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Sammanfattning  
En text skrivs för att berätta en berättelse. Beroende på vad berättelsen handlar om så förmedlar den  
olika känslor. Men när text möter musik i form av en låt tenderar musiken i mitt fall att inte stödja 
textens innehåll. Produktionen får en annan känsla än vad texten uttrycker och vilseleder lyssnaren 
att förstå dess budskap. Därför är syftet med detta arbete att undersöka hur textens känsla kan 
förstärkas i ljudproduktion. Detta sker genom att först arbeta med en textanalys innan arbetet med 
ljudproduktionen börjar för att svara på min frågeställning: hur kan jag stödja känslan i texten 
genom att låta produktionen styras av textanalys? Genom att använda mig av de semiotiska 
begreppen ikon, index och symbol samt metafor och analogi kunde jag göra en grundlig analys av 
den text jag valde att arbete med i detta arbetet.  
 
Resultatet av textanalysen gav mig underlag för vilka känslor jag skulle gestalta i ljudproduktionen. 
Jag använde mig av musikalisk semiotik som innefattar musikalisk analogi, source bonding, 
tonhöjd och rörelse samt musique concrète som verktyg för att kunna stödja känslan i texten. 
Metoderna i detta arbete gav låten ett tydligt budskap där ljudproduktion och låttext hänger samman 
och talar för en och samma känsla samt resulterar i ett klingande resultat där ljudproduktion med 
hjälp av semiotik stödjer textens känsloinnehåll. Metoderna höll mig ständigt i ett kreativt flöde där 
arbetet med textanalysen gav en tydlig bild om vilka känslor som jag i ljudproduktionen skulle 
gestalta.  
 
Arbetet har givit mig en större inblick i semiotiska begrepp som kommer hjälpa mig i framtida 
textanalyser och ljudproduktioner. Jag har genom min metod av textanalys utifrån semiotiska 
begrepp kunnat stödja och stärka textens innehåll och på så sätt även textens känsla. 

Sökord: Textanalys, musikproduktion, lyrics, songwriting, semiotik.   
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INLEDNING 
Under mina år på musikhögskolan har jag format ett sätt att producera musik på. Jag börjar i regel 
alltid med ett beat på 8 takter, och sedan går jag vidare med något melodiskt, exempelvis i form av 
en synth. Jag prioriterar melodier innan jag producerar klart låten för att anpassa produktionens 
form efter låtens struktur. Det sista jag gör innan sånginspelning är att jag skriver låttexten.  

Mina erfarenheter av musikskapande är att texten inte prioriteras i första hand, i synnerhet när vi 
talar om att skriva en hit då melodier och produktionen står i fokus. När jag i efterhand lyssnar på 
vissa av mina låtar som jag skrivit och producerat så upplever jag att produktionen inte talar för 
textens tema och känsla. När produktionen står för sig själv så har den en annan känsla än vad 
texten beskriver. Jag upplever också att det finns många dansanta låtar som gör människor glada 
och medryckta, men där låttexterna talar för något annat än glädje och dans. Det är talande för att 
produktionen har en stor del för låtens känslouttryck.  
 
Jag vill med detta arbetet börja i den andra änden. Jag vill börja med en text, utgå från den känslan 
och skapa en produktion utifrån det. Jag vill undersöka och forska kring hur ljud kan stärka känslor 
och förädla en texts känslouttryck. 

Problemformulering  
Som kreatör vill jag bli bättre på att uttrycka känsla i mina produktioner. Jag anser att min 
ljudproduktion saknar gestaltning av låttexternas innehåll och känns därav inte ett med text och 
melodi. Det behövs en metod att arbeta utifrån för att kunna stärka känsloinnehållet i texten genom 
gestaltning av produktion. 

Syfte   
Syftet med arbetet är att undersöka hur textens känsla kan förstärkas i ljudproduktion genom att 
först arbeta med en textanalys som är baserad på semiotiska begrepp innan arbetet med 
produktionen.  

Frågeställning 
- Hur kan musikproduktionen stödja känslan i texten genom arbete utifrån semiotiska perspektiv? 
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Definitioner 

Beat — Oftast ett trumkomp, men kan också förekomma i melodiska element   
Pad — Ett ljud i en synthesizer med långa toner 
Lågpass filter — En parameter i en equalizer som tar bort höga frekvenser  
Arpeggio — Ett mönster av toner som spelas om och om igen 
Logic — Ett musikprogram 
Plug-in — En mjukvara i musikprogram  
RC-20 — En plug-in som kan manipulera och forma ljud 
WOBBLE — En parameter i RC-20 som manipulerar ljudet  
Sample — Inspelade ljud som används i ljudproduktion 
Sampelbibliotek — Ett bibliotek med samples 
Subdrop — En sinuston som slår av på en låg ton och faller ett par oktaver 
Hihat — Två symbaler och en pedal som tillhör ett trumset 
Synthbas — En bass från en synthesizer 
Drop — En instrumental del av en låt efter refrängen som är låtens klimax 
Sampler — En synth som tar emot ljud och skickar ut dess ljud så att du kan spela på ljudet via ett 
klaviatur — Ett samlingsbegrepp för tangentbaserade instrument  
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BAKGRUND/LITTERATUR 
 
I detta avsnitt tar jag upp bakgrund och litteratur samt tidigare forskning inom området. Jag behöver 
först att redogöra för begreppen kvalitativ och kvantitativ metod för att motivera min valda metod. 
Därefter redogör jag för konstnärlig forskning och problematiken i begreppet. Slutligen kommer ett 
avsnitt om semiotik följt av musikalisk semiotik som vetenskapligt fält.  

Kvalitativ metod  
Inom vetenskaplig forskning finns det två metoder som går att ställa emot varandra. De så kallade 
kvalitativa- och kvantitativa metoderna är två metoder för att samla in data på. Om man använder 
sig av kvantitativ metod ligger fokus på antal respondenter av den insamlade datan för en grundlig 
analys. Om man däremot använder sig av en kvalitativ metod så jobbar man mot en djupgående 
analys där antal respondenter för den insamlade datan inte har lika stor betydelse (Alvehus, 2013). 

 Kvalitativ metod handlar om att visa på nyansrikedom och komplexitet, snarare än att   
  försöka reducera verklighetens komplexitet till enkla samband. Att lära sig analysera  
 olika typer av sociala sammanhang är en viktig färdighet man kan utveckla genom att  
 ägna sig åt kvalitativ forskning, som kan ha bäring på livet efter uppsatsen. (Alvehus, 2013. s.20) 

Eftersom jag i mitt arbete utgår ifrån mig själv och mina tanker under arbetets gång känns det 
passande att utgå från en kvalitativ metod. Eftersom metoden går ut på att djupdyka i ämnet snarare 
än att dra slutsatser utifrån statistik kräver metoden tolkning och analys i relation till teori och 
tidigare forskning kring ämnet.  

  Poängen är snarare att man ska bidra till en mer generell förståelse av ett fenomen,   
  bidraget handlar om att utöka den tolkningsrepertoar som vetenskapen har tillgänglig.  
  Det handlar alltså om tolkningar av ett fenomen som säger något av vikt till andra  
  som också är intresserade av fenomenet. Tolkningen blir därmed direkt knuten till  
  teori och val av problem. Dessa, i sin tur, sätter upp ramar inom vilka tolkningen  
  kommer att röra sig, och det innebär också att tolkningens kvalitet kommer att ha  
  något att utvärderas mot. (Alvehus, 2013, s.22-23) 

Genom kvalitativ metod kommer andra aktörer kunna följa min dokumentation och analys för att få 
en förståelse av ämnet. Min tolkning och mitt resultat kommer sedan att ställas i relation till tidigare 
forskning i ”Bakgrund/Litteratur” (se s.3-8) och därmed göra arbetet relevant för andra aktörer att ta 
inspiration från för att kunna arbeta vidare med.  
 
