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Inledning 

Avsikten med den här texten är att presentera den kompositionsmetod som jag har använt 
mig av i de tre verken Laciate Ogni Speranza, Spirare Volta och Machina Sapiens. Två 
av dem är komponerade sedan tidigare och det tredje är mitt examensverk. Jag kommer 
att beskriva deras samband och utveckling, och även reflektera över konsekvenserna av 
denna tillämpning. De tre verken som jag utgår från har på olika sätt kopplats till ett 
berättande, där berättelsen har inspirerat och använts till kompositionsprocessen. När jag 
beskriver verken kommer jag dock inte enbart göra det inom ramen av berättelser, då jag 
anser att vissa aspekter är viktiga och intressanta att avhandla även utanför ovannämnda 
ram. Jag har själv komponerat de tre verken som jag tar upp, och är själv upphovsman till 
två av de tre berättelserna. 
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Lasciate Ogni Speranza 

Bakgrund 

När jag studerade komposition på Gotlands Tonsättarskola gjorde jag 2014 ett 
elektroakustiskt verk, Lasciate Ogni Speranza , som utgick från Dante Aligheri’s 1

Den gudomliga komedin .  2

Vid sidan av mina studier jobbade jag som personlig assistent. Brukaren var 
gymnasieelev, och när han var på lektioner blev jag sittandes på gymnasieskolans 
bibliotek för att vänta tills hans lektion var slut. Det blev i vissa avseenden en bra 
miljö för grubblande, då jag inte hade möjlighet att göra så mycket annat. När jag 
bläddrade i Den gudomliga komedin- Inferno, slogs jag av idén att basera ett stycke 
på boken. Det är en bok som inspirerat till oräkneliga verk på olika sätt. För mig 
var det inte det andliga eller detaljerna om hur människor plågas i evighet som 
attraherade, utan snarare idén om nivåer staplade på varann, och en riktning som 
rör sig inåt istället för framåt.  
 Riktning i musik var något som jag hade funderat över sedan tidigare. Jag 
upplever att det finns en endimensionalitet i hur vi tar in musik i sin strömmande 
form, med syftning på tiden som måste passera för att musik ska uppfattas. Till 
skillnad från tryckt text eller en bild som ständigt existerar i sin fysiska form kräver 
musik en period av tid, och den perioden går inte att påverka utan att musiken 
förändras och blir något annat. Det enda som sätter gränsen för hur snabbt 
exempelvis en läst text kan uppfattas är mottagarens begränsningar (vi människor 
läser böcker olika snabbt, och ett eventuellt AI  med förmåga att förstå text skulle 3

kunna ta in tusentals texter ögonblickligen). Men vi måste alla förhålla oss till 
samma hastighet för att lyssna på musik, eller se på film.  
 Jag började fundera på hur det skulle se ut om man försökte byta riktning, 
att musiken rörde sig inåt istället. Som jämförelse kan vi tänka oss att en 
filmkamera som sveper över ett landskap från höger till vänster representerar sättet 
musiken rör sig i sin endimensionella riktning, hur skulle då musiken representeras 
av en kamera som zoomar djupare och djupare in i bilden istället? Från början 
måste alla ljud vara närvarande (precis som alla detaljer i en bild är närvarande 
innan kameran börjar zooma), för att sedan flyttas till periferin innan de försvinner, 

 Svensson, Johan, Lasciate Ogni Speranza, 20141

 Alighieri, Dante, Den gudomliga komedin (översättning Ingvar Björkeson), Natur & Kultur, 1983 2

 I detta sammanhang är ‘AI’ en förkortning av ‘artificiell intelligens’.3



och uppmärksamheten flyttas till nya detaljer som omärkbart har funnits i 
bildomfånget hela tiden.   
Musik som är utformad på detta sätt skulle reellt lida av samma endimensionalitet 
som jag försökte avvika ifrån. Men min förhoppning var ändå att 
lyssnarupplevelsen skulle förändras, att en riktning som rör sig inåt eller utåt skulle 
ersätta ett upplevt flöde. 

