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Abstrakt                                                                               

Denna uppsats diskuterar den komplexa och undermedvetna process som ger upphov till

spontana  musikaliska  idéer.  Förhoppningen  med  detta  arbete  är  att  fungera  som

underlag  för  vidare  och  mer  utarbetade  teorier  kring  uppkomsten  av  spontana

musikaliska idéer och hur vi kan kombinera vår intuitiva och diskursiva kunskap i syfte

att få mer originella idéer. För att uppnå syfte har fyra musikaliska verk inspirerade av

färger skrivits med fokus på det melodiska innehållet. De fyra verken är komponerade

utan instrument (Idémedium) och har sedan på gehör programmerats och arrangerats

(digitalt)  med  utgångspunkt  i  de  respektive  färgunderlagen.  Övningen  har  sedan

utvärderats  och  diskuterats  med  utgångspunkt  i  de  idéer  om  den  intuitiva

härledningsprocessen som formulerats i samband med arbetet. Produkterna av de fyra

musikaliska verken för detta arbete uppvisar tydliga olikheter sinsemellan. Vissa tydligt

medvetna associationer går direkt att härleda ur respektive färgunderlag samtidigt som

vissa  mer  svårmotiverade  val  har  gjorts  under  komponerings-  och

arrangeringsprocessen.

*

This study has been formed through a series of thoughts regarding the complex and

subconscious process that form  spontaneous musical ideas - the process of intuition.

The expectations  with this  essay is  to underlay future,  and more  thorough, theories

about the origin of spontaneous ideas and how we can combine our intuitive knowledge

and our discursive knowledge in order to get more original ideas. In an attempt to test

how  spontaneous  musical  ideas  might  get  affected  by  the  use  of  a  medium  for

translating ideas (in this case a musical instrument) four songs have been composed

without the use of musical instruments. In the process of composing the songs, colours

have figured as a source of inspiration in an attempt to “force” the intuitive process to

take less direct ways to a source of information based on past experience of music. The

argument  for  this  is  that  a  colour  is  a  non-musical  stimulus which in  contrast  to  a

musical  stimulus (something  with  musical  qualities  to  it) makes  it  harder  for  our

intuition to take shortcuts to relevant data based on our past experiences of music. The

four  songs  later  got  lightly  arranged with  an  intuitive  approach,  which  in  this  case

means to ”as little as possible”  reflect (discursively) over the choices of instruments

and  other  aspects  of  the  arrangement.  This  exercise  has  then  been  discussed  and

evaluated with reference to my assumptions about the intuitive process. The result of
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this exercise shows four songs that are remarkably different from one another and also

some potentially ”unwanted” side effects of the chosen method for testing these ideas. 

Nyckelord: komposition, färger, intuition, idémedium, association

Tack                                                                                                                
Jag vill tacka mina handledare Hans-Erik Holgersson och Karin Larsson Eriksson som
har kommit med intressanta och viktiga synpunkter under arbetet med denna uppsats.
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1.Inledning
 
Bakgrund                                                                                              
För en tid sedan väcktes en tanke om att vända på en skapandeprocess för att komma

närmare ett tänkt resultat. Går det att formulera i ord hur en produkt skall låta efter vår

vision  av  det  färdiga  resultatet,  så  exakt  att  vi  senare  kan  ta  vår  beskrivning  av

produkten och återskapa den steg för steg?

Funderingen grundar sig i hur våra musikaliska idéer tenderar att formas efter de medel

som används för att förverkliga dem. Av egna erfarenheter vet jag att musikaliska idéer

kan ta sig olika uttryck beroende på vilka instrument som används för att förmedla dem.

Från början låg intresset i att försöka föreställa sig en så komplex musikalisk idé som

möjligt för att sedan dokumentera den i skrift och notation och försöka återge den så

exakt som möjligt efter dessa anvisningar. Detta bidrog dock med ytterligare frågor som

hur tydlig den inre visionen av en musikalisk idé egentligen är och hur mycket som tar

sig uttryck på vägen från tanke till  ljudande resultat,  och vad det är  som händer på

vägen.

Detta kom att ligga till grund för ett antal teser om hur musikaliska idéer tar form från

första  början,  och  vilka  associationer  som  legat  till  grund  för  de  musikaliska

föreställningarna osv. En tanke slog mig - för att komma på en så originell idé som

möjligt  så  borde  rimligtvis  också  så  sporadiska  och  breda  associationer  göras  som

möjligt. Detta grundar sig i de kunskapsteoretiska premisserna att alla nya idéer härrör

från tidigare sinnesintryck, vilka bl.a. förkunnas av filosoferna David Hume och John

Locke.1

Vilken process kan vi då direkt angripa och påverka för att göra så breda associationer

som möjligt, som även tenderar att uttrycka sig i form av spontana idéer? Jag tänker att

detta  borde  bli  en  medveten  eller  undermedveten  process  och  kanske  är  den

undermedvetna processen lämpligare för att hantera stora mängder information? Skall

summan av alla associationer ändå resultera i en spontan idé så spelar det kanske inte så

stor roll ifall vi är medvetna om processhanteringen i alla fall. Den process som vi kallar

för vår intuition kom till tanke.  

1 https://sv.wikipedia.org/wiki/Epistemologi (16-08-25)
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Vilka  metoder  kan  då  användas  för  att  göra  så  breda  associationer  till  tidigare

musikrelaterade upplevelser  och erfarenheter  som möjligt?  För det första kanske det

skulle hjälpa att utesluta användandet av instrument (idémedium) för att översätta de

musikaliska  idéerna  från  vision  till  ljudande  resultat.  Därmed  borde  inte  detsamma

direkt  påverka  idéernas  slutgiltiga  utformning  eftersom  aspekter  relaterade  till

instrumentvana elimineras. En annan tanke var att låta sig influeras av stimulus som

besitter  ickemusikaliska egenskaper  vilka möjligen skulle  kunna få intuitionen att  ta

”omvägar” för att komma fram till den lämpliga erfarenhetskällan. 
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1.2 Terminologi                                                                                            

Idemedium:

För att belysa problematiken (om vi avser tolka det som ett problem, vilket vi gör i det

här fallet) med att de ”medium” vi använder för att tolka och översätta musikaliska idéer

av vissa anledningar  styr  den  initiala  föreställningen av  ett  verk  så har  jag valt  att

använda mig av en oetablerad term: idémedium. Definitionen av ett idémedium är enligt

mig ett verktyg eller instrument som kan användas för att översätta och tolka idéer och i

fallet  med  den  här  uppsatsen  musikaliska  idéer.  Problematiken  ligger  således  i  det

faktum att verktyg eller instrument som används för att förverkliga idéer sällan, eller

aldrig, är anpassade för våra unika visioner. Detta resulterar, i min mening, ofta i att den

initiala föreställningen om en idé alterneras beroende på kvaliteter hos de medium som

vi önskar använda för idéförverkligandet,  vilket i  sin tur alternerar  resultatet.  Har vi

visionen  av  en  träkonstruktion  sammanhållen  av  spikar  men  i  avsaknaden  av  en

hammare finner en skruvmejsel istället, då kanske vi istället väljer att använda skruvar.

Detta är ett ”problem” som vi kan lösa genom att införskaffa en hammare, om vi nu

prompt vill använda oss av spik, men om inte så har den initiala föreställningen faktiskt

alternerats.  Nu ser  vi  istället  framför  oss  en  träkonstruktion  uppehållen  av skruvar.

