda förståelsen av ett av 

Ishiguros verk som innehåller musikaliska inslag samt att göra ett inledande bidrag till 

intermediala studier av hans författarskap. 

 

                                                
1 Wai-chew Sim, Kazuo Ishiguro. London & New York: Routledge, 2009, s. 5. 
2 Sean Matthews & Sebastian Groes, Kazuo Ishiguro. London & New York: Continuum, 2009, s. 3. 
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2 Syfte 
Syftet med min kandidatuppsats är att analysera medietransformativa effekter genom 

musikaliska inslag i Ishiguros novellsamling Nocturnes. Jag kommer därför att under-

söka hur medietransformationer manifesteras i de teman som utgör Ishiguros fem novel-

ler och som tagits upp i tidigare forskning. Frågor som jag kommer beröra är: Vilka 

relationer mellan litteratur och musik kan man hitta i Ishiguros noveller? Hur fram-

kommer dessa? Hur förmedlas för Ishiguro återkommande teman så som ouppfylld pot-

ential och rättfärdigande genom transmediering och medierepresentation? Vilka sam-

band har tematiska stämningslägen med medietransformationer? 

Tidigare antologier, biografier, vetenskapliga arbeten och artiklar rörande Ishiguros 

författarskap har använt sig av bland annat berättartekniska,3 psykoanalytiska,4 postkol-

oniala5 och genusteoretiska6 ansatser. Min ambition är att mot bakgrund av dessa redo-

göra för medietransformationer i fem av Ishiguros noveller, vilket tidigare inte under-

sökts. Detta ämnar jag göra genom att från ett intermedialt perspektiv studera musika-

liska inslag och element och vad de har för betydelse för novellernas teman. Min för-

hoppning är att detta ska kunna påvisa nya tendenser i Ishiguros författarskap, nyansera 

den tidigare forskningen och eventuellt utgöra en grund för kommande forskning kring 

de av Ishiguros tidigare verk som också innehåller intermediala inslag.  

Min uppsats syftar till att genom en tolkande ansats presentera ett intermedialt teo-

retiskt bidrag till förståelsen av författarens litterära verksamhet. Jag söker inte direkt 

ifrågasätta tidigare forskning, även om detta givetvis är tänkbart. Snarare vill jag med 

min intermediala läsning av Nocturnes betona vinklar som ur ett annat teoretiskt per-

spektiv nog inte skulle vara möjliga. Det intermediala perspektivet utgår i stort från en 

inledande presentation av fältet, Elleströms mediedefinition samt hans teorier om me-

dietransformation. Jag definierar även musikstycket nocturne ur en musikhistorisk ut-

gångspunkt. 

 

                                                
3 Cynthia F. Wong, Kazuo Ishiguro. Tavistock: Northcote House, 2000, s. 27. 
4 Sim, s. 132. 
5 Ibid, s. 124. 
6 Matthews & Groes, s. 45. 
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3 Tidigare forskning och bakgrund 

3.1 Översikt 

Den tidigare litteraturvetenskapliga forskningen kring Ishiguros författarskap får sägas 

vara både omfattande och global. Det har sammanställts ett flertal biografier om Ishi-

guro, vilka också har presenterat en mängd teoretiska läsningar av hans verk. Ofta är det 

romanproduktionen som lyfts fram medan novellerna generellt har betraktats som litte-

rära experiment inför just kommande romaner. När jag har studerat tidigare forskning 

om Ishiguro så har jag utgått ifrån biografier och antologier av Barry Lewis (2000), 

Cynthia F. Wong (2000), Sim (2009) samt Matthews och Groes (2009), vilka alla bär 

titeln Kazuo Ishiguro. Utöver en biografisk och teoretisk studie framhåller de också 

försök till en definition av Ishiguros stil och tematik och pekar på gemensamma näm-

nare bland de ämnen som tas upp i författarens prosa. Det enda av dessa verk som tar 

upp Nocturnes är emellertid Matthew och Groes, varför den blir särskilt betydelsefull. 

Från svenska lärosäten finns flertalet akademiska uppsatser om författarens verk ur 

olika teoretiska ansatser men dessa är inte direkt relevanta för min studie. Värd att 

nämna är Bo G Ekelunds artikel ”Misrecognizing History: Complicit Genres in Kazuo 

Ishiguro’s The Remains of the Day” i International Fiction Review (2005). Jag kommer 

dock inte att gå in närmare på den eftersom den i huvudsak är en narratologisk studie av 

en av Ishiguros romaner medan min uppsats antar ett intermedialt perspektiv till förfat-

tarens kortprosa. 

Vad gäller den tidigare intermediala musikrelaterade forskningen kring Ishiguro så 

är den sparsmakad. Stephen Benson menar i Literary Music: Writing Music in Contem-

porary Fiction (2006) att det är i den verbala representationen av musik som en närmare 

förståelse av musiken i sig bildas och utforskas. Ett avsnitt i sin bok ägnar han åt Ishigu-

ros roman The Unconsoled (1995) och framför tesen att prosa med musikaliska referen-

ser kan betraktas som en form av musikaliskt framförande.7 Även på andra håll upp-

märksammas konstens betydelse i Ishiguros verk. Matthews och Groer framhåller att 

det förekommer musikaliska inslag i Nocturnes och att dessa påverkar prosan. Därför 

tar jag i forskningsöversikten upp en övergripande bild av återkommande teman och 

element i Ishiguros författarskap enligt de fyra tidigare nämnda biografiska verken, med 

en avslutande fokusering på gestaltandet av konst och musik. 

                                                
7 Stephen Benson, Literary Music: Writing Music in Contemporary Fiction. Hampshire & Burlington: 
Ashgate Publishing, 2006, s. 6f. 
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3.2 Bakgrund 

Ishiguros långa verksamhet som författare har medfört att flertalet biografier och aka-

demiska arbeten har skrivits om honom och hans verk, alltsedan han 1981 fick tre no-

veller publicerade i den av Faber and Faber utgivna antologin Introduction 7: Stories by 

New Writers (1981). Den huvudsakliga forskningen rörande Ishiguros verk har som 

tidigare nämnts främst gjorts kring romanproduktionen. Vad gäller den kortare prosan 

så faller den enligt Lewis inom två kategorier: ”exercises in style […] and satellite stu-

dies for his novels”.8 Att det skulle vara så enkelt tycks lite märkligt men faktum är att 

Ishiguros romaner har varit de främsta studieobjekten i en akademisk kontext. 

De fyra biografier jag i den här forskningsöversikten utgår ifrån tycks ha en nå-

gorlunda likartad bild av de tematiska och stilmässiga element och grepp som återkom-

mer i och genomsyrar Ishiguros berättelser. Generellt bör man framhålla att särskild 

tonvikt i den tidigare forskningen har lagts vid Ishiguros berättarteknik. Wong beskriver 

hur Ishiguros samtliga romaner är skrivna i ett självmedvetet förstapersonsperspektiv.9 

Därför kan berättarna anklagas för att vara opålitliga, vilket även Sim stämmer in i.10 

Wong fortsätter med att framhålla att det generellt i Ishiguros prosa går att se berättare 

på två nivåer: an “‘extradiegetic’ narrator is ‘above’ or superior to the story he narrates 

and a ‘homodigietic’ narrator ‘takes part in [the story]’. Each level is determined by the 

temporal situation manipulated by the narrator”.11 Prosan i Ishiguros romaner karaktäri-

seras enligt Wong av en specifik tidsmässig ordning vad gäller händelser, nämligen “an-

ticipation, flashback and discordance, with the last term signalling emotional distress”.12 

Sim menar att det är just Ishiguros förmåga att skapa komplexa och trovärdiga ka-

raktärer som är en av anledningarna till att han har en trogen läsarskara. Romanerna 

karaktäriseras av ”a distinctive authorial voice which has been variously described as: 

elegant, spare, tight, elliptical, clipped and restrained”.13 I enlighet med detta, den tidi-

gare nämnda opålitliga berättaren och den av Wong ovan nämnda händelseprogression-

en kan man framhålla att karaktärerna i Ishiguros prosa gärna undanhåller fakta om 

själva berättelsen. Detta medför en gradvis upplösning av intrigen. Wong menar att 

                                                
8 Barry Lewis, Kazuo Ishiguro. Manchester & New York: Manchester University Press, 2000, s. 130. 
9 Wong, s. 24. 
10 Sim, s. 120f. 
11 Wong, s. 19. 
12 Ibid, s. 18. 
13 Sim, s. 105f. 
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denna form av berättande avslöjar betydande aspekter av karaktärernas sinnesstämning-

ar genom att själva intrigen når läsaren på ett känslomässigt plan.  