Metod 
Utmaningen låg alltså i att hitta en kompositionsmetod där det centrala ständigt 
skiftas, men mellan ljud som hela tiden funnits i ljudbilden utan att ha varit 
märkbara. Verket skulle också bestå av olika nivåer som var och en representerades 
av en krets från Inferno, och det skulle finnas en upplevd riktning inåt.  
 Jag började skissa på ett elektroakustiskt verk som skulle inbegripas av 
flera nivåer, där varje nivå skulle expandera ur den förra -ha legat dold för att sedan 
blomma ut. Metoden blev att använda hastighet, att låta ljud undan för undan sakta 
in. Nivån skulle också fungera som en slags landningsplats, där musiken tillfälligt 
stannade i ett fast tempo, innan den fortsatte sakta in till den kommande nivån. Det 
jag har beskrivit skulle kunna jämföras med hanteringen av klippteknik från scen 
till scen i film, där exempelvis en TV obetydligt kan stå igång i bakgrunden i ett 
rum, följt av att kameran sedan zoomar in i på skärmen, och plötsligt är handlingen 
förflyttad till skeendet som nyss var i TVn.  
 När jag började jobba med verket praktiskt löste jag det tekniska genom att 
börja med stycket bakifrån; det sista som låter är det första jag spelade in. Jag 
skapade loopar, ca 20 sekunder långa, och sen använde jag programmet max/msp  4

för att öka hastigheten på dem på olika sätt, och låta dem i långa enveloper sakta in 
till sin originalhastighet. I deras uppsnabbade version fungerar de som ett rytmiskt 
pulsbärande skikt, som jag sen kunde använda som bakgrund när jag komponerade 
den kommande nivån.  
 Ljudmaterialet som jag använde var i stort baserat på konkreta ljud; 
fältinspelningar som jag samlat på mig och inspelningar av instrument; verktyg, 
redskap, sång och gotländska bunkrar. Det enda syntetiserade ljudet i 
kompositionen återfinns i slutet, då en ensam sinuston avslutar stycket. 

Slutsats 

I min komposition valde jag att, till skillnad från Dantes färd genom kretsarna 
utifrån till det innersta, vända på riktningen. Kompositionen tar sin början i det 

 Max/msp är en visuell programmeringsmiljö för musik och multimedia. https://cycling74.com/products/4
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innersta och rör sig utåt. Jag hämtade också inspiration från boken på ett påtagligt 
sätt när jag arbetade med hur varje enskild krets skulle låta. Exempelvis i den andra 
kretsen i Dantes Inferno blåser de vällustiga syndarna runt i en storm, och då 
använder jag i stor utsträckning olika blås och brusljud som representerar stormen. 
Stycket avslutas med en sinuston som faller från en ohörbar rymd. Min tanke var 
att tonen har följt med genom hela stycket, men blir endast hörbar av människan på 
sista nivån, då den sjunker under 20.000Hz där vi kan uppfatta den. I sin enkelhet 
och tomhet fungerar den som en representation av allt som existerar utanför 
Infernot. Den liknar också den första tonen som hörs i verket, som är allt 
efterföljande material i stycket spelat så snabbt och hårt filtrerat att det får en 
sinusljudande karaktär. Den första tonen innehåller således resten av stycket.  
 Slutresultatet blev en musik där ljud ständigt saktar in(bortsett från avbrott 
då de landar på platåer och den fallande rörelsen tillfälligt upphör), men 
upplevelsen blir inte att tempot sjunker. Det blir också ständigt färre ljud, men det 
blir varken tystare eller mindre aktivitet.  
 En annan konsekvens visade sig vara att nivåerna kunde innehålla 
kontrasterande material, och ändå upplevas som om de hör samman, då den 
kommande nivån alltid är delaktig i den föregående. Den konceptuella metoden i 
sig fungerade också som en bra drivkraft; det var intressanta problem att försöka 
lösa, och ett fängslande sätt att jobba på.   



Spirare Volta 

Bakgrund 

Under våren 2016 skrev jag ett fem minuter långt stycke för blåsorkester, Spirare 
Volta . Stycket framfördes i Stockholm på Musikaliska av Blåsarsymfonikerna, en 5

orkester bestående av träblås, bleckblås och slagverk. Till stycket hade jag dels en 
text som presenterades i programbladet, dels pratade jag innan stycket framfördes 
och förmedlade vissa fakta som härrörde texten och stycket. Texten var en 
kontrafaktisk  historia om en bortglömd maskin. Den löd följande: 6