Problematiken som uppstår  när  vi  applicerar  detta  resonemang på musikaliska  idéer

förutsätter att vi vill behålla den initiala föreställningen av en musikalisk idé och inte få

den  alternerad  på  vägen.  Ofta  kan  faktorer  som  t.  ex.  instrumentvana  och

musikinstrumentens karaktäristiska egenskaper styra eller förändra initiala idéer när vi

försöker förverkliga dem, ur min egen erfarenhet beskaffat.  

Intuitiv kunskap:

Den intuitiva kunskapen definieras av mig i detta arbete som en undermedveten process

som hjälper oss att förstå och tolka världen vi lever i. Intuitionen hjälper oss att göra

kopplingar  till  tidigare  erfarenheter  och  även  att  kombinera  sinnesintryck  till  nya

spontana idéer.  

Diskursiv kunskap:

Diskursiv kunskap definieras som motsatsen till intuitiv kunskap och kan sägas härröra

ur vårt medvetande. Alltså den kunskap vi använder när vi aktivt tänker på saker. 
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Stimulus:

Ett  stimulus eller  stimuli (plural)  avses  vara  något  i  vår  omgivning  som väcker  en

reaktion  hos  oss,  i  den  här  uppsatsen  en  association  till  en  tidigare  erfaren

musikupplevelse. 

Alternera: 

Används ofta i det här arbetet och har valts på grund av sin neutrala karaktär som inte

syftar till någon ”medvetenhet” eller ”själslighet” hos de objekt eller företeelser som

beskrivs. 

Initialt:

Ofta  används  termen  initialt  under  arbetets  gång  och  detta  görs  för  att  förstärka

förståelsen för att det som hävdas är det  absolut  första av sitt slag. t. ex. den absolut

första idén som dyker upp under kompositionsstadiet.
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1.3  Utgångspunkter                                                                              

Utgångspunkter för uppsatsen:

1. Alla nya idéer härrör från tidigare sinnesintryck.2 

2. Intuitionen tar genvägar för att lösa aktuella problem eller uppgifter.3 

3. Intuitionen kommunicerar med vår diskursiva kunskap genom spontana idéer.

4. Ett  idémedium  alternerar  initiala  idéer  och  reducerar  vidden  av  våra

associationer.

5. stimulus  med  direkt  koppling  till  aktuella  problem  eller  uppgifter  reducerar

vidden av våra associationer. 

6. stimulus utan direkt koppling till aktuella problem eller uppgifter kan hjälpa oss

att göra bredare och mer sporadiska associationer.  

Alla nya idéer härrör från tidigare sinnesintryck:

Inom kunskapsteoretisk filosofi uttrycks tankar om att alla

nya  idéer  härrör  från  tidigare  sinnesintryck.  Idéer  kan

tolkas som alla  föreställningar  av världen men i  det här

arbetet snarare som ett uttryck för hur föreställningen av

ting  och  sakförhållanden  kan  utvecklas  till  nya

kombinationer  av  föreställda  ting  och  sakförhållanden.

Liknande att värdet 2 kan brytas ned till kombinationen av

värdena 1 + 1.

Denna bild är tänkt att illustrera hur tidigare erfarenheter

och sinnesintryck kombineras till nya idéer. Till vänster i

bilden är vår erfarenhet av världen och till höger vår potentiella idé. Det övre exemplet

är ett scenario där vi endast har erfarenheten av en kvadrat. Om vi bara har erfarenheten

av en kvadrat så är det svårt att tänka sig att vi skulle kunna föreställa oss andra former

än kvadraten eftersom det inte finns belägg för att andra former kan existera.

2 https://sv.wikipedia.org/wiki/Epistemologi (16-08-25)
3   Schenck, Robert. (2000) Spelrum. Göteborg: Ejeby Förlag, s.129
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Det undre exemplet illustrerar ett scenario då vi utöver vår erfarenhet av kvadraten även

har erfarenhet av cirkeln. I det här exemplet är det lättare att föreställa sig att det skulle

kunna existera former utöver kvadraten och cirkeln, eller snarare  emellan  dem båda.

Detta eftersom vi i vårt medvetande kan kombinera intrycken till nya uttryck baserade

på vår förkunskap om världen. 

Intuitionen tar genvägar för att lösa aktuella problem eller uppgifter:

Att  intuitionen  tar  genvägar  för  att  komma  åt  relevant  information  till  gagn för  en

aktuell  situation och en given uppgift  kan belysas  med ett  tankeexperiment  som jag

kallar för det obefintliga rummet. Det går i sin enkelhet ut på att föreställa sig ett rum

som inte existerar. När jag genomförde tankeexperimentet för första gången så var min

spontana upplevelse den att ett rum jag tidigare varit i dök upp för mitt inre. Andra jag

har delat med mig av experimentet med har upplevt samma sak och du som läser är

välkommen  att  försöka  själv,  resultatet  blir  förvisso  mest  rättvist  om  syftet  med

experimentet är okänt. 

Experimentet väckte frågan hos mig om det i alla fall inte är möjligt att föreställa sig ett

icke  existerande  rum,  så  jag  började  att  bygga  upp ett  rum från  grunden.  Rummet

konstruerades i mitt inre bit för bit och så småningom lyckades jag skapa ett rum (om än

ganska  enkelt  och  oinrett)  som  jag  kunde  konstatera  att  jag  aldrig  vistats  i.  Det

intressanta  som uppenbarade  sig  efter  denna  övning  var  att  varje  gång jag  därefter

försökt  visualisera  ett  icke  existerande  rum,  så  är  det  mitt  nya  rum  som spontant

uppenbarar sig. Detta skulle kunna tyda på att min intuitiva kunskap skapat en genväg

mellan det här rummet och den här uppgiften. 

Intuitionen  kommunicerar  med  vår  diskursiva  kunskap  genom spontana

idéer:

Vad händer egentligen i det ögonblicket när vi kommer på en idé - hur ser vägen som

leder fram till en spontan tanke egentligen ut - vad är intuition och vad är spontanitet -

till vilken grad är vi medvetna och när är vi som mest originella? 
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Frågorna  är  många  när  det  kommer  till  uppkomsten  av  spontana  idéer.  Ingen

djuplodande teori kring detta kommer heller här att förtäljas, då bevisbördan sviker när

allt  ändå  hämtas  ur  spekulation.  Det  jag  upplever  som kommunikation  mellan  den

intuitiva och diskursiva kunskapen är i alla fall den plötsliga inlevelsen om hur något

skall vara.  Dessa spontana idéer skulle  kunna sägas vara ett  resultat  av intresse och

smak hos individen som erhåller dem, fast detta förutsätter också att individen alltid är

nöjd med sina spontana infall. En förklaringen till hur intuitionen skapar genvägar och

kommunicerar med medvetandet är den behavioristiska teorin om beteendemönster.4 Ett

beteendemönster är ett resultat av att ett skeende upprepas tillräckligt många gånger så

att vi ur vanan tenderar att upprepa dem igen, även fast det här kanske inte ligger i led

med  våra  egna  intentioner.  Den  behavioristiska  teorin  behandlar  snarare  de

psykologiska  effekterna  av  vanan på vårt  beteende,  men jag hävdar  alltså  i  det  här

arbetet att det även skulle kunna fungera likadant för vår intuition när vi får spontana

musikaliska idéer. Alltså att erfarenheter som repeterats hos oss, att vi t. ex. har spelat

en melodi flera gånger, senare blir troligare att upprepa sig som spontana idéer. 