Konstnärlig forskning 
Konstnärlig forskning är till för att utveckla konstutövaren eller bidra med kunskap inom 
konstnärliga ämnen. Genom att forska på sin egen arbetsprocess kan frågor bli besvarade åt andra 
kreatörer som är verksamma inom samma område. Den konstnärliga forskningen drar slutsatser 
baserat på utövande av konstformen samt den inviduella erfarenheten och tolkningen. Vetenskapen 
däremot strävar efter en objektiv slutsats där resultat upprepas vid varje forskningstillfälle. Bouij 
(2007) förklarar problematiken med begreppet ”konstnärlig forskning” utifrån det som nämndes 
ovan: 
  
  Forskning kan med en enkel definition beskrivas som att systematiskt och meto-   
  diskt granska för att finna något som möjligen är objektivt sant, eller åtminstone  
  sakligt redovisat och argumenterat för. Att någon under givna omständigheter  
  skall kunna upprepa arbetet och komma till samma eller åtminstone liknande  
  resultat. Det finns ju ”något” där ute i samhället/verkligheten, som forskaren på  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  något sätt värderingsfritt kan redogöra för. Vad kan då konstnärlig forskning vara?  
  Att någon konstnär/musiker om de utgår från samma förutsättningar skall kunna  
  gestalta samma konstverk och det skall bli samma resultat oavsett vem som gör det??  
  Eller ännu värre, ordkombinationen ’vetenskapligt muciqueerande’. (Bouij, 2007, s. 27)  

Bouji (2007) menar att konstnärlig forskning aldrig kommer komma ifrån det faktum att den ställs i 
relation till kultur, personlighet och musikstil och därav kan inte uppnå samma resultat vid upprepat 
arbete av olika kreatörer.  
 
När jag nu har talat om att mitt arbete befinner sig inom konstnärlig forskning och att arbetet 
innefattar kvalitativ metod vill jag i följande avsnitt gå in på litteraturen för detta arbete. Begrepp 
som förekommer i följande avsnitt är semiotik och musikalisk semiotik.  
 
Semiotik  
En låttext består i grund och botten av ord. Tillsammans skapar orden ett innehåll bestående av 
meningar som uttrycker något, det kan exempelvis vara ett budskap eller någon specifik känsla. I 
mitt arbete kommer jag att jobba med att förstå en texts innebörd genom att arbeta utifrån en 
textanalys. I detta avsnitt förklarar jag därför begreppet semiotik och några av dess byggstenar som 
är relevanta för min textanalys vilka är ikon, index och symbol samt metafor och analogi. 

Semiotiken handlar om tolkningen av tecken och uttryck (Nationalencyclopedin, 2018) och baseras 
på vårt naturliga sätt att tänka på som är sammankopplat med våra egna erfarenheter (Zibikowski,  
2015). Ur ett semiotiskt perspektiv är tecken mer än de språkliga tecken och uttryck. Detta betyder 
att tecken ur ett semiotiskt perspektiv även talar för till exempel bilder, trafiksignaler och 
sjukdomssymtom (Stam, 2016).  

För att skilja tecknen åt finns tre grundprinciper som bygger på ett semiotisk system enligt C.S. 
Peirce’s (Stam, 2016). Den första grundprincipen, ikon, har likheter mellan tecken och objekt 
(Zibikowski, 2015). En ikon kan alltså vara en person eller ett djur. Men det kan lika väl vara ett 
foto eller en bild som avbildar en person.  
 
Den andra grundprincipen heter index. Ett index talar för ikonens fysiologiska egenskaper och 
aktivitet (Zibikowski, 2015). Exempelvis om det regnar så är en pöl regnets index. Genom att se 
pölen så förstår vi att det har regnat utan att ha sett själva regnet.  
 
Den tredje grundprincipen heter symbol och ”[…] står för något, men liknar ofta inte det den står 
för. Symbolen får sitt syfte genom att man kommer överens om ett, ett exempel är trafikljus” (Stam, 
2016). Exemplet trafikljus säger oss att vi inte får gå över vägen. Vidare att det är en regel som 
samhället kommit överens om. Stam (2016) förklarar för oss att trafikljuset i sig själv är inte en 
regel, istället blir trafikljuset regelns symbol.  

En symbol kan också vara ljudet av ett tecken, exempelvis en katt som jamar. Ett exempel på hur 
dessa grundprinciper kan samverka skulle då kunna vara på följande sätt: Vi utgår från ikonen katt. 
Katten går genom skogen och lämnar tassavtryck. Dessa tassavtryck blir kattens index, då vi kan 
koppla att en katt har varit här genom att se kattens tassavtryck. Kattens symbol skulle då kunna 
vara kattens jamande.  
 
I detta avsnitt har vi gått igenom semiotik som tar upp begrepp för att förklara olika tecken för olika 
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domäner. Därför vill jag i nästa avsnitt gå in på analogi som förklarar hur vi vidare kan dra 
liknelser, paralleller och associationer mellan dem (Zibikowski, L. 2015). 
 
Analogi  
När jag, likt exemplet i förgående avsnitt, ser ett tassavtryck (index) så kan jag förstå att det är en 
katt (ikon). Vidare kanske jag får upp en bild i huvudet av hur en katt ser ut och hur den rör sig. Jag 
kanske till och med kan föreställa mig hur dess päls känns om jag klappar den. Detta förklarar 
psykologen inom kognitiv psykologi, Barsalou för oss. Enligt hans teori lagrar vår hjärna minnen av 
de intryck som vi tar till oss med hjälp av våra sinnen, för oss att sedan kunna återskapa till senare 
tillfällen, likt exemplet med katten. Den återskapande bilden av katten baseras på mina tidigare 
erfarenheter och minnen av en katt. Vidare förklarar han att vi kan associera liknande ikoner med 
varandra (Zibikowski, 2015).  
 
Exempelvis om jag ser ett tassavtryck som liknar en katts så kommer jag att lägga märke till det, för 
att sedan återskapa mitt minne av hur en katts tassavtryck ser ut. På så sätt kan jag, även fast jag inte 
har sett det nya tassavtrycket förut, associera det till mitt minne av hur en katts tassavtryck ser ut 
och förstå att det är ett liknande djur som vart här. På så sätt kan vi associera en domän med en 
annan och detta är en analogi.  

Metafor 
Inför min textanalys behöver jag redogöra för vad en metafor är. Detta är centralt för min textanalys 
då en metafor kan säga en sak men betyda en annan. Genom att förstå en metafor kommer jag att 
minska risken för att missa eventuella budskap i texten.   
 
Metafor är ett begrepp som används inom språk- och litteraturvetenskapen och ”bygger på att göra 
jämförelser med det kända och konkreta för  att tala om det mer okända och abstrakta” (Skolverket, 
2018).  

Ur boken Metaphor : a practical introduction talar Kovecses (2002) om den konceptuella och den 
språkliga metaforen. Den konceptuella metaforen består av två domäner som står i relation till 
varandra där den ena domänen, ”A” gör sig förstådd tack vare den andra domänen, ”B”. Ett 
exempel som Kovecses tar upp är ”Livet är en resa” där livet är domän ”A” och resan är domän 
”B”. Genom att koppla ihop något abstrakt, livet, med något konkret, resan, så kan vi bättre förstå 
det abstrakta (Kovecses, 2002). 

Den språkliga metaforen är inte lika lätt att hitta. En språklig metafor är uttryck där två olika 
företeelser slås samman för att uttrycka identitet. Dock är vissa av de språkliga metaforer, så som: 
jag har aldrig vunnit ett argument mot hen, eller: jag bara svalde hens anklagande och gick vidare, 
såpass vanliga i vårt språk att vi i första hand skall uppfatta dessa som språkliga metaforer. Men 
genom att förstå en konceptuell metafor kan vi hitta dessa språkliga metaforer (Kovecses, 2002).  
 
Om vi exempelvis tar den konceptuella metaforen ”Love is a journey” så förstår vi att journey, ”B” 
anspelar på love, ”A”, och kan betyda att kärlek inte är konstant och kan ta olika riktningar i livet. 
Den konceptuella metaforen ”Love is a journey” blir alltså en kategori för fler språkliga metaforer 
som underkategoriserar sig i samma tema. De språkliga metaforerna anspelar på olika ord som har 
med att resa att göra. Kovecses (2002) listar några exempel på detta enligt följande:  

LOVE IS A JOURNEY:  
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We’re at ”crossroads”  
We’re ”stuck”  
We’re gotten ”off the track”  
I don’t think this relationship if going ”anywhere”   

Ett annat begrepp för ”A” och ”B” benämns av Kovecses som ”target domain” respektive ”source 
domain”. Genom att ställa upp source- och targetdomänen mot varandra, som beskrivet nedan, kan 
vi ännu tydligare förstå hur vi kan finna budskap som gömmer sig i språkliga metaforer (Kovecses, 
2002).  

