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Abstract
Syftet med denna diskursanalys är att bidra med kunskap om hur audiovisualitet har 

setts på och förändrats från 1936 fram till 2008. Detta undersöks utifrån sex stycken 

texter som är uppsatsens empiri. Huvudfrågan i denna uppsats begrundar huruvida dessa

skillnader finns och hur de kan relateras till varandra. Analysprocessen utgår från 

socialkonstruktivism som teori för att kunna förstå de skillnader som undersöks. 

Resultatet av denna undersökning visar att det finns små skillnader i hur vissa relaterade

begrepp används,  detta tas vidare upp i diskussionsdelen där det även diskuteras hur 

förutsättningar för tidigare och framtida diskurser om audiovisualitet ser ut. Förslag till 

fortsatt forskning är en liknande studie med fokus på moderna texter för att se om det 

finns samtida skillnader och även om resultatet utifrån det skiljer sig från det i denna 

undersökning. 
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Inledning

När det förs samtal om Högskolan Dalarnas program Audiovisuell Produktion med 

utomstående personer uppstår det ofta en viss förvirring då själva ordet audiovisuell många 

gånger kan framstå som något främmande. Förklaringen jag själv har använt mig av för att 

beskriva vad audiovisuell och audiovisualitet innebär lyder ungefär såhär: ”när ljud och bild 

hör ihop – det låter som det ser ut, och ser ut som det låter”. Beskrivningen är ganska otydlig 

och många gånger hjälper den inte särskilt mycket, ofta får ”media” bli en simplifierad men 

för tillfället tillräcklig beskrivning av vad det hela handlar om. Om en googlar på audiovisuell

visar resultaten dock en ytterst simpel definition; auditiva och visuella intryck utan någon 

större samhörighet än att de två förekommer samtidigt - en definition som känns något 

otillräcklig för att beskriva det som utövas på Audiovisuell Produktion. Det vore en sak om 

det enbart var svårt att förklara vad en får lära sig på sin högskoleutbildning, men det förs 

idag samtal och diskussioner där denna term knyts an till begrepp och termer så som 

intermodalitet och sinnesanalogier – något som innebär lite med än vad ”media” förmedlar. 

För att bättre kunna beskriva blickar jag tillbaka i ett historiskt perspektiv på hur ordet har 

använts inom olika fält som berör audiovisualitet på olika sätt. Det har nämligen länge funnits

tankar kring att sammanföra auditiva och visuella intryck för att få dem att samspela på ett 

högre plan än vad de kan åstadkomma var för sig (Daniels, 2011, sid. 445). 

”The prehistory of a correlation between sound and color reaches back to classical antiquity, 

and the practice of linking image and sounds can actually be seen as an anthropological 

constant ” (Daniels, 2011, sid. 444).

Under 1900-talet genomgick samhället stora förändringar på många håll och kanter, även 

områden där audiovisualitet innefattas. T.ex. blev det under 20-talet möjligt att spela in ljud 

till filmer som visades på biografer. I början kallades dessa filmer för ”talkies”, i brist på 

bättre beskrivning för att kunna särskilja den redan etablerade ”tysta filmen” och den nya, 

audiovisuella (Chion, 2009, sid. 31). Det är min åsikt att audiovisualitet idag på samma sätt är

ett ord som används i brist på bättre beskrivningar, och därför vill jag ta reda på vad det anses 
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innefatta och hur det kan användas på bättre sätt genom att undersöka hur användningen av 

ordet har sett ut och förändrats utifrån ett historiskt perspektiv

Tidigare Forskning

Under och inför detta arbete har ingen tidigare forskning som undersöker utvecklingen kring 

användningen av audiovisualitet som begrepp hittats. Det som har påträffats är skrifter som 

ämnar förklara vad audiovisualitet är, bland annat  See this sound: Audiovisology a reader 

(Daniels & Naumann 2011) och  Synesthetic Design: Handbook for a Multisensory Approach 

(Haverkamp 2013). Utifrån dessa två källor kan en närma sig en förståelse om audiovisualitet,

men det saknas kunskap om hur användningen av ordet har sett ut och förändrats. 

Syfte

Det språk och de termer vi använder inom olika genrer och områden är något som är under 

ständig utveckling i och med att samhället och hela mänskligheten i sig utvecklas. Denna 

uppsats ämnar undersöka huruvida termen audiovisuell har förändrats samt fått nya 

användningsområden sedan början av 1900-talet fram till idag. Förhoppningsvis öppnar denna

uppsats upp för en diskussion kring begreppets innebörd och definition samt om det finns 

anledning att uppdatera detta. 

Frågeställning

Finns det en skillnad i hur audiovisualitet beskrivs inom, för ämnet relevanta diskurser 

skrivna under 1900- och början på 2000-talet, som är väsentlig för en vidare diskussion kring 

ordets innebörd i ett nutida sammanhang?

4



Teori

Denna uppsats utgår ifrån socialkonstruktivism som grundläggande teori. Denna teori bygger 

på att människans uppfattning av omvärlden, och hur vi interagerar med den, konstrueras 

mellan människor när de interagerar med varandra på olika sätt (Burr, 2003, sid.4). Inom 

denna teori ses människan som ett socialt djur som bygger sin verklighet utifrån ett socialt 

förhållningssätt. Som en följd av det är även vetenskap en del av detta, kanske framförallt den

kunskap som skapas genom vetenskapen (ibid s.7). Detta beror på att inom 

socialkonstruktivism går det inte att komma fram till en universell sanning om något, då en 

sådan sanning alltid kommer vara konstruerad utifrån ett socialt sammanhang av något slag. 