Ett  idémedium  alternerar  initiala  idéer  och  reducerar  vidden  av  våra

associationer:

För att återkoppla till  föregående stycke så ligger en stor del av problematiken med

idémediet  i  invanda  beteendemönster,  i  det  här  fallet  då  förknippat  främst  med

instrumentvana.  Sitter  en  gitarrist  t.  ex.  och  spelar  gitarr  så  är  chansen  stor  enligt

behavioristerna att vissa invanda musikaliska mönster har större chans att framträda än

andra,  baserat  på  gitarristens  tidigare  övningsvanor.  Ett  annat  exempel  på  när  ett

idémedium alternerar initiala idéer är när ett nytt instrument för första gången brukas av

en  ovan  utövare.  En  nybörjare  på  dragspel  skulle  kunna  ha  en  särskilt  utvecklad

förmåga  att  föreställa  sig  komplexa  musikaliska  idéer  men  kommer  med  största

sannolikhet inte kunna uttrycka dem genom detta instrument.

Att och om idémediet verkligen reducerar vidden av våra associationer är svårt att säga.

Vad reduceringen egentligen skulle innebära är att vi genom att använda ett idémedium

får svårare att knyta an (intuitivt) till erfarenheter som inte har kopplingar till mediet.

Ett exempel är om vi skriver melodier på en gitarr, då handlar reduceringen om att vi

4 http://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon?Lookup=behaviorism (13-09-16)
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troligare kommer att använda oss av intryck och tidigare erfarenheter av gitarren snarare

än något annat instrument, detta eftersom gitarren tar upp en så väsentlig del av vårt

medvetande när vi fokuserar på den. Vad det här potentiellt skulle kunna innebära är att

vi har svårare att göra intuitiva kopplingar till melodier som vi hört spelas av t. ex. en

violinist. Är det önskvärt att kombinera så skilda och säregna intryck som möjligt för att

skapa så originella idéer som möjligt så kanske det här kan vara ett problem. 

stimulus med direkt koppling till aktuella problem eller uppgifter reducerar

vidden av våra associationer:

Grundidén bakom det här påståendet är att vanans väg är den enklaste att följa. Om

intuitionen skapar genvägar för att  möjliggöra så snabb kommunikation som möjligt

med det medvetna  jaget så borde rimligtvis  vägen från association till  idé vara som

kortast då stimulansen och uppgiften förefaller koherenta. Skall kompositören skriva ett

stycke innebär detta att de musikaliska influenser som ligger närmast medvetandet är de

som med störst sannolikhet kommer att styra projektet, i alla fall den initialt intuitiva

idén om projektet.  Den initialt  intuitiva  idén  om projektet  menar  jag  är  den  första

spontana idén som uppkommer vid närmandet av uppgiften, vilken i det här fallet är att

komponera ett stycke. Ponera att det senaste kompositören sysselsatte sig med var att

lyssna på radio, då kommer antagligen den musikaliska influensen att ligga intuitionen

närmast när ett liknande verk därefter skall skrivas. Ponera ytterligare att kompositören

repetitivt lyssnat på en låt under en längre tid, då kommer den särskilda låten att tolkas

som ett invant mönster och således ha en större potential hos intuitionen som lösning på

uppgiften än andra influenser.  Båda dessa scener är exempel  på snäva associationer

eftersom  uppgiften  sammanfaller  med  en  definierad  stimulans.  Stimulansen  är

definierad av intuitionen som den potentiellt  bäst  lämpade lösningen och baseras på

tidigare erfarenheter. Detta är dock exempel på avlägsna stimulanser, alltså stimulanser

som påverkar den aktuella medvetenheten om en uppgift men inte förefaller samtidigt

som uppgiften uppenbarar sig. Enklare uttryckt är det erfarenheter som fått ett särskilt

värde i samband med uppgiften, relevanta stimulanser. På samma gång som vi intuitivt

påverkas  av relevanta  stimulanser  så  associerar  vi  genom vår  omgivning.  Detta  kan

belysas med fenomenet då vi går tillbaka till ett rum för att komma ihåg något vi skulle

göra.  En tanke  har  på  något  sätt  lyckats  återkallas  genom associationer  ur  rummet.

Dessa  direkta  stimulanser  har  ännu  större  påverkan  på  intuitionen  och  besitter
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triggerpunkter  för den intuitiva härledningen. Ett exempel på ett direkt stimulus med

triggerpunkter som leder intuitiva idéer är  gitarren.  Ponera att en kompositör har en

vision  om  ett  musikstycke  och  väljer  att  översätta  den  initiala  idén  med  hjälp  av

gitarren, då kommer med största sannolikhet de associationer som görs genom gitarren

att  alternera  den  initiala  visionen  av  stycket.  Det  är  dock  inte  endast  gitarren  som

figurerar som direkt stimulus i rummet utan alla ting som vi ägnar vår uppmärksamhet

åt, och sannolikt till varierande grad det vi inte är medvetna om. Triggerpunkter är dock

något som skapas utav oss själva och är därför unika från individ till individ. Gitarren

som direkt stimulus är t. ex. triggad genom vår förkunskap om den, de erfarenheter vi

har till kvalitéerna hos gitarren är alltså de som skapar triggerpunkterna och blir det vi

kan associera tillbaka genom. 

stimulus  utan  direkt  koppling  till  aktuella  problem  eller  uppgifter  kan

hjälpa oss att göra bredare och mer sporadiska associationer:

Till att börja med kommer jag nedan att sammanfatta ”problemen”  under föregående

rubrik:

1. Den senaste  erfarenheten  som liknar  uppgiften  vi  ämnar  lösa är  en  troligare

associationskälla än tidigare liknande erfarenheter.  

2. Erfarenheter  som  repeteras  har  större  potential  att  bli  källor  för  intuitiv

härledning. 

3. Direkta stimulus i vår omgivning har triggerpunkter som leder våra associationer

i en bana baserad på våra tidigare erfarenheter. 

En viktig sak att nämna är att det här arbetet  inte ämnar behandla hur vi arbetar med

våra beteendemönster  för  att  förhindra  att  vår  intuition  väljer  erfarenheter  som inte

ligger i led med våra egna intressen. Istället fokuserar jag här på hur vi kan hjälpa vår

intuition att göra kopplingar bort från problematiken i punkt 1 och 2, nämligen det att

liknande erfarenheter som ligger nära i tiden och erfarenheter som redan har repeterats

och  blivit  ”intuitiva  beteendemönster” skall  få  för  stor  inverkan  på  våra  spontana

musikaliska idéer. 
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Om vi granskar punkt 3 här ovan så är det huvudsakligen där jag tänker ägna mina

funderingar i den här studien, alltså hur vi medvetet kan använda direkta stimulus för att

göra bredare  och mer  sporadiska  associationer.  Ett  direkt  stimulus  är  enligt  mig  ett

föremål i vår  direkta omgivning   som vi gör associationer genom, antingen medvetet

eller undermedvetet. Tidigare i arbetet så gav jag exempel på gitarren som ett stimulus

med triggerpunkter och då beskrev jag karaktäristiken hos gitarren som en triggerpunkt,

alltså hur vi upplever att en gitarr låter. Karaktäristiken hos gitarren är dock inte den

enda  triggerpunkten.  Gitarrens  doft,  färg,  träslag,  strängar,  storlek  m.m.  är  alla

triggerpunkter för våra associationer. När vi börjar dela upp ett föremål, eller ett tings,

triggerpunkter  på  det  här  sättet  så  kan  vi  föreställa  oss  att  vi  kan  göra  andra

associationer  till  gitarren  än  de  som är  uppenbart  relaterade  till  den  karaktäristiska