Source: JOURNEY      Target: LOVE 
the travelers      —>  the lovers  
the vehicle      —>  the love relationship itself 
the journey       —> events in the relationship 
the distance covered     —> the progress made 
the obstacles encountered    —> the difficulties experienced 
decisions about which way to go   —>  choices about what to do  
the destination of the journey     —> the goal(s) of the relationship  
          
Musikalisk Semiotik 
Eftersom mitt arbete innefattar musikalisk gestaltning i form av ljudproduktion för att gestalta 
textanalys behöver vi tala om den musikaliska semiotiken. Den musikaliska semiotiken förklarar 
hur vi kan gestalta känslor genom olika ljud. Därför berör följande avsnitt musikalisk analogi, 
source bonding, tonhöjd och rörelse samt musique concrète. 
 
Musikalisk analogi  
Som jag beskriver i avsnittet semiotik kan vi göra associationer mellan olika domäner. Likt att vi 
kan associera tecken med bilder så kan vi också associera tecken med ljud.  
 
I Muciqueal Semiotics and Analogical Reference finner jag ett exempel på hur låg- till högfrekventa 
och snabbt spelade stråkar i stycket ”El Colibri”, eller ”The Hummingbird” associeras med 
vingslagen från en fågel, i detta fall från en kolibri.  
  
 The rapid repeated notes, beginning in a low register, evoke the surprisingly visceral  
 sound the hummingbird makes in flight; the sudden shifts along the length of the string  
  summon the darting movements of the bird. (Zibikowski, 2015, s.173) 
 
Exemplet förklarar för oss att vi kan genom våra erfarenheter av ljud dra paralleller mellan olika 
domäner för att deras ljud liknar varandra i och med våra tidigare minnen. På så sätt kan vi i 
musikalisk gestaltning använda oss av instrument för att uttrycka ljud som har en helt annan domän.   
 
Vad vi som lyssnare gör associationer till kommer av erfarenhet och bakgrund variera. Detta 
kommer jag att ta upp i nästa avsnitt som handlar om begreppet source bonding.  
 
Source bonding 
Source bonding är ett begrepp som rör hur vi upplever och kopplar ihop ljud och domäner. Inom 
den musikaliska semiotiken används source bonding som en musikalisk motsvarighet till 
semiotikens ikon. Alltså om vi hör en gitarr så blir själva gitarren ikon för dess ljud. Viktigt är att 
kommentera att Smalley förklarar att source bonding är motsvarigheten endast till semantikens 
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ikon, där semantikens ikon till skillnad från semiotikens ikon fördjupar sig i språkets grammatik 
och språkets användning (Chiara, M.L.D m.fl., 1995). Men jag menar att eftersom begreppet ikon 
finns i semiotiken så har source bonding också relevans i semiotiken, och inte bara i semantiken.  

Smalley förklarar också att vi som lyssnare tenderar att försöka koppla ihop de ljud vi hör med dess 
källa (Smalley, 1997) precis som exemplet med stråkarna och kolibrin i förgående avsnitt. Vad 
lyssnaren väljer att höra är inte alltid hos kompositören att bestämma då dessa associationer sker 
naturligt hos lyssnaren baserat på erfarenheter och den egna uppfattningen av ljud (Smalley, 1997). 
 
 Source bondings may be actual or imagined – in other words they can be constructs created  
 by the listener; different listeners may share bondings when they listen to the same mucique,   
  but they may equally have different, individual, personalised bondings; the bondings may   
  never have been envisaged by the composer and can occur in what might be considered the  
 most abstract of works; wide-ranging bondings are inevitable in muciques which are not  
 primarily weighted towards fixed pitches and intervals. (Smalley, 1997, s.110)  

Tonhöjd & rörelse  
Jag vill nu gå vidare med att förklara hur vi genom tonhöjd och rörelse kan associera olika ljud med 
olika känslor. I Analysing Popular Mucique beskriver Machin hur vi som lyssnare upplever ljud och 
musik i termer som tonhöjd och rörelse. Machin menar att vi människor generellt upplever och 
sammankopplar olika tonhöjd med olika känslor. Exempelvis att hög tonhöjd associeras med högre 
energi, något glatt eller svävande. Kontra låg tonhöjd som associeras med lägre energi, fara, tyngd 
och gravitation (Machin, 2010).  
 
Machin beskriver också att musik sällan är något statiskt, utan rör sig genom tid. Exempelvis när en 
melodi rör sig från en hög tonhöjd ner till en låg tonhöjd upplever vi den som fallande energi. Och 
tvärtom, en gradvis tonhöjd som går från lågt till högt i tonhöjd upplever vi ökar i energi. Vidare att 
tonhöjden i språkets rörelse är förknippat med hur vår sinnestillställning är och kan berätta för oss 
om vi är exalterade eller uttråkade. Exempelvis en person som går upp i tonhöjd när hen talar är ofta 
exalterad, medan en person som pratar i samma tonhöjd associeras som ledsam, likgiltig eller 
uttråkad (Machin, 2010). 

I följande avsnitt förklara begreppet musique concrète för att motivera min metod då jag låtit mig 
inspirerats av musik concrètes metoder.  

Musique concrète 
I och med att mitt arbete handlar om att gestalta text i produktion så kommer jag att samla på mig  
ljud som passar till den känsla som texten uttrycker. Jag kommer att experimentera med ljud för att 
på bästa sätt stödja känslan i texten. Därför har jag låtit mig inspirerats av musique concrètes 
metoder som fokuserar på skapandet av ljudet snarare än musikteori och notering.  

Termen mucique concreté är en stil som skapades av Pierre Schaeffer år 1948. Musiken var snarare 
ett sätt att jobba på än en musikstil. Schaeffers’s sätt att jobba på var på den tiden banbrytande då 
den tog avstånd från att jobba med notation och instrumentation som på den tiden var det primära 
sättet att komponera musik på (Teruggi, 2015).  
 
 Instead of notating muciqueal ideas on paper with the symbols of solfège and entrusting their  
 realizationto well-known instruments, the question was to collect concrete sounds, wherever  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 they came from, and to abstract the muciqueal values they were potentially containing. (Taylor  
 2001, s.45) 
 
Schaeffer’s metod stack också ut då kreatören inom mucique concreté skulle eftersträva att koppla 
ifrån ljuden från sin källa. Allt som lyssnaren kan göra associationer till skulle undvikas. Detta 
gjorde man genom att experimentera och manipulera med ljud (Teruggi, 2015).  
 
Schaeffer menar att det var nödvändigt att maskera ljudkällan i sin komposition för resultatet skull. 
På så sätt kunde kreatören flytta lyssnarens fokus från instrumentens egenskaper till kompositörens 
kunskaper (Taylor, 2001).  
 
Detta sätt att jobba på går ifrån det sätt som den musikaliska semiotiken jobbar på. Source bonding 
och musikalisk analogi strävar efter associationen mellan olika domäner, där lyssnaren skall med 
hjälp av sina associationer koppla ljudet till dess källa för att identifiera känsla. Musique concrète 
metoder för att maskera ljudkälla blir inte relevant för mitt arbete. Men jag kommer inte heller stäva 
efter att lyssnaren skall kunna koppla ihop ljudet med dess källa då ett ljud inte behöver vara 
konkret för att uttrycka känsla. Machin (2010) förklarar att man med hjälp av tonhöjd och rörelse 
kan få ljud att uttrycka känslor.  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METOD FÖR DATASKAPANDE 
I detta avsnitt kommer jag redogöra för min metod för dataskapande vilken sker i två steg: 
textanalys och ljudproduktion. Vidare redogör jag för hur jag dokumenterat arbetsprocessen.  
 
Textanalys 
För att få svar på min frågeställning kommer jag att arbeta med en befintligt text som jag själv har 
skrivit vid ett tidigare tillfälle. Det var över tre år sedan som jag skrev texten vilket gör att jag 
känner en viss distans till den. Trots det innebär det också att jag kommer ha en viss inblick i texten 
redan innan jag börjar analysera den. Det känns intressant för mig att se hur en textanalys utifrån en 
metod byggd på semiotiska begrepp kan ge texten nya perspektiv och hur jag trots att jag har skrivit 
texten själv kan fördjupa mig i dess budskap. 