1780 upptäckte Luigi Galvani att det ryckte i döda grodors ben vid 
experiment med elektricitet kopplade till dem. Tron på möjligheten att 
återuppväcka de döda resulterade bl.a i Mary Shelleys roman 
Frankenstein 1818. Och någonstans där emellan byggdes världens första 
och enda självspelande musikmaskin som innehöll mänskliga organ, den 
fantastiska Spirare Volta. En slags inverterad cyborg, där en maskin 
driven både av ångkraft och Alessandro Voltas batteri , också innehöll en 7

mänsklig lunga. Vem som byggde den är osäkert, och under århundraden 
var den bortglömd och förföll. Men så en dag dök den upp, och under 
spänd förväntan startades den .  8

Texten har jag skrivit själv och är givetvis påhittad då det inte var möjligt att bygga 
in mänskliga kroppsdelar i maskiner under slutet av 1700-talet. Men både Luigi 
Galvani och Alessandro Volta var faktiska uppfinnare som utforskade elektricitet, 
och jag blandade således in verklighet i fiktionen för att ge texten extra pondus. Då 
jag talade till publiken innan stycket framfördes gjorde jag det på ett informativt 

 Svensson, Johan, Spirare Volta, 20165

 kontrafa´ktisk (av lat. co´ntra ´mot´ och faktum), stridande mot den faktiskt föreliggande verkligheten. 6

Termen har särskilt använts om en villkorssats vars försats förutsätts vara falsk, t.ex. “Om jag hade pengar, så 
skulle jag köpa en bil”. Analysen av kontrafaktiska villkorssatser har mycket uppmärksammats i filosofin 
sedan 1950-talet. Det beror på att dessa satser visat sig spela en viktig roll för förståelsen av kausala satser 
och begreppet naturlag. 
Nationalencyklopedin, Band 11, Bokförlaget Bra Böcker, 1993

 Alessandro Volta, 1745-1827, var en italiensk fysiker som uppfann ‘Voltas stapel’, det första elektriska 7

batteriet, konstruerat 1800, Nationalencyklopedin, Band 20, Bokförlaget Bra Böcker, 1993 

Programkommentar till Spirare Volta (Svensson 2016)8
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sätt som om den fiktiva historien hade ägt rum. Jag förklarade sambandet mellan 
maskin och komposition, att det publiken skulle få höra var en ljudande 
representation av händelseförloppet när maskinen startades i nutid efter att den 
hade stått bortglömd i över 200 år.  

Metod 
Texten är oumbärlig för styckets uppkomst. Musiken och historien har ett intimt 
förhållande då de kompletterar varandra och verkar som två sidor av samma mynt 
för att förmedla en helhet. Styckets form är en musikalisk realtidsrepresentation av 
händelseförloppet när den glömda maskinen startas efter att den har blivit 
återupptäckt. Det klingande resultatet är alltså inte den faktiska musiken som 
maskinen framför, utan en musikalisk representation av händelseförloppet vid 
maskinens gång. Formen kan delas in i sex delar, där varje del börjar med att något 
i händelseförloppet förändras: 

1. Maskinen startas, och lungan börjar andas. Representeras av ett ackord i 
träblåset som upprepas likt andetag. Takt 1-22 

2. Maskinen håller på att fallera då lungan inte klarar bibehålla sin egen försörjning 
utan stöd från det maskinella och andningen blir bräcklig och svag. Takt 23-25 

3. Det elektriska och mekaniska startar. Energinivån höjs och en mängd händelser 
drar igång likt en maskin som startar upp och gör sig redo att börja arbeta. 
Representeras av bleckblås. Takt 26-33 

4. Maskinen när den fungerar i sin helhet. Både mekanik och levande komponenter 
i maskinen är involverade. Takt 34-54 

5.  De finmekaniska delarna gör entré i form av slagverk på xylofon och marimba, 
men här går något nästan genast snett. Den tilltänkta effekten bör liknas vid 
händelsen av ett skadat kugghjul som inte fungerar i ett maskineri, vilket 
förorsakar en kedjereaktion på resterande mekanik. I musiken ‘fastnar’ delar av 
klangen istället för att spinna vidare, och efter ett par försök stannar hela 
maskineriet av. Takt 55-61 

6. Kvar är lungan som likt i inledningen fortsätter själv, men utan stöd från de 
elektriska delarna klarar den inte sitt självbevarande, och dör så sakteligen ut. 
Takt 62-70 