gitarrmusiken.  När  vi  känner  gitarrens  doft  kanske  vi  associerar  tillbaka  till  en

släktmiddag där vi lyssnade på en farbror som spelade fiol medan vi själva höll en gitarr

i knät. Eller att färgen på gitarren gör att vi associerar till stolsfärgen i en konsertsal där

vi lyssnade på ett orkesterstycke.  Det kanske så här långt i texten är svårt att förstå

problemet med gitarren som idémedium om vi nu gör associationer till  så många av

dessa andra triggerpunkter, då borde ju våra associationer ändå förhålla sig som ganska

breda och sporadiska. Det är dock den musikaliska egenskapen hos gitarren som gör det

problematiskt.  Som  jag  tidigare  föreslagit  så  tar  intuitionen  gärna  genvägar  för  att

komma åt  en  lämplig  erfarenhetskälla,  och  så länge  ett  stimulus  (idémediet)  har  en

musikalisk egenskap (samtidigt som uppgiften är att komponera musik) så är det den

som kommer att stå för den mest radikala associationsstyrningen. Om vi istället skulle

välja  att  medvetet  låta  oss  inspireras  (associera  genom)  ett  stimulus  som  besitter

ickemusikaliska egenskaper så kanske vår intuition måste ta omvägar för att komma åt

en lämplig erfarenhetskälla, t. ex. om vi (medvetet) låter oss influeras av en doft och då

först måste göra en association till ett sammanhang då vi upplevde musik och kände

denna doft och inte direkt associera till harmonier som är specificerade till ett särskilt

instrument, eller musikaliskt stimulus. En förutsättning för att det här skall fungera så

väl som möjligt är dock att vi utesluter användandet av ett idémedium (t. ex. en gitarr)

för att på så sätt utmana vår association till att ta mindre direkta vägar. 
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2. Syfte och frågeställning

2.1 Syfte                                                                                                  

Att  utefter  reflektion  kring  den  intuitiva  härledningsprocessen  i   kompositions-

sammanhang skapa en metod för att extrahera en musikalisk idé med minsta möjliga

påverkan  av  direkta  musikaliska  intryck.  Att  skapa  en  övning  för  att  konkretisera

visionärt tänkande med utgångspunkten intuition.  

2.2 Frågeställningar                                                                              

• Hur svarar den intuitiva processen i  ett  kreativt  sammanhang på stimuli  utan

direkt koppling till den kreativa processen?

• Hur interagerar idémediet med vår förmåga att bilda och förverkliga musikaliska

idéer? 

2.3 Avgränsningar                                                                                   

I  förstadiet  till  detta  arbete  ställdes  egna  förslag  upp  om lämpliga  metoder  för  att

integrera den intuitiva processen i sammanhang som senare skulle möjliggöra analys

och tolkning av resultat baserade på studiens utgångspunkter. Ett förslag valdes och var

formulerat på följande sätt: 

Verk  skulle  kunna  komponeras  med utgångspunkt  i  något  som inte  besitter  direkta

musikaliska egenskaper. T.ex. färger eller dofter. Motiveringen till detta är att göra så

indirekta kopplingar till musiken som möjligt. Intuitionen får ta ”andra vägar”, som är

mindre direkta, vilket möjligen gynnar kreativiteten och originaliteten.  

Arbetet  utformades  således  att  fyra  individuella  verk  med  utgångspunkt  i  färger

komponerades. För att på något sätt få ut så mycket av experimentet som möjligt valdes

de tre färger som anses utgöra baserna för övriga färger. Dessa tre grundfärger verkar

de flesta människor vara överens om och utgörs av färgerna blå, röd och gul. Slutligen

skrevs ett verk med utgångspunkten grundfärger i kombination. Detta visade sig senare

vara problematiskt då det inte var uppenbart hur dessa tre färger skulle kombineras för

att inte en utav färgerna skulle dominera i sin roll som associationsbärare. Dessutom

ville jag undvika att studera färgerna i en situation där färgintrycken kombinerats med
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andra intryck som mönster, former eller strukturer. En kompromiss blev att använda två

bakgrunder för det fjärde stycket, en med de tre färgerna i kombination och en annan

med färgen brun - vilken är den färg som uppstår om man blandar lika mycket av de tre

grundfärgerna. 

De  resulterande  musikaliska  idéerna  som  uppkommit  efter  färgunderlaget  har

dokumenterats  genom  notation  med  fokus  på  det  melodiska  innehållet.  Idéer  om

dynamik  och  tempo  har  inte  dokumenterats  på  traditionellt  vis  utan  har  tillkommit

genom den efterföljande arrangeringsprocessen. Det hade varit intressant att ta tillvara

på den musikaliska idén som den uppenbarar sig i sin helhet  men dessvärre fick en

avgränsning göras av det skälet att arbetet annars blivit för omfattande. 

Att kunna hänge sig obehindrat till det intuitiva förfarandet under arbetet med denna

uppsats hade i första hand varit önskvärt. Det blir förstås svårt att förverkliga vilka idéer

som helst om inte förutsättningarna lever upp till visionens krav på genomförandet. Det

är lätt att tänka att den inspirerande färgen skulle kunna väcka associationer som t.ex.

påverkar val av instrument, i det fallet gäller det förstås att de tänkta instrumenten finns

tillgängliga och under detta arbete har utbudet varit begränsat. Ifall en stark ingivelse

gjort sig närvarande under kompositionsstadiet så har denna noterats och tagits hänsyn

till  under  den uppföljande arrangeringsprocessen.  Om ett  tänkt  instrument  t.ex.  inte

funnits tillgängligt så har det värderats efter sina karaktäristiska drag och ett instrument

med liknande drag har då istället nyttjats. 

Hjärnan är oerhört sinnrikt och komplext sammansatt och trots lång tids forskning

har bara en ytterst liten del ”kartlagts”. Ständigt upptäcker forskare nya rön och fler

pusselbitar läggs på plats. Något som debatterats inom neurofysiologisk forskning är

huruvida kopplingar i  hjärnan finns mellan olika receptorer.  Kan ett  visst  stimuli

påverka även andra receptorer och framkalla sinnesförnimmelser på andra områden

än det direkt stimulerade? Kanske kan sådant uppträda?5

Eftersom hjärnan och det mänskliga medvetandet är svårutforskade områden har jag

bestämt  att  i  första  hand  grunda  min  påståenden  i  personliga  upplevelser  och

erfarenheter. För att inte trampa någon på tårna skall jag genom arbetet försöka hålla ett

5 Färg och Form, Färg och form ur ett psykologiskt perspektiv, årgång 4, nr 3 
https://dis.dsv.su.se/~kenlars/colorsandshapes/ff.pdf (16-08-25)
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sakligt  och  reserverat  närmande  med  reservation  för  att  det  kan  existera  mer

genombearbetade teorier kring delar av det tänkta ämnet.

2.4 Litteratur                                                                                          

Musiken  i  människan  (Sundin  1988)  är  ett  musikpedagogiskt  verk  som  behandlar

musiken ur ett sociologiskt perspektiv. Denna bok kom jag i kontakt med när jag läste

en uppsats om musikaliskt uttryck och verkade belysa en hel del av de resonemang jag

för under avsnittet ”utgångspunkter”, om än för att gynna ett annat syfte. Ur Sundins

resonemang kan man skönja konsekvenserna av att arbeta genom det som jag i denna

uppsats kallar för idémedium, och vikten av att det musikaliska uttrycket i första hand

bör bejakas.  