Värdet av en text ligger i textens budskap, alltså vad texten handlar om.  Ju tydligare budskap desto 
lättare är det att förstå en text. Men budskapet i en text är inte alltid så lätt att identifiera. Machin,   
2010 förklarar att det är inte alltid är det som uttrycks i en text som är det mest givna budskapet då 
detaljer och olika retoriska figurer, så som metaforer och analogier kan maskera det egentliga 
bakomliggande budskapet (Machin, 2010).  

  And while a number of songs may appear to be simply love songs,  
  closer analysis often reveals different underlying schema and therefore  
  differences in values, behaviours and identities. (Machin, 2010, s.78)  
 
Metaforen är ett bra verktyg för att identifiera dessa maskeringar. En metafor fungerar på så sätt att 
den uttrycker en grej, men betyder en annan. Exempelvis ”we’re at ”crossroads”. Om man inte är 
medveten om den konceptuella metaforen ”love is a journey” så kommer vi inte förstå den språkliga 
metaforen ”we’re at ”crossroads” och därav missa innebörden av metaforen som betyder att en 
relation har nått en punkt där ett beslut måste göras (Kovecses, 2002), som jag redogör för i 
bakgrund-och litterturdelen.  
 
Ett annat verktyg som är bra för att identifiera bakomliggande budskap är analogi, som hjälper oss 
att känna igen olika tecken för oss att liknelser, paralleller och associationer mellan dem 
(Zibikowski, 2015), som jag skriver om i bakgrund-och litterturdelen. Detta kan exempelvis bli 
användbart om vi läser en text om ”ett vild, galet djur”. Meningen säger inte oss vilket djur det är. 
Men vi själva kommer att kunna dra associationer till det djur som vi tycks vara vilda och galna. Jag 
tillexempel tänker på ett vildsvin eller en hygiena.  

Machin tar upp en metod för textanalys som bygger på att ställa specifika frågor kring texten. Dessa 
frågor handlar om att identifiera karaktärer, hur dem beskrivs, vad dem gör och i vilket 
sammanhang dem är i. Vidare skriver Machin är det viktigt att identifiera hur de olika karaktärerna 
presenteras, från vems perspektiv texten är skriven från samt när texten är skriven, då det påverkar 
vår uppfattning av huvudkaraktärens position och värderingar (Machin, 2010).  
 
Exempelvis en kvinnlig karaktär i en text skriven på 60-talet skulle ha en annan position gentemot 
en kvinnlig karaktär idag, då samhället ser annorlunda ut. En position för en kvinna som gör allt i 
hushållet skulle idag anses som icke-jämställd, orättvis och skev, men som på 60-talet skulle kännas 
mer accepterad och ”normal”.  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Inför mitt arbete har jag valt ut de frågor ur Machins (2010) metod för textanalys som känns 
relevanta för min textanalys enligt nedan:  
 
1 — Personalised / impersonalised — Om karaktären i texten nämns som ”jaget” eller nämns vid 
namn är det ur ett personalised perspektiv. Om karaktären i texten nämns som exempelvis 
”flickvännen” eller ”staten” så är texten ur ett impersonalised perspektiv.  

2 — Behavioural — Att göra. ”Jag visslade”, ”jag stod på händer”, ”jag kollade”. 

3 — Mental — Tänkande, att räkna ut, bedöma. Exempelvis: ”Jag visste att det skulle bli så”, ”jag 
har hört det förut”.  

4 — Verbal — Sägande. ”Vi pratade om framtiden”, ”du sa att du inte visste”.  

5 — Existential — Att vara, exempelvis i ett rum eller på en plats.  

Jag väljer att genom min resultat- och diskussionsdel kalla dessa fem perspektiv följande:  
Personifierad/icke-personifierad, beteende, tänkande, sägande och existentiell. 
 
Ljudproduktion 
För att gestalta textens känslor kommer jag att samla och spela in ljud som jag tycker representerar 
resultatet av textanalysen. Metoden inspireras av Pierre Schaeffer’s musique concreté.  
 
Precis som Schaeffer’s metod kommer jag att gå direkt på ljudkällan i mitt arbete (Teruggi, 2015). 
Genom att experimentera och manipulera ljud kommer jag att försöka gestalta de känslor som 
textanalysen identifierat. Jag behöver dock inte anpassa mig till Schaeffer’s regler kring maskering 
av ljud eller var ifrån jag hittar ljuden. Oavsett om jag själv spelat in ljuden eller om jag hittar dem i 
en befintlig ljudbank så får jag använda dem i mitt arbete, så länge de stämmer överens med resultat 
av min textanalys. 
 
Genom att arbeta i ett musikprogram som heter Logic, kommer jag att kunna samla den datan som 
blir till mitt resultat av den klingande delen. Jag kommer i resultatdelen att redogöra för mitt resultat 
genom att referera mina valda ljud till ljudfiler och skärmdumpar i bifogade filer. Det klingande 
resultat blir alltså resultatet av detta arbete och dokumentationsmaterial för genomförandet kommer 
att bestå av skärmavbildningar och ljudfiler från arbetsprocessen. 

Jag kommer i slutskedet av mitt genomförande att mixa ihop mitt klingande resultat till en färdig 
produkt som presenteras i slutet av mitt arbete.   
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RESULTAT 
I detta avsnitt presenterar jag först och främst den låttext jag valt att arbete med. Jag kommer sedan 
att redogöra för mitt resultat av textanalys och ljudproduktion samt resultatanalys. Eftersom mitt 
arbete innefattar tolkningsarbete och därmed redan vid genomförande berör analysarbete så 
kommer jag att sammanställa resultatpresentationen och resultatanalysen i ett och samma avsnitt. 
Jag kommer först att översiktligt presentera resultatet av textanalysen för att sedan djupdyka in i 
varje del av texten. Efter detta kommer jag att översiktligt presentera resultatet av ljudproduktionen 
för att sedan djupdyka i ljudproduktionens gestaltning av textanalysen.  
 
Eyes On Me 
VERS 1 
Ruin the make up again. Lit one. Allay the pain.  
Doing the ”play and pretend”. Say that I’m insane.  

PRE-CHORUS 
Feel me like you feel the fear, touch me so I disappear. Fade in the dark.  
Hold me, spare me one more tear. Do me, make a better year. Save the last month  

CHORUS 
I’ll make me a better bleed when you lay your eyes on me. 
I’ll make it to new year eve if you lay your eyes on me. 

VERS 2 
It’s too late to feel a thing. I am numbed and tired out. 
It isn't my intuition to figure it out. 

Textanalys 
Texten handlar om en verklighetsflykt där huvudkaraktären, det så kallade ”jaget”,  huvudsakligen 
försöker fly från sig själv genom destruktiva beteenden. Hela texten utgår från jagets perspektiv och 
tankar och vägleder oss genom den psykologiska platsen till den fysiska platsen. Den psykologiska 
platsen talar om nedtryckta känslor där jaget försöker upprätthålla en fasad för att gömma 
bakomliggande känslor. Den fysiska platsen tar oss till miljöer likt en nattklubb där jaget söker tröst 
i form a fysisk kontakt med textens andra karaktär, så kallad ”you”.  

Genom att använda mig av Machins (2010) utgångspunkter för textanalys som identifierar vem 
texten handlar om, vad karaktären gör, tänker och säger samt vart hen befinner sig, så kunde jag 
snabbt få en bild av vad texten handlade om. I och med att jag har skrivit texten själv så hade jag en 
viss inblick i texten redan innan jag började att analysera den. Jag visste exempelvis redan från 
början att texten var skriven utifrån ett personifierat perspektiv, att texten handlar om jaget. Men 
genom presentationen av karaktärer i texten kunde jag få en djupare förståelse för vad karaktärerna 
hade för position och betydelse för texten. Bortsett från ”I”, som jag väljer att kalla för jaget, 
presenteras en andra karaktär så kallad ”you”. ”You” presenteras ur ett icke-personifierat perspektiv, 
då vi inte får reda på något om ”you”.”You” blir snarare en funktion av jagets beteende (Machin 
2010), som jag kommer att förklara senare i detta avsnitt. Utifrån detta perspektiv tog jag mig an 
första versen utifrån jagets tankar och beteenden, även fast texten inte uttryckligen säger ”I” i första 
versen.  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Med det som är sagt ovanstående så kommer textens helhet påverka innebörden av varje textrad 
som jag i detta avsnitt kommer att redogöra kring. 
 
VERS 1 
Ruin the make up again.  
Lit one. Allay the pain.  
Doing the ”play and pretend”.  
Say that I’m insane.  