Slutsats 

Verket genomsyras av ett dualistiskt förhållningssätt. Texten ställs mot och med 
musiken. Den mänskliga lungan ställs med och mot maskinen. Också verkets 



behandling av tid har separerats i två kategorier, där texten och musiken beskriver 
två olika typer av händelseförlopp, ett förflutet som ägde rum för över 200 år 
sedan, och ett reellt, som utspelas just under minuterna verket framförs. I Lasciate 
Ogni Speranza försökte jag komma åt tidens riktning, medan jag i Spirare Volta 
delade upp den, tänkte på den som två olika lager.  
 Vid uppkomsten av idén om hur jag klangligt skulle gå till väga med 
stycket var den ursprungliga tanken att stycket musikaliskt skulle vara baserat på 
de konkret mekaniska och elektriska ljuden från maskinen ställda mot den faktiska 
musiken som maskinen framförde. Alltså något väldigt mekaniskt och industriellt 
som kontrasteras mot något traditionellt melodiskt. Jag lyckades inte hitta någon 
för mig själv tillfredställande lösning på detta, och bytte därför strategi till den 
befintliga. Jag behöll dock en övergripande instrumentindelning där träblåset 
representerar det levande, bleckblåset det mekaniska och elektriska, medan 
slagverket (xylofon och marimba) företräder det finmekaniska. Att följa ett 
berättande på ett programmusikliknande sätt visade sig ha flera fördelar. Formens 
tydliga ramar gjorde arbetet effektivt, och jag nådde relativt snabbt ett för mig 
tillfredställande resultat. Jag hade innan arbetets början vissa betänkligheter om hur 
musiken skulle upplevas för en lyssnare utan den tillhörande texten. Personligen 
tycker jag att musiken klarar stå på egna ben, men att texten bidrar och ger ett 
djupare, och säkert annorlunda lyssnarintryck.  
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Machina Sapiens 

Bakgrund 
Mitt examensverk, Machina Sapiens  komponerat 2017 för orkester, är skrivet för 9

Norrköpings Symfoniorkester. Också här är det komponerade materialet länkat till 
en uppdiktad historia. Om jag till Spirare Volta använde mig av en kontrafaktisk 
berättelse kan berättelsen till Machina Sapiens kanske mer jämföras med science-
fiction. Historien tar avstamp i en alternativ evolutionsteori, som menar att 
människans evolution leder till att homo sapiens ersätts av AI (ett traditionellt 
återkommande tema i sci-fi genren). I denna värld i en obestämd framtid där 
människan är försvunnen och glömd har två AI:n  kommit över en stamcell från 10

homo sapiens.  De för en diskussion om huruvida det går att skapa en människa 
med ett medvetande efter deras egen avbild, och undrar om den skulle vara 
medveten utan deras sätt att tänka. I min historia vänder jag således på rollerna för 
att belysa frågan ur ett annat perspektiv; skulle maskiner se en människa som 
medveten utefter deras egna uppfattningar om vad ett medvetande är? Dagens 
diskussion om artificiell intelligens kretsar ofta kring huruvida det går att göra en 
dator medveten. Vi kan göra intelligenta maskiner, vi kan få dem att säga att de är 
medvetna, men hur vet vi om de är det? Och om en maskin blir medveten, måste 
det medvetandet likna människans? Textens tema kan således tolkas som frågan 
om vad medvetande är, och betydelsen av att vara medveten. I förlängning tänker 
jag det också som en kommentar till den kristna skapelseberättelsen. 

Gud skapade människan till sin avbild  11

Metod 
Relationen mellan berättelsen och musiken ligger i detta fall i modellen av en 
stamcell. En stamcell har två egenskaper som skiljer dem från andra celltyper. Dels 
en oändlig möjlighet till celldelning, och dels kan de mogna till andra celltyper.  
I min komposition jobbar jag med en modell med egenskaper som liknar 
stamcellen. Konkret betyder det att det finns en liten sekvens, ett tema, som dels 

 Svensson, Johan, Machina Sapiens, komponerat för orkester 20179

 Jag kommer att vidare använda ‘AI’ som benämning på fiktiva karaktärer med obestämd specifikation 10

utöver att de en gång blev skapade av människan och sedan ersatte människan som dominant art på jorden. 

Första Mosebok 1:27, Bibel 2000, Bibeln, Bokförlaget Cordia AB, 199911



ligger till grund för styckets storform, och dels återfinns i olika skepnader på olika 
platser i stycket.   
  