 
To construct their stories according to this writer-reader paradigm, the narrators 
find themselves both at the centre and the margins of their own stories: as careful 
readers of their own lives, they move away from a painful version, in order to lure 
another interested listener-reader to their tale. […] So, persuaded by their own con-
viction of truth, the narrators reveal their eventual ease with self-deception to 
achieve a self-comforting or self-protecting condition.14 

 

Detta görs, fortsätter Wong, med en återkommande katarsisk intention hos berättarna. 

Skillnaden mot en mer expressiv själarening är att karaktärerna enligt Wong gärna mju-

kar upp sin berättelse för att komma ifrån och gömma underliggande, tidigare plåg-

samma händelser och trauman.15 Genom att dölja sin smärta menar Wong vidare att 

berättarna i Ishiguros verk avslöjar sin rädsla för att låta den fiktiva omvärlden upptäcka 

deras liv och ges kännedom om detsamma. ”[L]anguage is both expiation and condem-

nation for those who begin a narrative act leading to self-awareness”.16 Detta visar sig 

vara ett återkommande tema i Ishiguros hela författarskap. Wong fortsätter: 

 
Themes of self, family, and nation recur in all of Ishiguro’s novels. Daily or regular 
relationships between people […] provide a significant focus in all of the novels 
and offer a starting point for his parables. […] Even so, a human need to suppress 
emotion and an inability to proclaim pain often direct the way the characters relate 
to one another.17 

 

En liknande beskrivning av Ishiguros författarskap gör Lewis, som även beskriver hur 

författarens första tre romaner – A Pale View of Hills (1982), An Artist of the Floating 

World (1986) och The Remains of the Day (1989) – har stora likheter med novellpro-

duktionen. Detta i och med att författaren enligt Lewis i dessa prioriterar textens struk-

tur och textur över dess intrig och behandlar en specifik och kontrollerad tematik. ”Each 

of these novels has first-person narrations in which the unreliabilities of memory and 

self-deception are well to the fore”,18 anser Lewis och pekar mot att Ishiguro själv har 

framhållit att de är tre olika försök till att skriva samma bok. Den opålitliga berättaren 

och de smärtsamma analepserna bildar alltså tillsammans såväl form- som innehålls-

mässiga återkommande element i Ishiguros prosa. Wong påtalar även hur Ishiguro själv 

                                                
14 Wong, s. 18f. 
15 Ibid, s. 24. 
16 Ibid, s. 21. 
17 Ibid, s. 22. 
18 Lewis, s. 132f. 



  
 

6 

har påstått att han i varje verk hoppats på att fånga det mänskliga medvetandets undfly-

ende natur och hur människor rättfärdigar förluster och misslyckanden.19 Detta syfte 

förklaras vidare av Wong, och kokas sedan ner till att “Ishiguro expects his readers to 

participate in the narrators’ painful reconstruction of their failed lives”.20 Lewis in-

stämmer med detta och framhåller hur den undflyende faktorn i sammanhanget är den 

mest avgörande, och hur karaktärerna i fråga övervinner sin självrespekt genom att helt 

enkelt förtränga bristen på den.21 

För att vidare belysa denna till synes återkommande tematik ska jag även åskådlig-

göra Ishiguros användande och benämnande av konst i sin prosa. Nocturnes är nämligen 

inte det enda verket med sådana referenser och inslag. Lewis framhåller hur Ishiguros 

övergång mellan olika episoder i sina romaner ofta är beroende av minnet av vad som 

precis avhandlades, vilket han anser kan betraktas som en musikalisk stil eller metod. 

Lewis menar att denna ”sequent repetition-with-variation”22 är typisk för Ishiguros stil-

istiska teknik. ”Transitions between episodes in the novels often depend upon a 

memory, the content or context of which is revised after a digression, thus sparking 

another train of thought”.23 Det musikaliska i detta torde således vara repetition och 

variation av själva det litterära ämnet eller temat. Lewis själv tror att metoden i fråga har 

att göra med Ishiguros tidiga fascination kring att skriva poplåtar. Men även direkta 

referenser till olika konstarter återfinns i Ishiguros författarskap. Matthews och Groes 

beskriver i sin antologi Kazuo Ishiguro (2009) återkommande och detaljrikt att konsten 

verkligen har stor betydelse för Ishiguros verk: “His characters’ experience of music, 

painting or writing consistently brings into focus the moral, emotional or political quest-

ions they face. Art is often the determining feature of his characters’ self-conception”.24 

De tar i synnerhet upp den musikaliska begåvningen eller intresset hos karaktärerna i 

Nocturnes och menar att en specifik karaktärs relation till en konstart öppnar upp en ny 

mening till texten och ger utrymme för att skildra denna karaktärs inre tillstånd.25 

Matthews och Groes menar som jag nämnde i inledningen att det är viktigt att inte 

betrakta Nocturnes som en samling berättelser om musiker utan snarare ”a meditation 

on the ability of music to connect human beings via that elusive human faculty, the 

                                                
19 Wong, s. 23. 
20 Ibid, s. 26. 
21 Lewis, s. 146. 
22 Ibid, s. 133. 
23 Ibid. 
24 Matthews & Groes, s. 5. 
25 Ibid. 



  
 

7 

imagination”.26 De liknar novellsamlingen vid ett album där specifika musikaliska mo-

tiv och teman är återkommande, och som en helhet av verk som överskrider novellens 

sedvanliga självständighet. Matthews & Groes sammanfattar: 

 
Over and above the many stylistic and formal characteristics that distinguish Ishi-
guro’s oeuvre, it is clear that his writing offers a sustained, fundamental explo-
ration of the functions of art, of the interrelations of aesthetics and ethics, in the 
modern world.27 

 

Förekomsten av musikaliska referenser och konstarternas betydelse har alltså noterats 

tidigare i samband med Ishiguros verk. Tidigare nämnda Benson diskuterar i Literary 

Music: Writing Music in Contemporary Fiction (2006) hur narrativet i Ishiguros roman 

The Unconsoled (1995) utgör och ersätter det musikaliska momentet och i sig blir musi-

kaliskt. Literary Music är emellertid ingen intermedial studie. Benson tar i sin bok upp 

den musiklitterära intermediala forskningen i allmänhet och Werner Wolfs studier i 

synnerhet. Han erkänner de musiklitterära studiernas relevans men motsätter sig dem då 

han anser att den har formalistiska anspråk, vilka han menar lägger för stort fokus vid 

verifiering och indelning.28 Jag håller dock inte med honom då jag menar att det inom 

den musiklitterära forskningen finns utrymme för både ett utgångsläge i så kallade  cul-

tural studies och det intermediala perspektiv som jag utgår från i den här studien.  

 Efter den här översikten går det att slå fast att det finns en bred forskning kring nar-

rativ, stil och innehåll i Ishiguros författarskap. Dessutom har jag beskrivit hur tidigare 

forskning bedrivits kring relationen mellan musik och litteratur i några utav författarens 

verk. Däremot har inga tidigare genomgående intermediala studier gjorts rörande hur 

musikaliska inslag överförs till och representeras i Ishiguros kortprosa, vilket den här 

studien syftar till. Därför ska jag nu övergå till att redogöra för den intermediala disci-

plinen i stort, mediebegreppet samt medietransformationer. 