Free  play:  Improvisation  in  Life  and  Art  (Nachmanovitch  1990)  är  ett  verk  som

behandlar ämnet  improvisation och hur vi kan utveckla våra kreativa förmågor.  Här

återfinns  också  belägg för  ståndpunkter  i  mina  egna påståenden  kring  intuition  och

idémedium, eller i det närmaste instrument ämnade för musikframförande. I denna bok

återfinns  även  påståenden  som  kan  sägas  motsätta  sig  desamma,  detta  har  varit

intressant och i sin tur bidragit till vidare reflektioner. 

Färg och form  (Eva Björkander och Ken Larsson, årgång 4 nr 3) Är en vetenskaplig

artikel som belyser det psykologiska perspektivet på färg och form. Denna artikel har

till fördel använts för att få en överblick på tidigare forskning kring hur färger påverkar

oss undermedvetet. 

Bidrar  vår  intuition  alltid  till  mer  bias?Är  ett  examensarbete  skrivet  av  Henrik

Johansson som har fungerat likt  en språngbräda in i den forskning som gjorts kring

begreppet intuition. 

Musikaliskt uttryck i pianoundervisning – när och hur? Är ett examensarbete skrivet av

Elisabeth Ladåker och Anna Lennartsson som har givit en bred inblick i musikaliska

uttrycksformer  och  hur  dessa  på  mest  lämpliga  vis  tas  tillvara  på  och  behandlas  i

samband med pianoundervisning. Detta arbete belyser mycket ur mina påståenden ur ett

rent musikaliskt perspektiv och har bidragit till vidare reflektioner.
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4. Metod och material 

4.1 Komposition och arrangering                                                                

Under idéförfattarstadiet studerades den tänkta färgen. De melodiska idéer som spontant

uppstod noterades i partitur. Idéer kring andra musikaliska aspekter noterades i loggbok.

Rösten fick fritt återge melodierna och tvivel angående tontillhörighet utreddes genom

att den tänkta tonen kontrollerades med två stämapparater, för att undvika felsvar. 

De fyra musikaliska verken som skrivits  i  samband med detta  arbete  har utvecklats

genom fyra musikaliska idéer som har givit sig uttryck i form av melodier.  De fyra

melodiska idéerna har sedan arrangerats med en intuitiv approach som i sin enkelhet

inneburit att så lite som möjligt genom logiska resonemang planera uppbyggnaden av

desamma. 

De fyra verken har alla gemensamt att de har skrivits efter en färg eller en kombination

av färger. Tillvägagångssättet har varit som sådant att en färg valts att arbeta mot som

sedan  satts  upp  på  display  via  en  dedikerad  datorskärm.  En  kritik  mot  detta

tillvägagångssätt  är  att  hänsyn  inte  tagits  till  ljusstyrkan  på  datorskärmen,  då  vissa

hävdar att ljusstyrkan har viss effekt på hur färgen påverkar oss subliminalt.6 Ett neutralt

utgångsläge på datorskärmen har dock förrättats under alla försök undantaget färgen gul

där  ljusstyrkan  sänkts  något  på  grund  av  ansträngning  av  ögonen.  När  arbetet

påbörjades  med  det  bruna  stycket  uppstod  ett  problem  som  innebar  att  färgerna

relaterades  till  de  tre  individuella  färgerna  till  styckena  som  dessförinnan  skrivits.

Därför valdes att växla mellan att studera färgerna i kombination och färgen brunt som

är den färg som uppstår när dessa tre blandas. 

Inga instrument har använts för att testa och översätta musikaliska idéer. Eftersom ett

behov av att  ibland verifiera  en  tänkt  ton  för  vidare  dokumentation  funnits  gjordes

undantaget  att  den mänskliga  rösten fick användas  för att  ge uttryck åt  musikaliska

idéer. 

6 https://dis.dsv.su.se/~kenlars/colorsandshapes/ff.pdf (s.4) (16-08-25)
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4.2 Dokumentation                                                                                        

De fyra  verken har  noterats  på papper eller  i  notationsprogrammet  Sibelius.  Verken

hade, efter senare förståelse, med fördel uteslutande kunnat noteras i Sibelius. Tanken

var att ha ett så neutralt underlag som möjligt för att ge den tänkta färgen för stycket

fokus  i  huvudsak.  Dock  var  jag  från  projektets  start  inte  bekant  med  funktionen  i

Sibelius  som  möjliggör  byte  av  bakgrundsfärg  för  partitur.  Att  ha  det  faktiska

underlaget för den dokumenterade musiken i den tänkta färgen vore förstås ultimat då

högsta möjliga kontakt med färgen uppnås under kompositionsprocessen. 

Verken har sedan programmerats i Pro Tools 10 med hjälp av de instrument jag haft till

mitt  förfogande.  Instrumenten  har  enbart  varit  av  typen  sequenserprogram,  vilka

kommer redogöras för under rubriken nedan. 

4.3 Teknisk utrustning                                                                          

Sequencerprogram:

• Addictive Keys

• MOJO: Horn Section

• Violence

• Session Strings

Notationsprogram:

• Sibelius 6

DAW:

• Pro Tools 10

Övrigt:

• Papper och penna
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5. Genomförande

Alla verk påbörjades under samma förutsättningar. Verk Blå och Röd skrevs i sin helhet

i min studentlägenhet och noterades för hand. Verket Gul skrevs i princip under samma

omständigheter men slutfördes under en tågresa upp till Stockholm - fortfarande med

den gula bakgrundsbilden som stöd på laptop. Verk Brun komponerades slutligen precis

som verk Blå och Röd i sin helhet i mitt studentrum med skillnaden att notationen denna

gång skedde i Sibelius. 

Metoden till grund för övningen har inte modifierats mellan verken för att ta hänsyn till

effekten av färgerna som inspirationsunderlag. Däremot har förslag om modifieringar

noterats och diskuteras som avrundning av detta arbete. 

I efterhand har modifikationer gjorts av verken för att uppfylla kraven på de 12 minuter

ljudande  material  som bör  inkluderas  i  uppsatsen.  Jag  har  försökt  att  utnyttja  detta

faktum  genom  att  expandera  verken  med  alternativa  metoder  för  att  tillföra

experimentet som helhet ytterligare dimensioner. I verk Gul skrevs t ex en tredje del

med  inspiration  från  verket  Brun  för  att  se  ifall  det  på  något  sätt  påverkade

helhetsintrycket. I verk Blå lades ett outro till som består av en pad som programmerats

med inspiration från verkets inspirationsfärg. 

Ett verk färdigställdes innan ett annat påbörjades för att minimera risken för att verken

skulle influera varandra. 
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6. Resultat

De fyra individuella verken blev anmärkningsvärt säregna, melodiöst likväl i sättet de

arrangerades. Nedan följer ett antal notiser angående verkens slutgiltiga konfigurationer

tillhörande  kortare  reflektion.  Över  varje  uppställning  kan  begrundas  associationer

lånade ur Rydbergs 'psykopalett' tillskrivna respektive färg.7 Rydbergs psykopalett är ett

kategoriserat schema med effekter som olika färger anses ha på vårt psyke och går att

läsa om i Karl Rybergs bok Färger i vardagsliv och terapi.8 

Blå:                                                                                                                  

(Rydbergs 'psykopalett')

Intuition, idealism, sanning, auktoritet, tradition, lugn

och koncentration.

1. Mycket diskant i arrangemanget

1. En bild som dykt  upp i  samband med detta  verk är  havet.  Möjligen kan

diskanten härröras ur bruset från vågor som bryts mot land. 