  
 (Stamcellen, Harpa takt 3-5, Machina Sapiens (Svensson 2017)) 

Stamcellen introduceras inledningsvis, för att sedan kunna ge upphov till resten av 
stycket. Mitt tillvägagångssätt var att spela melodin på piano. Pianot hade 
preparerats med magneter på strängarna, vilket ger en mer klocklik klang istället 
för en naturlig pianoklang (ursprungligen var tanken att det preparerade pianot 
skulle vara med i stycket, tills jag insåg att Norrköpings Symfoniorkester inte 
innehåller något piano). Jag spelade in melodin och gjorde en spektralanalys med 
programvaran Spear , där de starkaste frekvenserna av ett ljuds deltoner 12

tydliggörs. Jag analyserade varje ton i melodin och använde varje tons deltoner 
som ackord. Dessa ackord ligger till grund för allt harmoniskt material i stycket. 
De bearbetas på olika sätt genom transponering eller att toner oktaveras för att ge 
större variation. Melodins rytm används också som fundament för relationen 
mellan ackordens täthet. Rytmen omarbetas genom att augmenteras, spegelvändas 
och ligger i lager vid täta passager. Styckets storform kan delas upp i fem delar. 
Delarna förhåller sig formmässigt till stamcellen, men jag tillät mig själv ha ett 
förhållningsfritt tillvägagångssätt vid instrumentering och komponerandet av 
melodiskt och rytmiskt material. 

1. En kort del som öppnar stycket och fungerar främst som en presentation av 
stamcellen. Takt 1-14 

2. I del två ville jag jobba melodiskt på ett improviserat sätt, och här låter jag en 
mindre instrumentgrupp ha en funktion liknande en kammarensemble inuti 
orkestern, medan resterande instrument fungerar som skuggningar och olika 
typer av bakgrunder. Takt 15-98 

3. Ett stillastående parti med långsamma glissandi i lågt register, som långsamt 
ökar i energi och frekvenshöjd. Takt 99-121 

 Spear är en programvara för ljudanalys, redigering och syntes. http://www.klingbeil.com/spear/ 12
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4. Del fyra är en fartfylld del som växlar mellan högenergiska polyfona 
melodifragment i blåssektionen och en mekanisk slagverksmodell i klockspel 
och vibrafon. Takt 122-165 

5. Den avslutande delen består av ett stillastående ackord med dynamiska 
pulsationer som blir tätare och tätare innan de slocknar en efter en. Takt 166-178 

Slutsats 

Relationen mellan berättelsen och musiken är något vagare än i de två tidigare 
exemplen. Jag tänker mig att stycket representerar utvecklingen av ett mänskligt 
foster från en stamcell, samma cell som berörs i historien. Men en klassisk narrativ 
koppling likt i Spirare Volta finns inte. Stamcellen är vital för kompositionen; 
berättelsen är det inte. Men berättelsen är vital för stamcellen, vilket gör cellen till 
en länk mellan de båda medierna.  
 Att förhålla sig till de uppsatta ramarna vid komponerandet av stycket 
visade sig vara en utmaning. Jag fick vid flera tillfällen tänja på gränserna för vad 
jag ursprungligen hade bestämt för att hitta rätt balans i stycket. Kanske var det för 
att jag jobbade mer melodiskt än tidigare, och därför behövde ta hänsyn till 
fraslängd och liknande aspekter. Jag hade också svårt med energiuttrycket, och 
behövde förlänga eller förkorta vissa partier för att hitta en godtagbar jämvikt.  