 

4 Intermedialitet och medietransformation 
En studie i relationer mellan musik och text utgår med fördel från det forskningsfält 

som kallas intermedialitet. Det har sin grund i en diskurs som ända sedan 1500-talet 

handlat om relationen mellan de olika konstarterna och hur de ska betraktas. Hans Lund 

menar att det intermediala fältet har sitt ursprung i renässansens bildkonstnärer som 
                                                
26 Ibid, s. 3. 
27 Ibid, s. 5f. 
28 Benson, s. 5. 
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strävade efter att ”måleriet skulle bli accepterat som konst jämställt med poesin och 

musiken”.29 Ett citat av Horatius kom att bli normen för denna nya syn; ut pictura poe-

sis – poesin ska vara som bilden.30 Jørgen Bruhn beskriver att idén då var att ”de olika 

konstarterna tillhör en familj, att de så att säga har samma mål och innehåll men olika 

uttrycksformer”.31  

Under 1700-talet ifrågasattes denna syn av Gotthold E. Lessing, som enligt Bruhn 

istället ansåg att konstarterna borde vara åtskilda.32 Det är dessa två uppfattningar som 

sedan dess har dominerat fältet och så småningom har kommit att ge en nyorientering 

vid namn interartiella studier. Enligt Lund såg denna disciplin dagens ljus 1972 och 

avsåg att ge en ny syn på studiet av konstarternas interrelationer genom att inte bara 

koncentrera sig på isolerade studier utan att även öppna upp gentemot ”andra estetiska 

discipliners synsätt och metoder”.33 Elleström menar att medan den interartiella debat-

ten rörde relationen mellan ”the arts of time (music, literature, film) and the arts of 

space (the visual arts)”34 så har vi en bredare mediesyn att tacka uppkomsten av det som 

idag går under namnet intermedialitet.  

Enligt Lund sker förändringen från interartiella studier till intermediala studier runt 

millennieskiftet, till följd av de nya typer av samspel som etablerats ”både i och utanför 

det som traditionellt ges etiketten ’konst’”.35 Som sådant är fältet fortfarande under ut-

veckling. Ulla-Britt Lagerroth definierar intermedialitet som ”utforskandet av historisk 

och nutida gränsöverskridande trafik mellan konstarter och medier”.36 Bruhn menar i 

sin tur att fältet har sin grund i semiotiken och ett omfamnande av bland annat modern 

medieteori.37 I en litteraturvetenskaplig kontext är Mikael Askanders förklaring kring 

relationerna mellan medier särskilt värdefull: ”En litterär text som på olika sätt anknyter 

till ett eller flera medier eller konstformer är uttryck för intermedialitet”.38 Det är relat-

ionen emellan medierna, de sätt på vilka de fungerar i symbios samt relationer mellan 
                                                
29 Hans Lund. ”Medier i samspel”. I Intermedialitet: Ord, bild och ton i samspel. red. Hans Lund. Lund: 
Studentlitteratur, 2012, s. 14. 
30 Ibid. 
31 Jørgen Bruhn, ”Intermedialitet: Framtidens humanistiska grunddisciplin?”. I Tidskrift för Litteraturve-
tenskap, årg. 38, 2008:1, s. 27. 
32 Ibid. 
33 Lund, s. 16. 
34 Lars Elleström, ”The Modalities of Media: A Model for Understanding Intermedial Relations”. I Media 
Borders, Multimodality and Intermediality. red. Lars Elleström, Basingstoke & New York: Palgrave 
Macmillan, 2010, s. 11. 
35 Lund, s. 17. 
36 Ulla-Britt Lagerroth, ”Intermedialitet. Ett forskningsområde på frammarsch och en utmaning för littera-
turvetenskapen”. I Tidskrift för Litteraturvetenskap, årg. 31, 2001:1, s. 26. 
37 Bruhn, s. 23f. 
38 Mikael Askander, Modernitet och intermedialitet i Erik Asklunds tidiga romankonst. Diss. Växjö: 
Växjö University Press, 2003, s. 40. 
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specifika medietyper och -produkters egenskaper som är ämnet för studierna inom di-

sciplinen i fråga. 

I följande avsnitt kommer jag att utgå ifrån ett antal teorier och termer med sin 

grund i intermediala studier. Jag inleder med att presentera begreppet medium enligt 

Elleströms definition. Sedan övergår jag till att utifrån denna definition diskutera inter-

mediala effekter i enlighet med Elleströms teorier kring medietransformation. 

 

4.1 Mediebegreppet 

I den intermediala diskursen finns otaliga försök till att definiera vad ett medium är. 

Ordboksdefinitionen är ofta ”en kanal för förmedling av information”, eller liknande. 

Elleström anser dock att denna benämning är otillräcklig i ett intermedialt sammanhang. 

Han tar istället sin utgångspunkt i Marshall McLuhans idé att medier är ”extensions of 

man” men hävdar samtidigt att en starkare precision krävs. Enligt Elleström finns det tre 

huvudsakliga aspekter i mediebegreppet; basmedier, kvalificerade medier och tekniska 

medier.39 Tekniska medier kan förstås som form, medan bas- och kvalificerade medier 

är att betrakta som innehåll.40 Basmedier och tekniska medier utgörs i sin tur av sina 

materiella, sensoriella, spatiotemporala och semiotiska modaliteter;41 alltså fysiska, sin-

nesuppfattande, tids- och rumsutsträckande samt teckenmässiga egenskaper. De kvalifi-

cerade medierna består av basmedier och tekniska medier, men även av kvalificerande 

kontextuella och operationella egenskaper som gör att de avgränsas och betraktas som 

sådana.42 Konstformer så som musik och litteratur tillsammans med andra kulturella 

medietyper är alltså exempel på kvalificerade medier.43 Det är i relationerna mellan 

dessa som intermediala effekter uppkommer. 

 

4.2 Medietransformation – transmediering och medierepresentation 

När det kvalificerade mediet litteratur, bestående av basmediet text och det tekniska 

mediet bok eller skärm, skildrar det kvalificerade mediet musik så uppkommer modala 

förändringar. Denna intermediala effekt kallas transformation.44 Enligt Lund kan trans-

formation utgöra ”medier som representerar eller på annat sätt refererar till andra medier 

                                                
39 Elleström, ”The Modalities of Media: A Model for Understanding Intermedial Relations”, s. 11f. 
40 Ibid, s. 16f. 
41 Ibid, s. 17-24. 
42 Ibid, s. 24ff. 
43 Ibid, s. 27. 
44 Ibid, s. 28. 



  
 

10 

som således bara indirekt är närvarande för läsaren, lyssnaren eller betraktaren”.45 Inom 

semiotiken, menar han, talar man om tolkande medier som posttext och det tolkade me-

diet som pretext. Gällande litteratur med musikaliska inslag är mediet litteratur posttex-

ten medan musik är pretexten. Det är musiken som skildras och transformeras genom 

litteraturen. Enligt Bruhn bär litteratur alltid musikaliska spår. Dessa kan uppkomma 

genom ”musikaliska strukturer, en musikterminologi, beskrivningar av musikaliska 

framföranden eller i form av pretentioner att uppnå mål som normalt knutits till musi-

ken”.46 

Jag har i den här studien valt att utgå ifrån Elleströms teorier beträffande medie-

transformation för att applicera detta på relationen mellan de kvalificerade medierna 

musik och litteratur. Elleström presenterar i Media Transformation: The Transfer of 

Media Characteristics Among Media (2014) en skiljelinje mellan två typer av medie-

transformation; ”transmediation (repeated representation of media traits […]) and me-

dia representation (representation of another medium […])”.47 Det hela rör alltså två 

typer av transformation i vid mening, som i sin tur kan kopplas till mer specifika relat-

ioner mellan olika medietyper och -produkter. Medierna uppdelas i source och target 

media, vilket kan liknas vid post- och pretext. Elleström fortsätter: ”Media products 

represent and transmediate both other media products and qualified media. Whereas a 

novel may describe a particular piece of music, it may also discuss and, hence, represent 

music in general”.48 Detta leder till en allmänt betingad modell för att urskilja och ana-

lysera medietransformativa effekter. Jag ska nu övergå till att mer ingående beskriva 

transmediering och medierepresentation. 