De första tre textraderna ur texten uttrycker ett beteende då de anspelar på att göra något (Machin 
2010). Efter denna anmärkning började jag med att fokusera på vad ”ruin the make up again” hade 
för betydelse. Eftersom jag utgick från att det är jaget som uttrycker sig i texten så sade ”ruin the 
make up again” mig att jaget har smink på sig. Smink fick mig att tänka på en perfekt fasad, ett sätt 
att framställa sig själv på. ”Ruin the make up” tolkade jag då som en metafor (Kovecses, 2002), för 
ett nederlag där fasaden, (sminket), blir förstört av något eller av någon anledning. Med detta sagt 
så tolkade jag att det som förstör sminket är de äkta känslorna som sipprar igenom fasaden. 
Känslorna som sipprar fram tar form av tårar som rinner över nedför kinderna. Tårarna blir en 
metafor (Kovecses, 2002) för de äkta känslor som förstör fasaden (sminket).  

Den andra textraden, ”Lit one”, kan tolkas som i att tända något. ”Lit one” i denna bemärkelse 
målar upp bilder av rök. Röken blir ett index för en eld eller en cigarett. Men i och med den plats 
som målas upp utifrån textens helhet, nattklubben, så tolkar jag att röken kommer från en cigarett. 
Cigaretten blir då rökens ikon (Zibikowski, 2015) och därav gör jag en association mellan textraden 
”Lit one” och cigaretten.  

Eftersom textraden ”allay the pain” kommer efter ”lit one” så tolkade jag att denna textrad står i 
förbindelse med ”lit one”. För att förstå textraden bättre valde jag att binda ihop dem till en mening 
följande ”lit one to allay the pain” . Genom att binda ihop dem bildar dem en konceptuell metafor 
där targetdomänen, ”allay the pain” gör sig förstådd av sourcedomänen ,”lit one” och betyder att 
cigaretten är till för att dämpa ”pain”. Pain, i denna bemärkelse, är den psykologiska smärtan, alltså 
ångesten som jaget bär på och som jaget försöker att trycka ner.  
 
Den fjärde textraden ”doing the play and pretend” talar också om jagets fasad. Textraden säger oss 
att jaget spelar en roll som låtsas som om allt är bra. Textraden är också talade för en medvetenhet 
som jaget har. Jaget vet att hen inte mår bra, då det är jaget själv som beskriver hur hen spelar ett 
spel, en karaktär för att upprätthålla fasaden utåt.  

Textraden ”say that i’m insane” kan tolkas ur två olika perspektiv. Om texten är utåtagerande är den 
”verbal”, men om jaget uttrycker textraden i tänkande form är den ”mental”. Om man ser till 
helhetsbilden så ger båda perspektiven oss indikationer på att jaget interagerar med en annan 
person. Det första alternativet berättar för oss att jaget interagerar med ”you” genom att uppmana 
”you” att säga, ”say that i’m insane”. Det andra alternativet är ett tänkande där hen vill att ”you” 
skall säga ”say that i’m insane”. Det andra alternativet kan betyda att jaget försöker driva ”you” att 
säga att hen är ”insane”. Jag kommer att förklara detta i följande del av texten, den så kallade 
”bryggan”.  
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BRYGGAN 
Feel me like you feel the fear.  
Touch me so I disappear.  
Fade in the dark.  
Hold me, spare me one more tear.  
Do me, make a better year.  
Save the last month  

Jag vill först återkoppla till inledningen av detta avsnitt där jag skriver att ”You” är snarare en 
funktion av jagets beteende (Machin 2010). Detta uppenbarar sig främst i första, andra, tredje och 
femte textraderna där ”you” benämns enbart för att förklara jagets beteenden och destruktivitet. Det 
är alltså beteendena som är viktiga för storyn och inte själva mötet med ”you”.  
 
Vidare knyter jag nu an till sista raden av versen där jag diskuterade vad ”say that i’m insane” hade 
för innebörd. Inför detta vill jag redogöra för vad textraderna i bryggan berättar för oss. Textraderna 
berättar om ett destruktivt förhållningssätt att dämpa ångest på. Texten anspelar på sex i syfte av att 
söka tröst och verklighetsflykt i form av fysisk kontakt med, i detta fall, ”you”.  

”Feel me like you feel the fear” och ”touch me so I disappear”, är två textrader som uttrycker 
metaforer (Kovecses, 2002). Den första hittar vi i ”feel me like you feel the fear” där fear inte 
betyder rädsla utan är en metafor (Kovecses, 2002), för försiktighet. Textraden uttrycker alltså att 
jaget söker efter en försiktig och öm beröring. Jag tolkar det som att en öm beröring betyder att 
jaget är ute efter något mer än en sexuell fysisk kontakt. Jag tolkar det som att jaget söker någon 
som kan trösta och bry sig om hen. 

Den andra metaforen hittar vi i ”touch me so I disappear”, som är en konceptuell metafor där 
targetdomänen ”disappear” gör sig förstådd av sourcedomänen ”touch” (Zibikowski, L. 2015), och 
uttrycker att jaget vill dämpa sin ångest för stunden genom en mer intimt möte dem emellan för att 
på så sätt kunna försvinna. Vad texten menar med att försvinna finner jag i följande textrad ”fade in 
the dark” som är en metafor (Kovecses, 2002) där fade står för att komma bort ifrån sig själv och 
dark står för ett destruktivt beteende. ”Touch me so I disappear” betyder alltså att jaget söker fysiskt 
kontakt för att på så sätt kunna fly från sig själv genom destruktivt beteende.  

Efterföljande textrader ”Hold me, spare me one more tear” och ”do me, make a better year” berättar 
för oss att det fysiska mötet blir mer intimt. Det blir tydligt i dessa textrader att det fysiska mötet är 
av destruktiva vägnar då ordet ”tear” förekommer som berättar att jaget inte är i en bra 
sinnesstämning.  

Det är nu jag förklarar textraden ”say that i’m insane” som vi hittar i slutet av vers 1. I och med att 
textraderna i bryggan uttrycker metaforer så tolkar jag det som om dem är tänkande och inte 
sägande. Men det känns ändå som om jaget intrigerar med ”you” på något sätt. Därför tolkar jag det 
som om jaget uttrycker sitt tänkande genom kroppsspråk. I och med nattklubben så tolkar jag att 
jaget intrigerar jaget med ”you” genom dans och uttryck med kroppen och ansiktet. Därför känns 
det som om även ”say that i’m insane” är ett tänkande som jaget tänker att hen vill att ”you” skall 
säga eller tycka. 
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REFRÄNG 
I’ll make me a better bleed, if you lay your eyes on me. 
I’ll make it to new year eve, if you lay your eyes on me. 

Om bryggan talar för att jagets destruktiva beteenden i form av fysisk kontakt i syfte att må bättre i 
stunden, så blir det ännu tydligare i refrängen. För att förstå den första textraden ”I’ll make me a 
better bleed, if you lay your eyes on me” måste vi reda ut för vad ”I’ll make me a better bleed” 
betyder, då detta inte är korrekt engelska. I och med att jag har skrivit den text som jag har 
analyserat så vet jag vad jag hade i åtanke när jag skrev den. ”Bleed” i ”I make me a better bleed” är 
en metafor (Kovecses, 2002) för sorg. Vidare är ”better” i denna bemärkelse ett annat uttryck för 
less. Den korrekta engelska textraden skulle bli ”I grief less”. Meningen kan då se ut såhär ”i grief 
less”, if you lay your eyes on me” och betyder att jaget i stunden mår bättre i och med 
uppmärksamheten och närheten av ”you”.  

Textraden därefter ”I’ll make it to new year eve, if you lay your eyes on me”, tolkar jag som en 
metafor (Kovecses, 2002), där ”new years eve” i denna textrad inte representerar själva nyårsafton i 
benämning av en tidpunkt och tid på året, utan snarare representerar det klassiska lyckoruset på 
nyårsafton. Textraden säger alltså att ”jag kan uppnå ett lyckorus”, eller ”jag mår iallafall bättre, om 
du ger mig din uppmärksamhet”.  

VERS 2 
It’s too late to feel a thing. I am numbed and tired out. 
It isn't my intuition to figure it out. 