2. Täta och breda klangstaplar

1. Svårt att avgöra vad som triggat den komplexa harmoniken.

2. Hela  verket  tänktes  i  individuella  linjer  –  flera

kontrasterande/komplimenterande linjer uteslöts. 

3. Outro

1. Bygger på en stor sext vilken uppfattas som blå.

2. Låter som vågor på havet. 

4. Verket färdigställdes med kort varsel. 

1. Verket var det första som färdigställdes och möjligen var kraven lägre vid

denna tidpunkt.

Röd:                                                                                                                 

(Rydbergs 'psykopalett')

Instinkt, impulsivitet, kraft, mod, kampvilja och sex.

1. Tydligast dramaturgi. 

1. Bestämd musikalisk riktning, tydlig vision. 

2. Stora och pompösa idéer, många kompromisser. 

7 https://dis.dsv.su.se/~kenlars/colorsandshapes/ff.pdf (16-08-25)
8 Ryberg,  Karl  (1999)  Färger  i  vardagsliv  och  terapi  –  en  bok  om  färgernas
stimulerande effekt. 
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2. Mollbaserad, och dissonans som effekt. 

1. Moll och dissonanta intervall upplevdes som röda.

3. Harmonik.

1. Snarare  än  att  tänka  musiken  i  individuella  linjer  upplevdes  musiken  i

sekvenser av klangstaplar. 

4. Petigare i valet av vilka spontant uppkomna idéer som skulle brukas, dock ingen

idébrist. 

(Rydbergs 'psykopalett')

Intellekt, snabbhet, precision, logik, kommunikation och

nyfikenhet.

Gul:                                                                                                                                      

1. Två ganska invecklade och kontrasterande idéer.

1. Verket färdigställdes relativt snabbt och de initiala idéerna sattes tidigt. 

2. Högt tempo.

1. Detta verk har mest driv av de fyra, och de två genomgående idéerna har en

tydlig funktion. 

3. C-del influerad av verket Brun.

1. C-delen uppkom spontant då det bruna verket sjöngs och en alternativ B-del

testades. Denna B-del ledde sedan tillbaka till det gula verket och valdes att

appliceras där. 

Brun:                                                                                                               

1. Bygger på två teman och det enda verk som vuxit fram genom arrangemanget. 

1. Ursprungligen fanns det två teman. Resterande delar har vuxit fram genom

spontana  idéer  som framkommit  genom arrangering av det  första  temat  i

huvudsak. Alla teman bortsett från den noterade B-delen härrör således ur A-

delen. 

Längs  ned  i  nedanstående  partitur  är  några  uppenbara  associationer  till  de  givna

färgerna. Dessa associationer som gjorts efter färgunderlagen är lätta att motivera och

verkar direkt ha influerat verken till större eller mindre grad. Svårare att motivera är val

av t ex tonart och i vilka register som verken arrangeras. 
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6.1 Blå                                                                                                     

• Mycket diskant i arrangemanget

• Få pauser

• Tydlig underdelning

• Tydlig melodi

• Tydlig musikalisk idé

• dur-baserad

• Sparsamt användande av dissonanser 

• Harmonisk modulation

• Lugn, hav, sommar, glädje

6.1.1 Komposition                                                                                                              

Detta verk var det första som skrevs i samband med detta arbete. Verket färdigställdes

relativt snabbt, de spontana idéer som uppstod accepterades utan vidare överläggning.

En relativt  lugn sinnesstämning infann sig under arbetet  med denna färg,  antagligen
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delvis för att ha påbörjats i ett så tidigt skede. De instrument som kunde urskiljas ur den

inre  visionen  av  verket  var  stråk.  Stråk  fick  därför  utgöra  hörnstenar  i

slutarrangemanget.  kan  vara  ett  resultat  att  jag  i  vissa  sammanhang  associerar

färgenbrun till bas.

När det gäller färgernas fysiologiska och psykiska påverkan på människor är detta ett

ämne som föranlett mycket forskning. Påståenden som att den röda färgen hetsar upp

och den gröna och blå lugnar vilar på ett mycket magert underlag av verkliga försök.

Enligt Davidoff, bör man vara skeptisk mot att rakt av köpa påståenden av den typ

som Ryberg framställer.9

Här i ett utdrag ur tidningen färg och form kan vi skönja tidigare förslag om att färgen

blå skulle ha en lugnande psykologisk effekt, om än med ett magert underlag. Detta

påstående läste jag dock först efter mitt arbete med denna färg vilken kanske kan ses

som ett positivt bidrag i frågan. 

6.1.2 Arrangering                                                                                                               

Varför pianot i slutändan kom att representera melodin i slutarrangemanget är oklart.

Dock tycks det pianoljud som valts stämma överens med teorin om havsbruset. Pianot

har  en skör karaktär  och är  arrangerat  högt  upp i  sitt  register.  När det  kom till  det

harmoniska förloppet testade jag en rad olika variationer av ackordföljder, vilka beslut

som låg till grund för de olika valen är dock oklart.

6.1.3 Outro                                                                                                                          

Outrot i det blå verket finns inte noterat men kan lyssnas på i det ljudande exemplet.

Efter att i efterhand ha studerat detta outro kom jag på två direkta associationer som jag

möjligen gjort  till  färgen blå. Outrot grundar sig i ett  intervall  som är en liten sext.

Eftersom jag tidigare gjort associationer mellan den lilla sexten och färgen blå så är det

inte  förvånande  att  denna  skulle  komma  att  användas  i  sammanhanget.  En  annan

uppenbarelse är att det rytmiska förhållandet verkar bilda något som liknar en vågform,

vilket direkt kan härledas från vatten, som vi så ofta associerar med färgen blå. 

9https://dis.dsv.su.se/~kenlars/colorsandshapes/ff.pdf (16-08-25)
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Mindre uppenbara associationer  har varit  att  jag tenderat  att  välja ljud med mycket

diskant, vilket kan höras i paden och i stråkmattan som spelar flageoletter. En möjlig

tolkning är att detta grundar sig i det brus som uppstår när vågor möter land.  

6.2 Röd                                                                                                    

• Börjar diskant men går successivt över till att täcka även lägre register. 

• Mycket dissonanser

• moll

• tydlig musikalisk idé

• Tydlig underdelning, rak melodi

• brett omfång

• Ryssland, aggressivitet, kärlek, sorg, vinter 
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6.2.1 Komposition                                                                                                              

Det mest  anmärkningsvärda,  i  min  mening,  under denna process var  att  mitt  humör

verkade påverkas till större grad av den röda färgen än de övriga. Om detta berodde på

yttre  omständigheter  eller  som en effekt  av färgen som studerades är svårt  att  säga.

Dock så uppvisades inte lika kraftiga tendenser under övriga sessioner. 

Att rött ljus har den mest dramatiska påverkan på organismen har påvisats av flera

forskare, bland annat Birren, Rattleff och Trevor-Roper. Det aktiverar den allmänna

försvarsberedskapen  hos  kroppen  och  höjer  blodsockerhalten.  Muskelstyrka  som

mätts  hos försökspersoner visar att  handtrycksspänning stimuleras starkast  av rött

och sedan en fallande stimulans efterhand som till exempel orange, gult, grönt och

blått exponeras. Röd belysning accelererar muskelresponser medan blå belysning gör

muskelresponserna långsammare.10

I det här citatet, som även det är från artikeln Färg och Form, finns det belägg för att

färgen röd faktiskt kan ha påverkat mig på det här sättet.  