Transmediering utgör en intermedial transformation där ett medium förvandlas in i 

ett annat. Elleström beskriver att det transmediala konceptet i huvudsak utgår ifrån två 

idéer: ”Transmediation is not only re-mediation – repeated mediation – but also trans-

mediation: repeated mediation of equivalent sensory configurations by another te-

chnical medium […]”.49 Vidare delar han upp medieringen i fyra parter; enkla och 

komplexa representationer av kvalificerad media och medieprodukter. Jag ska här gå 

närmare in på vad som betecknas som simple transmediation of qualified media och 

complex transmediation of qualified media eftersom det är relationen mellan de kvalifi-

                                                
45 Lund, s. 20. 
46 Bruhn, s. 27. 
47 Lars Elleström, Media Transformation: The Transfer of Media Characteristics Among Media. Ba-
singstoke & New York: Palgrave Pilot, 2014, s. 12. 
48 Ibid, s. 19. 
49 Ibid, s. 14. 
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cerade medierna litteratur och musik som analyseras i den här uppsatsen. Simple trans-

mediation of qualified media kan förstås som att grundläggande form och/eller innehåll 

transmedieras från ett kvalificerat medium till ett annat. Som ett exempel ger Elleström 

hur stämningsförändringar, s k mood contrasts, kan urskiljas på liknande sätt i musiks-

tycken och i filmer.50 I complex transmediation of qualified media handlar det om att ”a 

target medium triggers representations of multifaceted media traits similar to those of a 

source medium”.51 En sådan transmediering innebär exempelvis att en roman kan besk-

riva de strukturella dragen hos en uppdiktad musikalisk genre och använda dessa drag 

som strukturella element i sitt eget narrativ.52 Denna form av transmediering kan också 

ske när specifika verk bär inslag av andra medietyper. Elleström illustrerar belägget 

genom att lyfta fram litteraturvetaren och intermedialitetsforskaren Wolfs analys av 

dikten ”Todesfuge” av Paul Celan, som både till innehåll och struktur hänvisar till den 

musikaliska kompositionsformen fuga.53 

Precis som transmedieringen är medierepresentationen en typ av medietransformat-

ion. Den är dock av ett mer expressivt, refererande slag och har enligt Elleström att göra 

med ett framförande, en representation, av ett medium i ett annat. ”Media representat-

ion is at hand whenever a medium presents another medium to the mind”.54 Även här 

finns en uppdelning i enkla och komplexa representationer av kvalificerad media och 

medieprodukter, alltså simple respektive complex representation of qualified media. 

Den första kategorin utgör, exempelvis, ”a novel or a newspaper report that mentions 

‘music’, ‘melody’, ‘sonata form’, or ‘rock ‘n’ roll’”.55 Elleström fastslår att den sortens 

representation kan avse kända, okända och möjligen även fiktiva, eller ännu inte upp-

funna, kvalificerade media.56 Vidare framhåller han hur complex representation of 

qualified media uppkommer när själva representationen är mer sammansatt än att bara 

utgöra referenser eller kommentarer medierna emellan. Detta handlar om när kvalifice-

rad media representerar ett annat kvalificerat medium på ett komplext vis. En sådan 

form av representation måste enligt Elleström utgöras av specifika mediaprodukter: 

”The more details that are conveyed, the more likely that both an abstract media cate-

gory and an actual media product are represented”.57 

                                                
50 Ibid, s. 21. 
51 Ibid, s. 22. 
52 Ibid, s. 23. 
53 Ibid, s. 24 
54 Ibid, s. 15. 
55 Ibid, s. 28. 
56 Ibid, s. 29. 
57 Ibid, s. 29f. 
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För att vidare belysa Elleströms teorier vill jag även lyfta in en av de modeller som 

han har skapat för att illustrera hur de två formerna av medietransformation går till. 

Transmedieringen kan förklaras som att mediekaraktäristika (C1) i source medium (M1) 

överförs till target medium (M2), där det uppkommer på nytt. Medierepresentationen 

visar å sin sida hur target medium (M2) representerar source medium (M1), där source 

medium blir mediekaraktäristikan hos target medium (C2 = M1). Source medium (M1), 

som representeras av target medium (M2), har emellertid kvar sina egna egenskaper och 

ska förstås som att fortfarande representera samma karaktäristika (C1).58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Transmediering och medierepresentation, av Lars Elleström.59 

 

4.2.1 Teoretisk avgränsning 

Eftersom min uppsats behandlar intermediala relationer mellan musik och litteratur är 

det rimligt att framhålla Elleströms ståndpunkt till Wolfs tidigare forskning beträffande 

musikalisering av fiktion och musikaliska referenser samt varför jag vänder mig till El-

leström snarare än till Wolf. Wolf delar upp intermedialitet i öppen, overt, och dold, 

covert, och framhåller vidare hur musikalisering av fiktion i hans mening kan definieras 

som “a special case of covert musico-literary intermediality to be found in (parts of) 

novels or short stories”.60 Elleström beskriver dock hur han anser att denna uppdelning 

är problematisk. Istället hänvisar han till begreppen transmediering och medierepresen-

tation, där den förra inbegriper Wolfs teorier om musikaliska implicita referenser medan 

                                                
58 Ibid, s. 16. 
59 Ibid, s. 17. 
60 Werner Wolf, The Musicalization of Fiction: A Study in the Theory and History of Intermediality. Ams-
terdam: Rodopi, 1999, s. 52. 
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den senare innefattar explicita sådana.61 Jag kommer att utgå ifrån Elleströms teorier 

eftersom de utgör ett aktuellt ramverk som möjliggör tydligare analyser av modala och 

mediala förändringar och transformationer i relationen mellan musik och litteratur. 

 

4.3 Musikstycket nocturne 

Nocturnen (”nattligt stycke”) uppstod under 1800-talet som ett begrepp för romantiska, 

drömska och stillsamma pianostycken av kortare lyrisk-expressiv karaktär.62 Särskil-

jande för nocturnen är pianistens framförande av en elegant melodi ackompanjerad av 

brutna ackordföljder.63 Etymologiskt uppkom den italienska termen notturno redan un-

der 1700-talet men den franska översättningen myntades av John Field för att beskriva 

ett antal verk skrivna mellan 1812 och 1836. Maurice J.E. Brown och Kenneth L. Ha-

milton beskriver hur Franz Liszt menade att man i Fields verk kan spåra ursprunget till 

pianostycken avsedda att porträttera subjektiva, djupa sinnesrörelser.64 

Fields återhållsamma elegans kom att ha stor inverkan på efterföljande kompositö-

rer inom romantikepoken. Inte minst på Frédéric Chopin, som har en framträdande plats 

i genrens historia då han med melodisk uppfinningsrikedom och komplexa texturer vi-

dareutvecklade musikstycket i fråga. Även Claude Debussy skulle komma att skriva 

nocturner, där stycket Fêtes avsåg expandera betydelsen till att även inkludera sena fest-

ligheter. Det är alltså många olika sorters nattliga fenomen som gestaltas i musikstycket 

i fråga; vare sig det gäller att spela fram feberaktiga drömsyner eller suddiga imitationer 

av djurrikets nattliga läten.65 

 

5 Analys 
Som en inledning till mitt analysavsnitt kommer jag nedan att ge en övergripande sy-

nopsis för de fem noveller som utgör Ishiguros Nocturnes. Därefter analyserar jag i tur 

och ordning transmediering och medierepresentation i Ishiguros prosa. Detta betraktas 

dels utifrån de teman och motiv som jag har kunnat urskilja, dels utifrån de för Ishiguro 

återkommande stilmässiga och tematiska element och grepp som redogjorts för i forsk-

                                                
61 Elleström, Media Transformation: The Transfer of Media Characteristics Among Media, s. 9f. 
62 Henrik Karlsson, ”Nocturne”. I Sohlmans musiklexikon. red. Hans Åstrand. Stockholm: Sohlmans för-
lag, 1977, s. 732. 
63 Denis Arnold, ”Nocturne”. I The New Oxford Companion to Music: Volume 2. K – Z. Oxford: Oxford 
University Press, 1983, s .1245. 
64 Maurice J.E. Brown & Kenneth L. Hamilton, ”Nocturne”. I The New Grove Dictionary of Music and 
Musicians: Volume Eighteen. red. Sadie Stanley, New York City: Grove, 2001, s. 11. 
65 Ibid, s. 11f. 
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ningsöversikten. Jag vill framhålla att det inte har funnits utrymme att analysera alla 

noveller lika ingående. Avsnittet följs av en avslutande diskussion och sammanfattning. 