”It’s too late to feel a thing” är tänkande (Machin 2010) antingen genom att textraden kan betyda att 
det är för sent på dygnet för att känna något för någon eller att alkohol har påverkat känseln. Det 
kan vara den fysiska känseln då alkohol påvekar våra sinnen och att känseln blir sämre på grund av 
det. Men känseln kan också betyda den mentala känslan. Lika väl som cigaretten som jag redogör 
för i vers 1 kan dämpa ångest i och med det lugn som en cigarett kan tillföra, så kan alkohol också 
ha en sådan effekt.  
 
Även ”I am numb and tired out” är ett tänkande (Machin 2010), som är en utveckling på förgående 
textrad då ”I am numb and tired out” förklarar vad ”feel” har för betydelse i textraden. ”I am numb” 
betyder att jaget är bedövad och är en metafor (Kovecses, 2002), för alkoholpåverkan. Alkohol för 
mig är stark förknippat med fest och jag börjar förstå vart texten utspelar sig. I och med den 
anonyma bilden av ”you” känns det som om deras möte sker på en nattklubb. Platsen går också bra 
ihop med verklighetsflykten då man i sådana miljöer har en tenderns att glömma tid och rum.  

”Tired out” som betyder att jaget har brist på sömn stärker tolkningen av att ”it’s too late to feel a 
thing” skulle ha med alkoholpåverkan att göra, då alkohol, som sagt, också har en bedövande effekt. 

I sista textraden ”it isn't my intuition to figure it out”, förstår jag i efterhand, i och med textanalysen, 
att jag egentligen menade intention. Textraden bekräftar det jag tidigare tolkade ur textraden ”doing 
the play and pretend”  vilket är att jaget är medveten om de beteenden och den sinnesstämning som 
jaget befinner sig i. Vidare säger den oss att jaget inte vill göra något åt saken, eller kanske inte mår 
tillräckligt bra för att rycka upp sig.  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För att sammanfatta textanalysen så skulle jag säga att texten handlar om en sinnesstämning. Den 
avslöjas i form av olika beteenden och tänkande som jaget redogör för oss genom att vi får följa 
med i jagets tankar. Sinnesstämningen talar för en inre stress, destruktivitet, verklighetsflykt, 
melankoli och ångest. Den inre stressen uttrycker sig i tårarna som talar för att jaget har svårt att 
upprätthålla den fasad som jaget har utåt sett. Destruktiviteten ligger i beteendet som jaget har då 
hen försöker trycka ner sina känslor med hjälp av alkohol, festande och fysiskt kontakt med ”you”. 
Verklighetsflykten ligger i nattklubbens dansgolv där jaget försöker fly från sig själv genom dans 
och musik. Melankolin och ångesten är en känsla som jag får av helhetsintrycket av texten som 
berättar om en person som inte mår bra i och med de destruktiva beteendena.  

Jag kommer nu att ta med dessa känslor in i ljudproduktionsdelen för att stärka textens 
känsloinnehåll. Jag kommer att beskriva hur jag väljer att gestalta de känslor som de olika delarna 
av texten beskriver. Därför kommer jag att nämna vart i texten vi är för att kunna motivera de 
känslor jag väljer att gestalta. 

Ljudproduktion 
I min ljudproduktion har jag inspirerats av musique concrèt sätt att arbeta på, där utgångspunkten i 
skapandet är att leta och samla på sig ljud. Likt mucique concrèt kommer notation och 
instrumentation inte tas upp i mitt arbete (Teruggi, 2015), det är hur ljuden gestaltar känslan som är 
det viktiga. Jag vill tillägga att jag kommer i detta arbete ta mig an den klingande delen i sin helhet. 
Vilket innebär att vissa element kommer att läggas på utöver de ljud som skall gestalta resultatet av 
textanalysen. Exempelvis kan jag behöva lägga till trummor för att lyssnarens skall känna pulsen i 
musiken och perkussion för att öka intensiteten i slutet av produktionen.  
 
Jag bestämmer mig först för att gestalta den upprätthållna fasaden, som beskrivs i den första delen 
av texten, den så kallade första versen. Jag väljer att göra en lågmäld pad som anspelar på melankoli 
och lägger ackorden med minsta rörelse, detta för att uttrycka likgiltighet (Machin, 2010), som 
speglas i jagets försök att verka obrydd. För att paden inte skall signalera en lugn likgiltighet, då 
jaget i sin helhet bär på mycket stress i form av ångest, så lägger jag på ett lågpass filter som 
filtreras uppåt på fjärdedelar. Detta gör att paden får en rörelse uppåt, med en stigande energi 
(Machin, 2010), som gestaltar en högre puls (se bilaga 1 och klingande bilaga 1). 
 
Jag lägger också till ett element i form av ett arpeggio för att förstärka associationen till stressen. 
Arpeggiot gör jag genom att spela på tre toner upp och ner i tonhöjd. Denna konstanta rörelse som 
går upp i ökad energi, och ner i fallande energi (Machin, 2010), tillför en förstärkt känsla av hög 
puls (se klingande bilaga 2). Samma sak hör vi i paden som faller två oktaver för att återgå till 
original oktav. Även denna effekt tillför en förstärkt känsla av hög puls (se klingande bilaga 3).  
 
Jag ville hitta något som kunde tillföra spänning. Något som får vår kropp att reagera. Detta gjorde 
jag genom att byta andra ackordet från ett C till ett Ab aug i slutet av första versen. Detta tillför en 
spänning i och med att ackordet sticker ut rent harmoniskt gentemot resten av ackorden (se 
klingande bilaga 4). Jag lade också till en melodi i form av en synt. Tonerna bildar en melodi som 
stiger i tonhöjd som associeras med stigande energi (Machin, 2010), för att ge lyssnaren en känsla 
av att någonting kommer att ske. För att tillföra mer spänning till ljudet så lade jag på en plug-in 
som heter ”RC-20”. Pluggen kan manipulera ljud och har några intressanta parametrar som kommer 
att stärka denna känsla. De parametrar som jag väljer att använda i syfte att fånga ett mer ”spänt” 
eller en ”kuslig” känsla är ”WOBBLE” som styr hur tonen rör sig. Genom att få ljudet att röra på 
sig från rent till dissonant framhäver den en kuslig och obehaglig känsla. En annan parameter som 
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jag väljer att använda är det inbyggda reverbet som finns i plug-inen. Jag vill att ljudet skall kännas 
som att det kommer lång ifrån för att det ska kännas främmande (Se bilaga 2 och klingande bilaga 
5).  
 
Det sista jag gör för att överdriva den spända känslan är att jag nynnar i bakgrunden. För mig är ett 
nynnande läskigt i och med att jag associerar ett nynnande till skräckfilmer (se klingande bilaga 6). 
 
Jag försöker hitta något element som kan gestalta tårarna som förstör fasaden (sminket). Men 
eftersom jag inte kan hitta en ljudande analogi (Zibikowski, 2015) till tårar, bortsett från ett 
snyftande, så väljer jag att försöka efterlikna droppar, i syfte att komma så nära en association till 
tårar som möjligt. I och med att vi kan återskapa våra tidigare erfarenheter av vad vi ser, hör och 
känner för att koppla dem samman så kan vi tack vare det koppla samman liknande ljud genom våra 
associationer till det vi hört tidigare (Zibikowski, 2015). Vidare att vi tenderar att att koppla 
samman ljud med dess källa (Smalley, 1997). Detta innebär att jag inte behöver spela in fysiska 
droppar för att komma åt ljudet av droppar. Ett ljud som låter som droppar kan lika väl få oss att 
tänka på droppar om ljudet är tillräckligt nära orginalljudet. Genom att experimentera med olika 
ljud kommer jag fram till att jag kan spela in mitt smask och lägga på reverb för att åstadkomma 
ljudet av droppar (se klingande bilaga 7).  

Den plötsliga tystnaden som uppstår när synthpaden upphör gör lyssnaren uppmärksammad på 
nästa del av låten. Bryggan, den andra delen av texten, uttrycker destruktiva beteenden i form av 
fysisk kontakt. Detta gestaltar jag genom plötsliga ljud som kommer och går, likt en skräckfilm som 
signalerar oro och spänning. Jag valde att använda mig av en sampling ur ett sampelbibliotek som 
bryter av den slumrande synthpaden och lämnar det pulserade arpeggiot kvar i bakgrunden. 
Samplingen är en impact som har en skrämseleffekt då ljudet kommer oväntat för lyssnaren (se 
klingande bilaga 7). Jag lägger till ett subdrop för att stärka effekten, då låg tonhöjd associeras med 
fara (Machin, 2010) (se klingande bilaga 8).  
 