Funderingar 

Den ursprungliga anledningen till att jag började jobba med ett berättande var att 
jag ville hitta ett sätt att inkorporera textskrivande i min instrumentalmusik. Jag har 
skrivit olika typer av skönlitterära texter vid sidan av mitt komponerande och länge 
velat hitta en metod att sammanföra de två uttrycksformerna. Jag har också upplevt 
en svårighet att komponera utan en tydlig förutbestämd form, och letat efter ett 
personligt formuttryck istället för att använda klassiska formexempel. Efter att jag 
framgångsrikt hade använt en förlaga vid arbetet med Lasciate Ogni Speranza, där 
formen blev den viktigaste kompositoriska parametern genom den inzoomande 
rörelsen, ville jag återigen använda en liknande metod vid komponerandet av 
Spirare Volta. Men jag ville utgå från en egen text, och formen tog sig uttrycket av 
programmusik istället. Detta fungerade väldigt bra; kopplingen mellan musik och 
text kändes rimlig och gav innehållet den djupare dimension som jag hoppades på 
och det kändes naturligt att fortsätta i samma riktning även på mitt nästa projekt, 
Machina Sapiens. Jag ville dock vara mindre tydlig i kopplingen mellan berättelse 
och musik i Machina Sapiens för att ge friare associationsmöjligheter, men jag tror 
att det var ett misstag. Stycket har en tydlig form tack vara berättelsen, men utöver 
det blev kopplingen dem emellan diffus. Detta beror dels på att musiken inte är 
programmusik, utan utgår ifrån en företeelse i berättelsen (celldelning) istället för 
berättelsen själv, och dels på min bristande erfarenhet av att jobba med musik för 
en orkester av den storlek som jag hade att tillgå. Detta ställde krav på 
komponerandet där jag kände att jag tidvis fick bortse från mina idéer relaterade till 
berättande för att musiken skulle fungera så bra som möjligt i sin orkesterform. Jag 
kommer med största sannolikhet att använda uppdiktade historier kopplade till 
kompositioner också i framtiden, men jag kommer vara noggrann med att det är på 
ett genomtänkt och tydligt sätt.   
 Att jobba med uppdiktade historier och koppla dem till det kompositoriska 
arbetet har för mig varit användbart som mall för storform, som beslutsfattande 
funktion vid val av kompositoriska parametrar (exempelvis orkestrering och 
musikaliskt uttryck), men framförallt har det givit mig möjligheten att uttrycka 
saker som ett instrumentalt verk inte kan uttrycka i sig självt. Att presentera en 
historia vid sidan av ett musikstycke binder för mig ihop ett intresse med ett annat 
och gör kompositionsarbetet mer spännande och mer intressant. En annan aspekt är 
att lyssnaren har möjligheten att fördjupa sin uppmärksamhet och förståelse av 
musikens innehåll på ett sätt som inte varit möjligt utan texten; berättelsen får en 
pedagogisk funktion i sättet den relaterar till musiken, då min avsikt är att en 
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intresserad lyssnare ska kunna sätta sig in i och förstå hur form och material 
tillkommit efter att ha exponerats för musik, förklaringsmodell  och textens 13

innehåll. Mina egna historier som kopplats till kompositioner är inte fakta även om 
dem ibland liknar det. Det finns ingen beskrivning av hur maskinen Spirare Volta 
ser ut eller fungerar. Jag förklarar inte hur AI:na fungerar. Avsaknaden av 
detaljerade beskrivningar är medvetna och ska ge läsaren oreglerade 
associationsmöjligheter istället för att begränsa funderingar. Berättelserna ska 
kunna tolkas både symboliskt, bildligt eller metaforiskt och plantera tankefrön i 
läsarens/lyssnarens medvetande. Tankefrön som skapar bryggor mellan ämnen och 
kan fungera som grund för diskussion/tankeverksamhet.  
 Om jag använder Spirare Volta som exempel går det att se den historien ur 
ett idéhistoriskt perspektiv. Dess handling utspelar sig under en tid då människan 
stod inför svårförklarliga naturfenomen som magnetism och elektricitet, och det 
måste ha varit svårt att ha ett sakligt förhållningssätt till dessa upptäckter.  
Jag tycker själv att det finns något tilltalande i att fundera över hur en sådan 
världsbild skulle upplevas och det var den typen av tankar som gav upphov till 
berättelsen. Med Machina Sapiens var min intention att göra något liknande, men 
istället skapa en koppling till moderna företeelser som artificiell intelligens och 
genteknik. Företeelser där vi i dagsläget inte har någon facit över vad som är 
möjligt eller vad det kommer att leda till. Exakt hur tankeverksamheten ska verka 
eller vad den specifikt ska leda till kan jag inte svara på. Jag utgår helt från hur jag 
själv fungerar när jag blir intresserad av något och tänker associativt kring det 
ämnet. Det tror jag inte är unikt för mig, och jag förutsätter att det finns andra som 
fungerar likadant. 

 Med ‘förklaringsmodell’ menar jag att jag innan konsertens start muntligt förmedlar fakta som inte finns 13

med i den skrivna texten. 
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