När  jag  först  började  komponera  efter  färgen  röd  så  föreställda  jag  mig  ett  stort

orkesterverk med kör. Denna idé hade blivit svår att genomföra men en notis om de

karaktäristiska dragen i idén noterades. Detta inkluderade b la stråk och celesta. 

En intressant sak som skedde under arbetet med det röda verket var att jag började höra

körsång. Detta var något som mässades på ett språk som förslagsvis skulle kunnat vara

latin. Jag försökte skriva ned de fraser som hördes. Det intressanta var att de ”meningar”

som uppstod faktiskt visade tendenser till att vara någorlunda sammansatta och att det

genomgående temat för alla fraser var konsekvent, detta visade sig efter att ha översatts

i Google Översätt. Eftersom jag inte alls behärskar det latinska språket så ägnade jag

ingen djupare analys av de spontana textidéerna, de kommer att presenteras i en särskild

bilaga till denna uppsats. En teori från min sida är att dessa textförnimmelser härrör ur

något verk som jag tidigare blivit exponerad för. 

6.2.2 Arrangering:                                                                                                               

Arrangemanget växte framförallt  fram runt stråket. Likt övriga verk uppenbarade sig

den initiala idén i form av en stråkmelodi, i det här fallet även dubblad med en klarinett.

10https://dis.dsv.su.se/~kenlars/colorsandshapes/ff.pdf (16-08-25)
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Arrangemanget börjar högt upp i registret  för att sedan leta sig nedåt och eskalera i

något sorts klimax med en tät och upptagen klangbild. En intressant företeelse under

arrangeringsstadiet var att jag vid ett tillfälle uteslöt en stor sext då denna verkade göra

intrycket av partiet blått. Tonarten höjdes vid ett tillfälle efter rent subjektiva premisser

vilket faktiskt, om än tillfälligt, ändrade helhetsintrycket av verket till blått. Dessa är

förstås svårförklarliga företeelser som bara går att spekulera i men likväl intressanta. 

6.3 Gul                                                                                                    

• Mer invecklad rytmisk idé än övriga verk 

• Mest driv

• jämnast omfång över tid, inga tydliga avstickare

• Glädje, rörelse, påsk, 
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6.3.1 Komposition                                                                                                              

Verk Gul gick relativt snabbt att skriva och har den mest invecklade initiala idén då den

bygger  på  två  kontrasterande  rytmiska  idéer.  I  partituret  ovan  finns  de  idéer  som

uppkom under avsaknaden av instrument, den tredje delen som växte fram ur det bruna

verket finns ej noterat. Tempot är högre i detta verk än i övriga.

6.3.2 Arrangering                                                                                                               

Arrangemanget består i all sin enkelhet av två kontrasterande melodier, och en tredje

parallellförd stämma i den tredje delen. Både kompositionen och arrangemanget verkar

reflekteras väl i Rydbergs psykopalett. 

6.4 Brun                                                                                                  

• Låg i tonarten

• Mycket idéer i basregistret 

• Flitig användning av blåsinstrument 

• Tango, karneval 

• Mystik, orolighet, kaos, blandade känslor

6.4.1 Komposition                                                                                                              

Detta  verk  komponerades  med  två  färgunderlag.  Det  ena  var  grundfärgerna  i

kombination och det andra färgen brun. Under komponerandet var det enklare att arbeta
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mot den bruna färgen än grundfärgerna i kombination, då associationer verkade göras

till de tidigare kompositionerna skrivna efter respektive färgunderlag. Medvetet verkar

alltså  de  tre  grundfärgerna  i  kombination  blivit  starkt  förknippade  med  de  tidigare

skrivna verken medan färgen brun uppfattats som en ”ny” färg snarare än ett resultat av

blandade  grundfärger.  Verkets  huvudtema  och  dess  melodi  hamnade  ganska  lågt

frekvensmässigt  och  kan vara  ett  resultat  av  att  jag  i  vissa  sammanhang  associerar

färgen brun till bas. 

6.4.2 Arrangering                                                                                                               

Under arrangeringsprocessen växte övriga delar fram utöver de två som står noterade.

Dessa delar uppstod genom att element ur arrangemanget lyftes ut från huvudtemat och

bearbetades till nya, fristående delar. Att arrangemanget innehåller många element och

mycket  rörelse  kan  möjligtvis  komma  från  associationer  till  cirkusmusik,  med

motiveringen att cirkusar ofta framstår som färgglada. 
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7. Diskussion 

I fråga huruvida bredare, mer sporadiska associationer gjorts med hjälp av färgunderlag

under kompositionsprocessen är svårt att utröna ur resultatet. De fyra olika verken är

anmärkningsvärt olika varandra men att det har koppling till färgunderlaget är mindre

handfast eftersom:

• Verk kan vara anmärkningsvärt olika varandra även fast de skrivits efter samma

förutsättningar.

• Att dela upp underlaget i tre distinkt åtskilda stimulus skapar förutsättningen för

tre medvetet distinkt åtskilda närmanden. Vilja och inställning färgar resultatet. 

• Färgunderlaget  kan  inte  bevisligen  utgöra  den  starkaste  influensen  ur

omständigheterna beskaffad. 

Verken har  en  besynnerlig  gemensam närmare  –  den  initiala  idén  om stråk  ur  den

initiala  föreställningen  av  den  initialt  spontana  idén.  Det  ligger  ingen  subjektiv

värdering i användandet av stråk, däremot har musik skriven av mig innan och utan

koppling till detta arbete inkluderat stråk, dock har stråket i tidigare verk inte varit lika

framträdande varken lika dominerande.  Tar  intuitionen genvägar,  då kan den initialt

spontana  idén  ur  det  första  verket  vara  den  närmaste  och  minst  ansträngande

associationen för uppgiftens syfte. Stämmer detta innebär det följaktligen att den absolut

första spontana idén som legat till grund för detta arbete avgjort riktningen för summan

av verken i sammanhanget. I ett nytt, oberoende försök att återskapa denna övning vore

det således intressant att utröna ifall den huvudsakliga representanten för uppbärande av

idéernas melodiösa innehåll  spontant blev en annan, och i sådana fall  om den likväl

förhåller sig konsekvent genom uppföljande idéer. Är den initiala idén uppburen av en

klarinett,  kommer  då  alla  idéer  spontant  framträda  uppburna  av  en  klarinett?

Följaktligen går det att ifrågasätta färgunderlagets relevans som fortsatt influens efter

detta  skede.  Har  en  genväg  skapats  och  bevisligen  håller  sig  konsekvent  i

sammanhanget så är uppskattningen svår huruvida nya influenser påverkar riktningen

drastiskt. Möjligen kan finare justeringar av idéernas intuitiva bana inträffa och även att

andra  subjektiva  värderingar  förändras  efter  associationer  till  grundläggande

sinnesstämningar relaterade till kulturellt betingade associationer till färgunderlaget.  
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Vilka associationer har gjorts

Min förhoppning innan starten av detta arbete var att få intuitionen att ta omvägar för att

komma fram till musikrelaterade erfarenheter. Ett exempel är om vi studerar färgen blå

och associerar  till  alla  musikrelaterade  händelser  i  vårt  liv  då vi  upplevt  färgen blå

samtidigt. Detta torde bidra med bredare och mer sporadiska associationer än om vi, låt

säga, skulle influeras av en gitarr och bli starkt färgade av vår erfarenhet av gitarrer i

första hand. Intuitionen verkar dock arbeta på ett så komplext sätt att det blir svårt att

påstå att det skulle förhålla sig på detta sätt. Vi skulle lika gärna kunna associera till

gitarren och genom vår association till gitarren associera till en viss färg och få samma

teoretiska  resultat.  Detta  talar  dock inte  endast  för  att  intuitionen  är  svårtolkad och

komplex utan att det även existerar någon sorts medvetenhet som styr här. Någonting

får  vår  intuition  att  ta  vissa vägar  och att  skapa  vissa genvägar.  Associationer  som

märkts  mest  är  dock  de  som  verkar  överensstämma  med  forskning  om  färgernas

psykologiska inverkan på människan och hur den styr hennes sinnesstämning. Teorin

här är att färger är kulturellt betingade när det gäller markörer för fara, glädje sorg osv. 