 

5.1 Synopsis av de fem novellerna i Nocturnes 

Nocturnes inledande novell ”Crooner” handlar om en i Venedig boende torgmusiker vid 

namn Janeck. Janeck, som ursprungligen kommer från ett land i det forna östblocket, 

träffar den avdankade schlagersångaren Tony Gardner efter en musiksession på Mar-

kusplatsen. Han bjuds in till att spela privat för Tonys fru Lindy från en gondol och efter 

att ha framfört sånger av Jimmy Webb, Chet Baker och Frank Sinatra kulminerar histo-

rien i ett brustet förhållande mellan makarna Gardner. 

I ”Come Rain or Come Shine” lockas en smått deprimerad lärare tillbaka till Lon-

don för att hälsa på ett par gamla gifta vänner. Även dessa visar sig ha äktenskapspro-

blem, och efterhand uppkommer det att protagonisten enbart är där i ett försök av ma-

ken att visa för sin fru att det finns mer misslyckade människor än han själv. Efter en 

prekär situation där huvudpersonen luras att förstöra delar av parets lägenhet slutar no-

vellen med att denne och makan i dans återupplever musikminnen från ungdomen. 

”Malvern Hills” utspelar sig på ett engelskt landsortshotell dit novellens protagonist 

flyr för att arbeta och skriva ny musik. Han träffar ett schweiziskt par med motstridiga 

personligheter vilka genom att lyssna till hans gitarrspelande finner harmoni i varandra. 

Det visar sig emellertid att det finns en hel del smolk i deras förflutnas bägare, och för-

hållandet får ett abrupt slut. Novellen blir en meditation över musikens inverkan på 

andra människors relationer och sökandet efter inspiration. 

Verkets mest absurda novell är förmodligen ”Nocturne”. Efter att ha blivit bedragen 

av sin fru med en annan man luras en saxofonist av sin manager till en plastikkirurg för 

att låta sig skönhetsopereras, med notan betald av fruns älskare. Här träffar han tidigare 

nämnda Lindy Gardner och fram växer en märklig relation, särskilt som de båda har 

ansiktena helt invirade i bagage. Novellen skildrar ouppfyllda drömmar och missunn-

samhet gentemot andra som lyckats bättre. 

Den avslutande novellen ”Cellists” behandlar också temat med ofullföljda ambit-

ioner. Protagonisten beskriver hur cellisten Tibor träffar en kvinna vid namn Eloise 

McCormack som säger sig vara cellist även hon. Hon blir för en kort tid huvudperso-

nens mentor och hävdar att hon är virtuos. Efterhand visar det sig att hon på sitt resmål 

enbart är på flykt ifrån sin man, som utan några större ansträngningar hittar henne. Det 

uppdagas att hon själv inte spelat cello sedan hon var barn då hon ansåg att hennes lä-
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rare valde att snarare inrikta sig på kompetens än känsla. Samtidigt skildras Tibors öde; 

han famlar fram och tillbaka gällande tanken att resa iväg och ta ett jobb som hotellmu-

siker, trots sin begåvning som han med lite tur kan göra något bättre av. Novellen be-

handlar vanskötta chanser, musikerintegritet och talangförsummelse. 

 

5.2 Medietransformation i Nocturnes 

Till att börja med är det relevant att framhålla att de två kvalificerade medierna musik 

och litteratur består av basmedier och tekniska medier. Jag utgår som tidigare nämnts 

ifrån litteratur som basmediet text och det tekniska mediet bok. Den musik som på olika 

sätt uppkommer i novellerna får sägas innehålla basmedierna ljud, text och tekniska 

medium så som instrument, röst, noter66 och lagringsmedium. Genom att musiken trans-

formeras och representeras i litteraturen uppkommer särskilda effekter, vilka jag här 

kommer analysera till bakgrund mot den tidigare forskningsöversikten beträffande Ishi-

guros stil och tematik. Musikaliska medier är sålunda source media medan det litterära 

mediet är target media. 

Både de transmediala och de medierepresenterande transformationerna mellan mu-

sik och litteratur sker inom flera olika modaliteter. I synnerhet görs detta på den semio-

tiska nivån genom att texten hänvisar till det musikaliska teckensystemet och på den 

sensoriella genom att auditiva musikaliska element får ta plats i ett visuellt textuellt 

sammanhang. Även spatiotemporala och materiella förändringar får sägas uppkomma, 

även om dessa prioriteras lägre i den här analysen.  

 

5.2.1 Transmediering i ”Nocturne” 

I Ishiguros novellsamling finns exempel på vad Elleström benämner som complex 

transmediation of qualified media, vilket bäst illustreras av den novell som kort och gott 

heter ”Nocturne”. Som tidigare nämnts uppkommer denna typ av transmediering när ”a 

target medium triggers representations of multifaceted media traits similar to those of a 

source medium”.67 I den litterära verbala text som är ”Nocturne” finner jag auditiva 

egenskaper som tillskrivs nocturnens stil och form. Stilistiskt går det att urskilja en åter-

hållsam elegant stil som minner om nocturnens uttryck. Formmässigt kan man hitta hal-

lucinatoriska associationer som påminner om hur Brown & Hamilton beskriver noctur-

                                                
66 Värt att nämna i sammanhanget är förståelsen av noter som både dess materiella modalitet i form av 
tecken på papper och dess semiotiska modalitet i form av tecken. 
67 Elleström, Media Transformation: The Transfer of Media Characteristics Among Media, s. 22. 
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nens gestaltning av feberaktiga drömsyner och sena festligheter.68 Det går också att 

finna likheter med musik i händelseförloppet och i den ständigt ökande press som karak-

tärerna utsätts för. Detta påminner strukturellt om de brutna ackordföljder som karaktä-

riserar nocturnen. 

Den återhållsamma elegansen går på ett narrativt plan att finna hos Ishiguro. I syn-

nerhet Sim uppmärksammar detta genom Ishiguros stil: ”a distinctive authorial voice 

which has been variously described as: elegant, spare, tight, elliptical, clipped and 

restrained”.69 Sim, och för den delen jag, anser alltså att Ishiguros prosaiska stil är både 

elegant och restrained. Att den också är sparsam och elliptisk med inslag av ett limbo-

tillstånd finner vi ett exempel på i nedanstående citat. Här beskriver berättaren och pro-

tagonisten tillika saxofonisten Steve sin första tid efter att ha genomgått en skönhetsop-

eration.  