Vidare lägger jag till ett ljud som har funktionen av en hihat. Det är också till för att stärka känslan 
av ”oro” då ljudet inte riktigt följer en fast takt. Ljudet kommer av att slå med nageln på en 
stålplatta som utgör en analogi till en ”trap-hihat” (Zibikowski, 2015) (se klingande bilaga 9).  

För att stärka verklighetsflykten som den tredje delen, så kallade refrängen i texten talar för gjorde 
jag ett taktfast trumkomp och lade till en syntbas. Detta är två element som är signifikanta i 
dansmusik. Trummorna gör jag från två olika sampelbibliotek (se klingande bilaga 10) och 
synthbasen hittar jag i en plug-in (se klingande bilaga 11). 

Vidare väljer jag att göra ett drop då min association till nattklubbar är house musik där refränger 
består av instrumentala ”drop”, alternativt ett drop med uppklippta sångfraser. Refrängerna har 
alltså inga klassiska refränger utan består av ett beat och slingor bestående av instrument eller delar 
av sång som används på nytt genom dropet (se klingande bilaga 12).  
 
I mitt drop väljer jag att klippa upp sången i refrängen vid dess transient och lägger in dem i en 
sampler. Alla ord delar upp sig i samplern och jag kan genom ett midiklaviatur spela en melodi med 
ljudet av sången. På detta sätt kan jag strukturera om fraserna i önskad ordning. Vidare väljer jag att 
manipulera sången genom att experimentera med dess formant. Formaten som ändrar klangen på 
sången gestaltar de alkoholpåverkade sinnena (se klingande bilaga 13).  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För att illustrera tröttheten och det alkoholpåverkad sinnesstämning, som vi tar del av i den fjärde 
delen av texten, den så kallade andra versen, väljer jag att leka med tempot i låten. Genom att låta 
en metronom slå an och sacka i tempo låter jag hela låten sacka i tempo för att överdriva känslan av 
trötthet. Eftersom metronomen har ett klickande ljud kan denna i sitt sammanhang associeras med 
en klocka (Zibikowski, 2015), och talar för den sena tidpunkten på dygnet (se klingande bilaga 14).  
 
Det klingande resultatet i helhet känns mörk, melankolisk med inslag av eufori och undanflykter. 
Texten i verserna talar för allvarsamhet och nedtryckta känslor som gestaltas i lågmälda synthar och 
reverb. Bryggan beskriver destruktiva beteenden i form av fysisk kontakt, medan refrängerna 
speglar en mer lättsam verklighetsflykt i en nattklubbsmiljö i form av ett upptempo beat som går 
över i ett drop. När jag lyssnat på låten lämnas jag med en känsla av verklighetsflykt och melankoli. 
Jag känner mig smått upprymd, men en känsla av gravitation ligger över mig som samtidigt får mig 
att känna mig tom och maktlös.  
 
Klingande resultatet (se klingande bilaga 15). 
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DISKUSSION 
 
Från mitt resultat kan jag besvara min frågeställning: 
- Hur kan musikproduktionen stödja känslan i texten genom arbete utifrån semiotiska perspektiv? 
 
För att besvara frågeställningen vill jag göra det med motiveringen som följer här nedan.  

Genom att jobba utifrån semiotiska perspektiv kunde jag i min textanalys identifiera vem texten 
handlade om, vad hen tänker och säger, vad karaktären gjorde, samt vart hen befinner sig.  
 
Vem texten handlade om visade sig i hur texten var skriven på. Texten uttrycker ”I” eller ”me”, som 
jag väljer att kalla för jaget. Detta framgår främst i bryggan och refrängen av texten, exempelvis i 
textraderna ”touch me so I disapeear” eller ”I’ll make it to new years eye, if you lay your eye on 
me”. Som jag skrev i resultatdelen så yttrade detta också sig i presentationen av karaktärer i texten. 
Genom de perspektiv som Machin (2010) tar upp kunde jag hitta två karaktärer i texten samt 
identifiera vad dem hade för betydelse för texten. Bortsett från ”I” så presenteras en andra karaktär 
så kallad ”you”. ”You” presenteras ur ett icke-personifierat perspektiv då vi inte får reda på något 
om ”you”. Därav kunde jag utesluta att texten var skriven ut ett personifierat perspektiv där vi som 
läsare får följa med i huvudkaraktärens tankar, ur ett tänkande perspektiv. 

Vad jaget tänkte finner jag i exempelvis textraden ”touch me so I disappear”, som är en konceptuell 
metafor där target-domänen ”disappear” gör sig förstådd av sourcedomänen ”touch” (Reybrouck, 
2015). Textraden uttrycker en tanke av ett beteende där ”I” försöker utnyttja ”you” i ett fysiskt 
möte, för att på så sätt för stunden kunna dämpa sin ångest och”försvinna” in i en verklighetsflykt, 
som framgår i mitt resultat. Vidare får vi ta del av en annan tanke som berättar att jaget inte bara är 
ute efter sexuell fysisk kontakt, men också ute efter någon som bryr sig om jaget. Detta kan vi förstå 
i textraden ”feel me like you feel the fear” där fear inte betyder rädsla utan är en metafor (Kovecses, 
2002), för försiktighet. Textraden uttrycker alltså att jaget söker efter en försiktig och öm beröring 
som betyder att hen söker sig tröst och någon som bryr sig om hen. 

Vidare hittar jag andra metaforer som förklarar karaktärens beteende som säger oss vad karaktären 
gör. Ett exempel på detta hittar vi i textraden ”lit one to allay the pain” som är en konceptuell 
metafor där targetdomänen, ”allay the pain” gör sig förstådd av sourcedomänen ,”lit one” och 
betyder att cigaretten är till för att dämpa ”pain”. Pain är i denna bemärkelse är den psykologiska 
smärtan, alltså ångesten som jaget bär på och som hen försöker att trycka ner, vilket framgår i mitt 
resultat. Ett annat exempel på detta är textraden ”fade in the dark” som är en metafor (Kovecses, 
2002), där fade står för att komma bort ifrån sig själv och dark står för ett destruktivt beteende, som 
också framgår i mitt resultat.  

Genom att identifiera tänkande och beteende utifrån Machins (2010) perspektiv kunde jag därefter 
förstå jagets existentiell och på så sätt förstå på vilken plats som texten utspelade sig på. I mitt 
resultat så förklarar jag att ”I am numb” ur textraden ”I am numb and tired out”  beskriver ett 
tänkande som betyder att jaget är bedövad, och är en metafor (Kovecses, 2002), för 
alkoholpåverkan. Vidare uttrycker ”I make it to new year eve, if you lay your eyes on me”, en 
metafor (Kovecses, 2002), där ”new years eve” som betyder ”jag kan uppnå ett lyckorus”, eller ”jag 
mår iallafall bättre, om du ger mig din uppmärksamt”, som framgår i mitt resultat. Ett tredje 
exempel för att identifiera jagets existentiell är följande textrad ”tired out” som tillsammans med 
textraden ”it’s too late to feel a thing” betyder att jaget har brist på sömn på grund av tiden på 
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dygnet. Dessa tre exempel gjorde att jag kunde identifiera den fysiska platsen som texten utspelar 
sig på.  
 
I och med den sena natten i ”it’s too late to feel a thing”, alkoholiseringen och tröttheten i ”I am 
numb and tired out” och verklighetsflykten i ”touch me so I disappear” samt ”fade in the dark” som 
intrigerar med ett okänt ”you” redogör dessa för ett existentiell i en miljö i form av en nattklubb. 
När jag väl förstod att platsen utspelade sig i sådan miljö kunde jag relatera refrängens text till 
platsen. Ordet ”shadows”, ur textraden ”losing our shadows”, är ikon (Zibikowski, 2015) för jaget 
och ”you”. Därför tolkar jag textraden ”losing our shadows” som i att karaktärerna i texten är på en 
nattklubb och förlorar sina skuggor i mörkret. Vidare tolkar jag det som att ”if you lay your eyes on 
me” betyder att jaget är på nattklubben och dansar och att jaget vill att ”you” skall få upp ögonen 
för jaget.  

För att svara på min frågeställning behöver jag också redogöra kring hur textanalysen kunde stödja 
känslan i texten i produktionen.  