Att exkludera idémediumet resulterade i:

• Medvetet  eller  undermedvetet  modifierade  musikaliska  idéer  på  grund  av

bristande färdigheter i notation.  

• Tydlig underdelning i  det melodiösa materialet  – möjligen en konsekvens av

bristande färdigheter  i  notation  men misstänkliggjort  en effekt  av att  idéerna

bearbetats  i  medvetandet  utan  ett  externt  underliggande  tempomaterial.  Alla

idéer  om tempo,  rytm,  harmonik  har  således  balanserats  i  medvetandet  utan

externa referenser, vilket ur en rent kognitiv synvinkel blir ovanligt krävande. 

 Viktigt för detta konstnärliga experiment är att diskutera huruvida de fyra verken:

• är mer eller mindre styrda av invanda mönster som grundas i instrumentvana.

1. Eftersom invanda mönster inte kan elimineras helt då vi oundvikligen behöver

dokumentera idéer rent fysiskt (skriva på papper, programmera i dator osv.) blir

det  i  efterhand  svårt  att  svara  på  om verken  är  mer  eller  mindre  styrda  av

instrumentvana ”generellt”. Däremot har ju inte de faktiska instrumenten som

bär  upp  melodierna  använts  för  att  komponera  desamma,  vilket  innebär  att

någon ”faktisk” instrumentvana inte påverkat resultaten. 
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• är mer originella – sporadiskt och fragmentariskt sammansatta – än idéer som

medvetet influerats av stimulus med musikaliska egenskaper. 

1. Detta är svårt att avgöra i ett experiment av denna omfattning och inte minst av

den anledningen att ett verk skulle behöva skrivas två gånger av samma individ

utan  att  för  den  sakens  skull  individen  låtit  verken  influera  varandra  under

sessionerna. Att mäta huruvida mer sporadiska sammansättningar av särartade

erfarenheter sammansatts till en komplex inre vision av ett musikaliskt alster är

svårt. 

• på något sätt formaterats genom intuitiva genvägar. 

1. Detta  är något som verkar kunna motiveras med att de fyra verken blivit starkt

förknippade med sina respektive färgunderlag. 

• Associerats till den färg som legat till grund.

1. På ett eller annat sätt verkar färgunderlagen ha påverkat kompositionerna, hur

och varför går endast att spekulera i. 

• Uppvisar säregna eller delade drag.

1. Verken verkar faktiskt uppvisa både unika och delade drag. Detta kan tydligt

märkas i hur verket Brun låtit inspirera en del till verket Gul och det faktum att

verken i grunden upplevs som olika rent genremässigt och i uppförandet. 

• Intuitivt överensstämt som spontan idé och spontan värdering.

1. Ofta  under  arbetet  med  denna  uppsats  har  spontana  idéer  och  spontana

värderingar gått isär. Det verkar förhålla sig som att de spontana idéerna är mer

objektiva än de spontana värderingarna som är mer subjektiva.  För att  förstå

relevansen med detta skulle en behöva utröna skillnaderna mellan subjektivism

och objektivism och hur de förhåller sig som styrda av associationer eller inte.

Dessutom vore det väldigt intressant att diskutera hur intresset ligger till grund

för  hur  information  lagras  undermedvetet,  återkallas  i  samband  med

problemlösning och ligger till grund för våra spontana värderingar. 
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7.1 Färgerna, idémediet och musikproducenten – reflektion            

Huvudsyftet  med denna uppsats har varit  att  försöka formulera tankar kring hur den

mänskliga  intuitionen  ”beter  sig”  i  samband  med  den  allra  första  fasen  av

kompositionsprocessen - den initialt spontana idén om ett musikaliskt verk. Genom att

försöka formulera dessa tankar var förhoppningen att hitta alternativa metoder till att

inspireras genom att medvetet  begrunda de aspekter som mest verkar influera hur vi

påverkas av vår omgivning, och hur vi på något sätt styrs av omständigheter och genom

dessa  de associationer  till  tidigare  erfarenheter  som av någon anledning kommit  att

definieras av vår intuition som relevanta stimulanser för uppgifter eller problem som vi

ämnar att lösa.

Genom  dessa  personliga  tankar  och  funderingar  om  och  kring  den  intuitiva

härledningsprocessen så har jag här nedan försökt att formulera några påståenden om

vad det  skulle  innebära  att  vara medveten  om hur  erfarenheter  och ickemusikaliska

stimuli (färger) potentiellt påverkar oss. 

Att vara medveten om att initiala musikaliska idéer baseras på tidigare erfarenheter

resulterar i: 

• Medvetenhet om att omgivningen kan inverka på initialt spontana idéer. 

• En förståelse för varför ett idémedium potentiellt kan alternera initialt spontana

idéer.

Att vara medveten om effekten av färger som inspirationskälla resulterar i:

• En  förståelse  för  hur  färger  kan  användas  för  att  påverka  den  allmänna

sinnesstämningen.

• Medvetenhet om att färger potentiellt kan hjälpa oss att göra bredare och mer

sporadiska associationer till tidigare erfarenheter av musik. 

Här  lyder  några  konkreta  exempel  på  vad  en  musikproducent  eller  kompositör

förslagsvis kan ha för nytta av att vara medveten om ovanstående punkter:
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• En kompositör  kan låta  sig  inspireras  av färger  för  att  försätta  sig  i  en viss

sinnesstämning.

• En musikproducent  kan använda en viss färg på t.  ex. ett  skivomslag för att

skapa en viss sinnesstämning hos lyssnaren. 

• En kompositör kan öva upp sin förmåga att ta tillvara på och dokumentera en

spontan musikalisk idé. 

• En kompositör kan medvetet  använda olika instrument under skapandet för att

låta sin intuition styras av associationer genom instrumenten. 

• En kompositör kan medvetet  utesluta  olika instrument under skapandet för att

förhindra att sin intuition styrs av associationer genom instrumenten. 

• En kompositör  kan försöka att  skriva musik  i  en ny miljö  för  att  skapa nya

associationsförutsättningar och på så sätt kanske få andra idéer. 

• En musikproducent kan inreda en inspelnings-studio med hänsyn till färgernas

psykologiska  effekt  på  människor  och  försöka  skapa  en  optimal  miljö  där

musiker och andra medverkande kan trivas och prestera så väl som möjligt.

För att  sammanfatta så tror jag att  det största värdet i det här arbetet  för mig som

musikproducent och kompositör ligger i att reflektera över dessa frågor och att försöka

skapa medvetenhet  kring varför  intuitionen ”beter  sig” som den gör,  och på så sätt

kanske  hitta  nya  och  utmanande  tillvägagångssätt  för  att  bli  mer  kreativ  i  mitt

musikskapande. Med mig från detta arbete tar jag också kunskapen om hur färger kan

påverka vår sinnesstämning och förhoppningsvis hittar  jag även fler  metoder  för att

integrera detta i mitt förfarande som musikproducent och kompositör. 
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