 

The first week, my face was painful and the anaesthetic in my system made me 
nauseous. I had to sleep propped up on pillows, which meant I didn’t sleep much at 
all, and because my nurse insisted on keeping the room dark all the time, I lost 
sense of what hour of the day it was.70 
 

 

Det är alltså inte tal om några direkta referenser till musik utan snarare en form- och 

strukturmässig narrativ transmediering av sensoriella och semiotiska egenskaper – mo-

daliteter – som också går att finna i nocturnen. Steves förkunnande görs som en ellips 

där första veckans åkommor koncentreras till en lång mening. Han beskriver smärtan, 

men det hela görs sammandraget och återhållsamt; han uttrycker inte explicit hur värken 

tar sig uttryck i de olika ansiktsdelarna och det redogörs heller inte för några utbrott 

eller svordomar. Det hela får sägas vara gentilt beskrivet, och den hallucinatoriska käns-

lan som kan spelas fram i en nocturne får sitt uttryck i Steves tidsuppfattning. Den 

sammanlagda mörklagda veckan skulle kunna ses som en evig narrativ nocturne, där 

protagonisten famlar i blindo gällande tiden på dygnet och upplever samma känslor un-

der hela denna period. Stycket ovan är i min mening stiligt framfört eftersom det på ett 

lugnt och sansat analeptiskt och elliptiskt sätt redogör för en samling starka, negativa 

händelser. Detta bidrar även till att utgöra en sammanlänkning till Arnolds tidigare be-

skrivna definition av hur en pianist utför ett nocturnestycke: ”en elegant melodi ackom-

                                                
68 Brown & Hamilton,  s. 11. 
69 Sim, s. 105f. 
70 Kazuo Ishiguro, ”Nocturne”. I Nocturnes: Five Stories of Music and Nightfall. London: Faber and 
Faber, 2009, E-bok, s. 203. 
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panjerad av brutna ackordföljder”.71 I fallet ovan kan stycket som helhet sägas utgöra 

den eleganta melodin. En bruten ackordföljd, eller ett arpeggio, är en musikalisk teknik 

där toner i ett ackord spelas en efter en istället för att slås an samtidigt. Det uppradade 

beskrivandet av Steves fysiska och psykiska påfrestning kan därmed sägas utgöra ett 

sådant verbalt brutet ackord; där flera delar tillsammans bildar en starkare smärtsam 

helhet, allt sammanlänkat inom den eleganta melodin. 

Musikstycket nocturne beskrivs som tidigare nämnts också som romantiskt, 

drömskt, stillsamt och av kortare lyrisk-expressiv karaktär.72 Ett sådant parti infinner sig 

i ”Nocturne” när Lindy Gardner berättar för Steve hur hon tar midnattsvandringar på det 

sjukhus där de båda befinner sig. Promenaderna beskriver hon som sin stora hemlighet 

och något som hon håller undan för sjukpersonalen.  

 
‘[…] What I do is I go out for midnight walks. Just inside this building, but it’s so 
vast you can walk forever. And in the dead of the night, it’s amazing. […] All day 
you’re this prisoner, then it’s like you’re completely free, it’s truly wonderful. I’m 
gonna take you with me some night, sweetie. I’ll show you great things. The bars, 
the restaurants, conference rooms. Wonderful ballroom. And there’s no one there, 
everything’s just dark and empty. […]’73 
 

 

Inte heller här nämns musikaliska inslag. Istället impliceras nattliga göromål som har 

inverkan på den verbala prosaiska framställningen. Detta har i slutändan inflytande på 

själva det fortsatta tonläget i novellen genom att Steve och Lindy tillsammans ger sig ut 

på nattliga strapatser. Lindys beskrivning av balsalarna och barerna är just starkt roman-

tiskt betingat med en drömmande blick som i sin tur blir eskapistisk. Samtidigt är hen-

nes äventyr ett mycket stillsamt sådant; hon nämner själv att hon är ensam i de rum hon 

vistas i, och att allt är tomt och mörkt. Det faktum att eskapaderna sker nattetid har gi-

vetvis också en koppling till novellens titel och nocturnestycket, likväl som till novell-

samlingens undertitel; att det är en berättelse om musik och skymning. Det hela berättas 

som en analeps. Senare i novellen uppkommer samma ämne igen som kulminerar i att 

de båda karaktärerna faktiskt tar sig ut på en gemensam midnattspromenad. Detta är ett 

exempel på Ishiguros stilistiska teknik, som Lewis beskrivit som ”sequent-repetition-

with-variation”,74 vilket han anser är en musikalisk författarmetod i och med införlivan-

                                                
71 Arnold, s. 1245. 
72 Karlsson, ”Nocturne”, s. 732. 
73 Ishiguro, ”Nocturne”, s. 226f. 
74 Lewis, s. 133. 
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det av repetition och variation. Jag är mycket benägen att hålla med honom om detta, då 

det visar på ytterligare en sensoriell och semiotisk modalitetsöverföring där musikalisk 

repetition överförs till den verbala litterära texten. Resultatet visar att såväl form och 

struktur som ton i den skrivna texten bär drag av musikaliska inslag och inkapslingar. 

De sensoriella och semiotiska modaliteterna överförs (T) här genom karaktäristika i 

form av brutna ackord, repetition och variation (C1) från källmediet (M1) till målmediet 

(M2). Detta blir därför ett exempel på complex transmediation of qualified media. Fler-

talet modaliteter och egenskaper inom ett medium överförs och därmed både re- och 

transmedieras till ett annat. 

 

5.2.2 Medierepresentation i novellsamlingens titel, ”Come Rain or Come Shine”, 

”Malvern Hills”, ”Cellists” och ”Crooner” 

När det gäller transformationer i form av medierepresentationer så sker sådana genom 

mer explicita förfaranden än hos transmedieringar. Medierepresentationer har att göra 

med hur ett source medium framförs som en del av ett target medium, där källmediets 

modaliteter överförs refererande eller representeras inom målmediet. Jag har tidigare 

framhållit Elleströms indelning i simple respektive complex representation of qualified 

media och ska inleda det här avsnittet med att påvisa ett exempel på enkel representat-

ion av kvalificerad media i novellsamlingens titel där musikaliska egenskaper uttryckli-

gen representeras i prosan. 

I flera av novellerna i Nocturnes skildras litterära partier nattetid där stämning och 

tema förändras beroende på hur musikkaraktäristika överförs till och representeras i 

intrigen. Den kanske mest uppenbara representationen är novellsamlingens titel; 

Nocturnes: Five Stories of Music and Nightfall. En sådan titelsättning ger direkt upphov 

till associationer där de egenskaper som förknippas med kompositionsformen nocturne 

påverkar hur texten läses. Detta blir enligt Elleströms beteckning sålunda ett exempel på 

simple representation of qualified media, där det kvalificerade mediet musik med hu-

vudsaklig inriktning på just nocturnen representeras och så att säga smälter in i själva 

den prosa som utgör novellerna. Nocturnen har som jag tidigare beskrivit flertalet speci-

fika egenskaper. Begreppet kan översättas till ”nattligt stycke” och kan sägas porträttera 

subjektiva, djupa sinnesrörelser.75 Titeln Nocturnes implicerar sålunda att dessa egen-

skaper skulle vara aktuella för Ishiguros noveller, och betecknar samtidigt att ett sorts 

meningsskapande görs både i enlighet med musik och nattliga förfaranden. Inte sällan 

                                                
75 Brown & Hamilton, s. 11. 
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talar man om en sorts melankoli vad gäller den känsla som nocturnen ger och detta får 

sägas stämma väl in på Ishiguros noveller. Wong beskriver exempelvis hur Ishiguro 

själv påpekat att han vill att läsare av hans verk ska vara delaktiga i berättarnas smärt-

samma rekonstruktioner av sina misslyckade liv.76 Sålunda finner vi här på förhand en 

strukturell subjektiv melankolisk och djup sinnesrörelse som tycks överensstämma med 

egenskaperna hos nocturnen. De sensoriella och semiotiska modala överföringarna görs 

härmed enbart i och med att titeln ger prosan associationer till nocturnens egenskaper, 

varför transmedieringen stannar vid att vara enkel snarare än komplex. Novellens titel 

skapar associationer till egenskaper som representeras (C1) hos musikstycket nocturne 

(M1). Dessa överförs (T) för att uppkomma på nytt i prosan som helhet betraktad (C2 = 

M1). 

I novellen ”Come Rain or Come Shine” förändras stämningen både genom beskriv-

ningen av nattens atmosfär och genom omnämnandet av musikstycken och musiker. 

Novellen skildrar en märklig situation där protagonisten Ray uppmanas av sin vän 

Charlie att ställa till en scen inför hustrun Emily: Charlies mission är att ställa Ray i 

dålig dager inför Emily så att hon får perspektiv på hur en misslyckad människa ser ut. 

Och nog är det så att Emily stöter på Rays mindre trevliga sidor när han försöker få det 

att verka som att grannens hund har haft sönder delar av lägenheten och den dagbok 

som han själv snokat i. Det visar sig dock att Emily efter att solen gått ner och de båda 

slagit sig ner i soffan till tonerna av jazzsångerskan Sarah Vaughan bortser ifrån det 

hela, varpå en atmosfärisk förändring kan urskiljas. Emily och Ray har nämligen en 

gemensam favorit i äldre amerikanska Broadway-låtar, även om Ray sagt till Charlie att 

inte låtsas om att han minns det. 