Genom att använda mig av musikalisk semiotik valde jag att gestalta den psykologiska och den 
fysiska platsen, som jag redogör för i resultatet. Den psykologiska platsen innefattar oroskänslor, 
verklighetsflykt och ångest. Detta hör vi exempelvis i den syntpad som spelar i ett lågt register med 
minsta rörelse för att gestalta oro och likgiltighet (Machin, 2010). Den ångest som texten talar för 
valde jag att gestalta i det filter som ligger på syntpaden. Filtret rör sig uppåt på fjärdedelar och 
signalerar ökande och fallande energi (Machin, 2010) likt en hög puls.  

Vidare ville jag gestalta den fasad som jaget försöker upprätthålla. Som jag redogör för i resultatet, 
så tolkade jag textraden ”ruin the make up” som en metafor (Kovecses, 2002) för ett nederlag, där 
fasaden, (sminket), blir förstört av de äkta känslorna i form av tårar. Jag valde att experimentera 
med ljud för att göra en analogi (Zibikowski, 2015) till droppar då tårar inte låter. I och med att vi 
tenderar att koppla samman ljud med dess källa (Smalley, 1997), så kunde jag med mitt smask få 
fram ljudet av droppar och på så sätt få lyssnaren att associera detta till tårar.  

Med hjälp av plötsliga ljud kunde jag skapa en spänd stämning för att stärka känslan av oro. Detta 
hör vi exempelvis i samplingen som slår an i början av bryggan och tystnaden som uppstå därefter. 
Vidare hör vi fler ljud, bland annat ett ljud som har funktionen av en hihat. Ljudet kommer av att slå 
med nageln på en stålplatta som utgör en analogi till en ”trap-hihat” (Zibikowski, 2015) som 
framgår i mitt resultat. Ljudet följer inte en fast takt till en början och vi upplever detta som oroligt i 
och med att vi inte kan hänga med i takten. Denna effekt hör vi också i andra versen där jag valde 
att sacka hela låten i tempo för att illustrera ett alkoholpåverkat sinne.  

Den fysiska platsen i form av nattklubben framgår inte så tydligt i texten, men jag kunde med hjälp 
av textanalysen identifiera den. Det kändes då relevant att framhäva denna för att platsen skulle 
framgå bättre i texten. Nattklubben gestaltar jag genom ett taktfast trumkomp tillsammans med en 
syntbas som ligger i refrängen. För mig är dessa två element signifikativa för klubbmusik. 
Refrängen fortsätter in i ett drop som också är karaktäristiskt för klubbmusik. 
 
Sammanfattning av metoder 
Jag har nu diskuterat hur mina metoder för mitt arbete har fungerat och hur dem står till mina källor. 
Jag kommer nu att sammanfatta metoderna för att redogöra hur dem har fungerat och hur metoderna 
förhåller sig till varandra för att sedan kunna svara på min frågeställning.  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Jag tycker att metoderna för mitt arbete har fungerat väldigt bra. De konkreta perspektiven utifrån 
Machins (2010) metod av textanalys var ett bra utgångsläge för att börja analysera text på. Genom 
att använda mig av Machins utgångspunkter gällande identifiering av karaktärer så kunde jag snabbt 
få en bild av vad texten handlade om. Det var intressant hur ”you” användes i texten enbart för att 
förklara jaget beteende. Jag har inte aktivt tänkt på att man kan att använda sig av en karaktär för att 
beskriva en annan karaktärs handlingar. Jag tycker också att det var spännande att jag kunde 
identifiera en outtalad plats som kändes så självklar.  

Genom att förstå de semiotiska begrepp som jag tar upp i bakgrund- och litteraturavsnitten kunde 
jag klura ut innebörden av de metaforer (Kovecses, 2002) och analogier  (Zibikowski, 2015) som 
fanns i texten. Identifieringen av dessa semiotiska begrepp gjorde att jag kunde få en djupare 
förståelse för texten som spelade stor roll i arbetet med ljudproduktionen för att kunna stödja 
känslan i texten. När jag gick in i de enskilda fraserna och analyserade dess betydelse var förarbetet 
med begreppsförklaring värdefull. Tack vare de ovanstående begreppen kunde enskilda fraser bidra 
till att skapa mig en helhetsuppfattning om texten. Det visade sig alltså att metoden jag använde mig 
av för denna textanalys fungerade för att förstå texten och att jag med hjälp av den kunde gestalta 
både enskilda fraser samt en helhetsuppfattning kring texten. Vidare kunde jag med min 
medvetenhet om hur tonhöjd och rörelse påverkar våra associationer till känslor ytterligare stärka 
känslorna i texten i produktionsfasen. Detta gjorde jag genom att anpassa tonhöjd och rörelse i min 
gestaltning till olika känslor.  

Metoden kräver dock att man som analytiker och kreatör tänker ett steg längre. Vad jag menar med 
det är att det räcker inte att besvara de frågor som Machin (2010) tar upp. Metoden kräver att du 
tänker ett steg till. Exempelvis ”lit one” som jag tolkar som i att tända nått. Tolkningen skulle kunna 
stanna där och inte få en djupare innebörd om jag som analytiker inte tänker ett steg till och frågar 
mig själv: vad är det som tänds?, kan tänds vara en metafor för något annat?. Detsamma gäller 
metoden för ljudproduktionen där jag som kreatör måste tänka ett steg längre i hur jag gestaltar en 
känsla. Jag var tvungen under dela min ljudproduktion att fråga mig själv: hur låter melankoli?, hur 
kan jag gestalt destruktivitet? och ta stöd från litteraturen. Vilket jag har lyckats  ha i åtanke i detta 
arbete.  

Som jag skriver i metod-och resultatanalysavsnittet så hade jag från början en inblick i vad texten 
handlade om. Jag visste exempelvis att texten handlade om jaget. Detta gjorde att jag redan innan  
arbetet med textanalysen hade tankar kring texten som troligtvis färgade min uppfattning av texten. 
Det hade vart intressant att se hur metoden hade fallit ut om jag hade analyserat någon annans text.  
Eller om arbetet hade inkluderat två texter där en var skriven av mig och den andra var skriven av 
någon annan för att jämföra hur resultatet av textanalysen hade skilt sig mellan de två. Jag anser inte 
att utgå från min egenskrivna text var en nackdel i min metod. Snarare att jag genom att ha 
analyserat en text som jag skrev för några år sedan fick mig att lära känna mig själv mer.  

Min textanalys skapade mig en klar bild om vad låten handlade om. Innan jag började producera, 
skapade jag mig en helhetsuppfattning kring textens budskap som i resultatet beskrivs som en 
sinnesstämning av inre stress, destruktivitet, verklighetsflykt, melankoli och ångest. Därav kunde 
jag gestalta dessa känslor i ljud för att stödja känslan i texten. Med hjälp av densamma kände jag 
dessutom en självsäkerhet i producerandes av ljudproduktionen, som också var mycket viktig för att 
föra arbetsprocessen framåt. Med detta sagt tycker jag att jag har uppnått mitt syfte och vill nu 
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besvara min frågeställning.  

Nu vill jag svara på min frågeställning: 
- Hur kan musikproduktionen stödja känslan i texten genom arbete utifrån semiotiska perspektiv? 

Svaret är att jag har genom min metod av textanalys utifrån semiotiska begrepp kunnat förse mig 
med så mycket information om textens innehåll att jag i ljudproduktionen känt självklarheter i vilka 
ljud jag skall använda mig av genom musikalisk semiotik. Dessa ljud har kunnat stödja och stärka 
textens innehåll och på så sätt även textens känsla. Jag kan alltså stödja känslan i texten mycket bra 
i produktionen genom att analysera texten innan jag börjar producera. 

Avslutande reflektioner 
Jag tycker att detta arbete har varit givande. Jag har inte bara hittat en ny metod för att gestalta 
känsla i produktion på. Jag har också fått större inblick i semiotiska begrepp som kan hjälpa mig i 
min framtida textförfattning. Vidare kände jag också att produktion utifrån en känsla eller ett 
budskap har vart bra för min kreativitet. Jag kände redan från start av min ljudproduktion att jag 
visste vad jag skulle göra och blev inte handfallen i mitt ljudskapande. Jag kommer att fortsätta 
jobba på detta sätt och hoppas att mitt arbete kan väcka nya tankar hos andra om hur arbetet med 
textanalys skulle kunna utvecklas. 
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