 
The evening was pleasantly warm, and Sarah Vaughan and her band came drifting 
out onto the terrace. The stars were brighter than before, and the lights of the 
neighbourhood were still twinkling like and extension of the night sky.77 

 

 

Detta blir också ett exempel på vad Elleström betecknar som simple representation of 

qualified media. Sarah Vaughans musik nämns och förs in i texten på ett romantiskt och 

melankoliskt vis som bidrar till att förändra den övergripande stämningen i novellen. 

Dessutom kan en association till nocturnen finnas i det att nattliga fenomen, så som den 

                                                
76 Wong, s. 26. 
77 Ishiguro, ”Come Rain or Come Shine”. I Nocturnes: Five Stories of Music and Nightfall. 2009, E-bok, 
s. 130f. 
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stjärnklara himmeln och den behagliga värmen, också nämns. Sålunda porträtteras mu-

sikaliska inslag (M1) i prosan (M2), och karaktäristika från musikstycket och nämnand-

et av Sarah Vaughan överförs (T) och uppkommer genom att träda in i litteraturen (C2 = 

M1). Musikens auditiva egenskaper representeras i sin tur med hjälp av verbala medie-

karaktäristika (C1). Detta kan också kopplas till hur Matthews och Groes menar att mu-

sikalisk begåvning eller intresse hos karaktärerna ger upphov till en ny mening i texten; 

musiken förstärker den melankoliska, men också romantiska, atmosfären.78 Även själva 

det minne ifrån universitetstiden som musiken ger karaktärerna är här av betydelse. Som 

jag tidigare nämnt karaktäriseras prosan i Ishiguros litterära repertoar av analepser, eller 

flashbacks, som Wong uttrycker det.79 Representationen av musikstycket i den nattliga 

miljön bidrar alltså på ett passande sätt till den aningen melankoliska, tillbakablickande 

struktur och stil som de flesta forskare tycks vara överens om kännetecknar Ishiguros 

författarskap. Mötet och dansen blir alltså en reminiscens av äldre tider med musikens 

representation som en tongivande faktor. 

Musikaliska inslag och tematik i prosa kan också verka som eskapism och intrycks-

samlande, vilket ”Malvern Hills” visar på. Det är i synnerhet den gitarrspelande prota-

gonisten i novellen och dennes möten med det schweiziska paret Tilo och Sonja som 

här undersöks närmare. Huvudpersonen söker sig upp mot en bergskulle för att arbeta 

på ny musik och stiftar då närmare bekantskap med dessa schweizare. Tilo och Sonja 

uppskattar huvudpersonens gitarrspelande och gläds tillsammans över det, men bakom 

denna fasad lurar ett problematiskt förhållande som i novellens slutskede tycks upplö-

sas. En medierepresentation kan finnas i det att Tilo och Sonja beskriver hur de är 

kringresande yrkesmusiker. Denna representation kan även återkopplas till hur Wong 

beskriver det narrativa användandet av ”anticipation, flashback and discordance”,80 vil-

ket exemplifieras av den citerade tillbakablicken nedan. 

 
’Earlier this year,’ Sonja said, ’we went to Düsseldorf. We have an engagement to 
play there. Not the usual thing, this is a chance to play our real music. So we call 
him, our son, our only child, we call to say we are coming to his city. He does not 
answer his phone, so we leave a message. We leave many messages. No reply. We 
arrive in Düsseldorf, we leave more messages. We say, here we are, we are in your 
city. Still nothing. Tilo says don’t worry, perhaps he will come on the night, to our 
concert. But he does not come. We play, then we go to another city, to our next en-
gagement.’ 

                                                
78 Matthews & Groes, s. 5. 
79 Wong, s. 18. 
80 Wong, s. 18. 
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Tilo made a chuckling noise. ‘I think perhaps Peter heard enough of our mu-
sic while he was growing up! The poor boy, you see, he had to listen to us rehears-
ing, day after day.’81 
 

 

Analepsen visar på föräldrarnas musikaliska leverne genom det musikaliska insla-

get i och med konsertturnén (M1). Denna representation (C1) får därmed sägas ha in-

verkan (T) på den ton som sätts i prosan vilket medför nämnda discordance. Ur-

sprungsmediets auditiva egenskaper överförs liksom tidigare genom en representation 

som påverkar den övergripande stämningen i det nya mediet (M2), vilket även här visar 

på en s.k. simple representation of qualified media. Liksom i föregående exempel med-

för de musikaliska inslagen en modal förändring av den litterära texten (C2 = M1), vil-

ken tillsammans med tidigare forskning ger ett klarläggande och en nyansering av åter-

kommande teman i Ishiguros författarskap. Särskilt som det visar sig att Tilos och Son-

jas musikkarriär tycks ha haft en negativ inverkan på sonen. Denna musikaliska repre-

sentation utgör därför ett subjektivt och melankoliskt inflytande på novellen i fråga, där 

nocturnen kan urskiljas både i och mellan raderna. 

I novellen ”Cellists” kan man också urskilja representationer av musikaliska me-

dier. Här är det i synnerhet framförandet av musik på cello och musikalisk virtuositet 

som är de representationer som jag ska analysera. Återigen fokaliseras berättelsen ge-

nom en gatumusiker, men själva motivet och temat i novellen rör inte denne, utan istäl-

let de strapatser som en cellist vid namn Tibor råkar ut för. Tibor har, visar det sig, fått 

sin musikaliska skolning vid Royal Academy of Music i London och därefter vidareut-

vecklats i och med studier för cellisten Oleg Petrovic. Detta är representationer av mu-

sikaliska skolor som bidrar till att skapa stort kulturellt kapital kring Tibor. Senare i 

novellen skildras hur Tibor träffar på cellovirtuosen Eloise McCormack. En vänskaplig 

relation uppkommer, och Eloise blir Tibors mentor. Han blir emellertid alltmer miss-

tänksam kring Eloise faktiska musikaliska färdigheter. Eloise bekänner sedermera att 

hon inte rört instrumentet sedan barnsben på grund av en dålig relation till sin lärare, 

men att hon trots allt är virtuos, vilket kulminerar i citatet nedan. 

 
’There aren’t many like us, Tibor, and we recognise each other. The fact that I’ve 
not learned to play the cello doesn’t really change anything. You have to under-
stand, I am a virtuoso. But I’m one who’s yet to be unwrapped. You too, you’re 
still not entirely unwrapped, and that’s what I’ve been doing these past few weeks. 
[…]’82 

                                                
81 Ishiguro, ”Malvern Hills”. I Nocturnes: Five Stories of Music and Nightfall. 2009, E-bok, s. 170f. 
82 Ishiguro, ”Cellists”. I Nocturnes: Five Stories of Music and Nightfall, 2009, E-bok, s. 318. 
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Just införandet av virtuositet, musikaliskt kulturellt kapital och frågan om musikers 

integritet medför inte bara att rent musikaliska egenskaper representeras i och blir en del 

av prosan. Man kan tala om att en sorts musikalisk kulturell heder blir ett nästa led i 

musikens representation. Representationen stannar emellertid vid att vara enkel snarare 

än komplex eftersom den inte utgör specifika medieprodukter. Wong framhåller hur 

Ishiguro själv har påpekat att han i sina verk vill skildra hur människor rättfärdigar för-

luster och misslyckanden83 och den smärtsamma rekonstruktionen av dessa.84 Tematise-

ringen av den konstnärliga integriteten anser jag blir ett led i detta och visar samtidigt på 

en mer flerdelad och dynamisk diskussion kring musik än tidigare. Cellon, musiken och 

artisteriet (M1) representeras (T) i Ishiguros prosa (M2) och diskuterandet av detsamma 

medför att musiken uppkommer och uttrycks i litterär form (C1). Diskussionen om 

konstnärlig heder vad beträffar musiker och relationen mellan virtuositet och profess-

ionalitet har emellertid ytterligare inverkan på prosan (C2 = M1). Tankarna om kultu-

rellt kapital blir en effekt av musiken som genom benämnandet kvalitativt uppkommer i 

litteraturen och bidrar till en mer subtil representation. Det är således fler egenskaper än 

vad som till synes först ger sig till känna som överförs och representeras i litteraturen. 

Särskilt eftersom det går att härleda till det enligt tidigare forskning återkommande te-

mat om rättfärdigandet av tidigare misslyckanden, vilket jag anser är precis vad Eloise 

McCormack sysslar med. Genom att låta Tibor spela för henne och agera hans mentor 

vill hon skaffa sig en allierad i konsten och få sin syn på musik och artisteri berättigad. 

Detta förfarande får sägas både vara melankoliskt, komplext och subjektivt; precis som 

en nocturne. 

Elleström karaktäriserar complex media representation of qualified media som när 

representationen av ett medium i ett annat är mer intrikat än att bara utgöra referenser 

medierna emellan.85 Ett exempel på detta kan urskönjas i novellen ”Crooner”. Här är det 

den bortglömde schlagersångaren Tony Gardner som bland Venedigs kanaler söker 

uppmärksamheten hos sin fru Lindy med hjälp av den unge torgmusikern Janeck. Tony 

Gardner liknas flera gånger vid en mindre lyckad variant av Frank Sinatra och Dean 

Martin och det framkommer att Janecks bortgångna mor var en stor beundrare av hans 

musik. Janeck inbjuds av Tony att inför Lindy framföra ett antal låtar som tillhörde To-

                                                
83 Wong, s. 23. 
84 Ibid, s. 26. 
85 Elleström, Media Transformation: The Transfer of Media Characteristics Among Media, s. 29. 
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nys äldre repertoar. Detta resulterar i en annan tillbakablickande och melankolisk scen 

där uppspelningen av countrylåten ”By The Time I Get To Phoenix” får sägas ha inver-

kan på den övergripande stämningen i novellen.  

 
And I played gently a little opening figure, no beat yet, the sort of thing that could 
lead into a song or just as easily fade away. I tried to make it sound like America, 
sad roadside bars, big long highways, and I guess I was thinking too of my mother, 
the way I’d come into the room and see her on the sofa gazing at her record sleeve 
with its picture of an American road, or maybe of the singer sitting in an American 
car.86 
 
 

Av förklarliga skäl är det svårt att beskriva en musikgenre i få ordalag. Jag tror 

dock att det är för countryn vanligt återkommande egenskaper så som bitterljuvhet, trad-

ition och värnande om familjen som i Ishiguros novell får sitt uttryck i omnämnandet av 

modern och skivomslaget. Återigen har alltså auditiva element inverkan på de verbala. 

Minnesfragmentet av modern med skivomslaget kan också kopplas till hur Wong menar 

att familjen är en återkommande tematik hos Ishiguro, och att karaktärerna i hans verk 

ofta relaterar till varandra genom undantryckta känslor och oförmåga att visa smärta.87 

Musikinslaget ger emellertid Janeck en möjlighet att få ge uttryck för detsamma, även 

om han vänder det in emot sig själv. Samtidigt blir han som Lewis framhåller en opålit-

lig berättare och protagonist,88 eftersom hans sanna intentioner bakom framförandet inte 

är riktigt klara. Uppsåtet vacklar fram och tillbaka mellan viljan att hjälpa Tony Gardner 

och att rättfärdiga minnet av modern – allt genomfört i en gondol under den venetianska 

natthimlen. Just rättfärdigandet kan också sägas utgöra ett exempel på vad Wong menar 

när hon talar om Ishiguros karaktärer och deras katarsiska intentioner.89  

För att nå själva den intermediala effekten som citatet ovan ger så är det viktigt att 

påpeka att det är inte bara är representationen av musiken i sig som är det nödvändigtvis 

relevanta, utan den stämningsförändring som referenserna ger upphov till. Men också 

omnämnandet av skivomslaget är viktigt eftersom det införlivar en bildmässig musik-

anknuten referens i det verbala mediet.90 Detta medför att ytterligare en medial dimens-

ion uppkommer i transformationen. Bilden hjälper till att förstärka det musikaliska in-

slagets betydelse och därmed hela medierepresentationen. Framförandet av musik (M1) 

medför en förändring på det sensoriella planet (C2 = M1). Men också det musikrelate-
                                                
86 Ishiguro, ”Crooner”. I Nocturnes: Five Stories of Music and Nightfall. 2009, E-bok, s. 44. 
87 Wong, s. 22. 
88 Lewis, s. 132f. 
89 Wong, s. 24. 
90 Denna effekt kallas i intermediala sammanhang för ekfras. 
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rade skivomslaget ger en musikrelaterad representation (C1) där det visuella, ikoniska 

mediet överförs (T) och påverkar målmediet (C2 = M1), dock utan att förändra mediet i 

sig. Janeck spelar vidare fram låten på sin gitarr med en nostalgisk längtan; om äldre 

tiders Amerika och på samma gång om sin mor. Musikinslagens representation medför 

sålunda en komplex modal inverkan på stämningsläget i prosan.  

 

6 Avslutande diskussion och sammanfattning 
I den här uppsatsen har jag med hjälp av Elleströms teorier undersökt medietransforma-

tiva effekter genom musikaliska inslag i Ishiguros novellsamling Nocturnes. Detta har 

gjorts genom att urskilja exempel på såväl enkel som komplex transmediering respek-

tive medierepresentation i de fem noveller som utgör Nocturnes. Studien har genom-

förts mot bakgrund av tidigare forskning rörande Ishiguros författarskap. Jag har också 

redogjort för den intermediala forskningsdisciplinen i stort, Elleströms teorier om me-

diebegreppet och dess egenskaper samt kompositionsformen nocturne ur en musikhisto-

risk synvinkel. 

Analysavsnittet har utgjorts av en undersökning av transmediering i novellen 

”Nocturne” och medierepresentation i novellsamlingens titel samt i novellerna ”Come 

Rain or Come Shine”, ”Malvern Hills”, ”Cellists” och ”Crooner”. Min uppsats har 

berört följande frågeställningar: Vilka relationer mellan litteratur och musik kan man 

hitta i Ishiguros noveller? Hur framkommer dessa? Hur förmedlas för Ishiguro åter-

kommande teman så som ouppfylld potential och rättfärdigande genom transmediering 

och medierepresentation? Vilka samband har tematiska stämningslägen med medie-

transformationer? 

Jag har i min uppsats kommit fram till att Ishiguros novellsamling Nocturnes bär 

både formella och innehållsliga drag av kompositionsstycket nocturne. Detta har fram-

kommit genom undersökningar av komplex transmediering i ”Nocturne” och enkel och 

komplex medierepresentation i titeln och novellerna ”Come Rain or Come Shine”, 

”Malvern Hills”, ”Cellists” och ”Crooner”. Jag har genom tidigare forskning utgått ifrån 

tematiska återkommande drag och förklarat dessa genom samspelet mellan musik och 

litteratur i Nocturnes. Detta har givit intressanta effekter där musikinslagen som inter-

mediala fenomen på olika vis stärker prosan. Genom att studera transmedieringen har 

jag kunnat visa på en form- och strukturmässig överföring av sensoriella och semiotiska 

egenskaper från musikmediet till textmediet. Medierepresentationerna har utgjorts av 



  
 

25 

referenser till olika sorters musikaliska inslag vilka har påverkat stämningen i de olika 

novellerna. 

Mitt syfte med den här uppsatsen har varit att ge en inledande intermedial förståelse 

kring musikaliska inslag i Ishiguros författarskap. Samspelet mellan musik och litteratur 

har påtalats tidigare beträffande författarens verk och genom att utgå ifrån detta har jag 

med min intermediala utgångspunkt velat betona vinklar som tidigare inte har redogjorts 

för. Med detta hoppas jag ha bidragit dels till studier av musikala inslag i Ishiguros verk 

och dels till intermedial analys av författarens kortprosa. 
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