Ett vetenskapligt påstående eller en teori som närmar sig en sanning kan betraktas som sann, 

men endast inom sitt egna socialt konstruerade perspektiv. Eftersom de vetenskaper som 

försöker  närma sig dessa sanningar är subjekt för det sociala är de indirekt påverkade av 

människans samhälleliga utveckling. Sammanfattat kan det beskrivas som att vetenskapliga 

påståenden alltid är ett resultat av samhället och den historiska tidsperiod de existerar inom.

Om olika diskurser inom samhället på ett eller annat sätt behandlar samma ämne kommer de, 

som en följd av socialkonstruktivism, med stor sannolikhet bygga på olika antaganden om vad

som är sant om ämnet vilket diskursen behandlar (ibid, s7). Ta religion och vetenskap som 

exempel: de båda strävar efter en sanning om människan och universum, men har helt olika 

uppfattning om vad som kan betraktas som sant.  Denna teori är relevant då uppsatsen 

undersöker skillnader i användning av termen audiovisuell under en given tidsperiod. 

Kortfattat används socialkonstruktivism för att belysa hur definitionen av audiovisuell 

grundar sig på vilken social kontext det används inom. Utifrån detta perspektiv appliceras en 

diskursanalys som metod för att analysera hur audiovisualitet beskrivs och används, och hur 

den kontext begreppet befinner sig inom modifierar detta. Diskursanalysen skulle även kunnat

användas som teori då den bygger mycket på hur olika ord och begrepp formas och förändras.

Anledningen till att den här istället används som metod är att socialkonstruktivism förklarar 

mycket av det som innefattas i en diskursanalys, och anses därmed mer övergripande vilket 

ger möjlighet för en bredare tolkning av resultaten.
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Definitioner

Inom denna undersökning finns ett par grundläggande begrepp som behöver redogöras för. 

Wingstedt  (2012) skriver om multimodalitet som en term för att beskriva hur människor kan 

kommunicera via av mer än ett sinne, t.ex. med hjälp av kroppsspråk, bild och musik. För att 

förklara ordet lite tydligare kopplas det till engelskans ”mode”, som översätts till 

gestaltningsform. En gestaltningsform är alltså en av flera sådana inom multimodalitet. För att

underlätta begreppens relation till varandra görs gestaltningsform synonymt med modalitet i 

detta arbete.  Begreppet modifieras dock något då det inte syftar på kommunikation per se, 

utan snarare att uppfatta något via ett sinne – det som kommunikation egentligen utgår ifrån, 

men för uppsatsen är det själva mottagandet som är relevant. Modalitet definierar därför ett 

sinnesintryck medan multimodalitet är flera modaliteter samtidigt (Haverkamp, 2013, sid 24-

25)

Nästa begrepp är intermodalitet. Inter översätts till ”mellan”, en direkt översättning av hela 

ordet blir då ”mellan sinnesintryck”. Detta begrepp pekar därför på vad som uppstår mellan 

dessa sinnesintryck, det vill säga hur sinnesintrycken påverkar varandra. Det som menas är att

ett sinnesintryck kan förstärkas, eller förvrängas om så vill, av ett annat sinnesintryck när de 

sker i samband med varandra (ibid, sid 146-147). För att exemplifiera kan fyrverkerier 

beskrivas som mer effektfulla om de låter mycket samtidigt som de exploderar och lyser upp. 

Intermodalitet är alltså multimodalitet där modaliteterna påverkas av varandra. Således kan 

dessa begrepp rangordnas; modalitet; multimodalitet; intermodalitet. 

Enligt Haverkamp (2013) är sinnesanalogi väldigt nära relaterat med intermodalitet, men 

beskriver, så att säga, ett av två olika stadier i en uppfattningsprocess. En sinnesanalogi 

uppstår utifrån intermodal stimuli. Med andra ord är en sinnesanalogi när två eller fler 

modaliteter liknar och överensstämmer med varandra. En analogi mellan sinnen helt enkelt. 

Det är även nödvändigt med en definition av audiovisuell: multimodalitet i visuell och auditiv

form. ”Som har att göra med hörseln och synen” (Nationalencyklopedin).
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Föreliggande utveckling

Enligt socialkonstruktivismen är olika sätt att se på och diskutera vår omvärld ett resultat av 

hur människor pratar om detta och i vilka sammanhang det förekommer (Burr, 2003, sid. 

104). I och med det följer här en presentation av den utveckling som legat till grund för samtal

och diskurser kring audiovisualitet under 1900-talet och framåt. Det som tas upp nedan är 

alltså den föreliggande utvecklingen som gav upphov till olika uppfinningar och 

undersökningar om sinnesanalogier och naturliga samband mellan modaliteter. Detta födde i 

sin tur mer forskning och samtal under det kommande århundradet, vilket är det som 

undersöks i detta arbete. 

De äldsta jämförelserna och sammankopplingarna (analogier) mellan ljud och bild daterar 

ända tillbaka till en förhistorisk tidsperiod då de var en del av kosmologi och symbolik, vilka 

strävade efter att förklara omvärlden genom att länka samman naturfenomen (Jewanski, 2011,

sid. 339). På den tiden var de dock delar av större förklaringsmodeller och ansågs vara lika 

nära länkade till bland annat planeter och känslor, som till varandra. Det finns många exempel

på hur färg och ljud varit beståndsdelar av teorier och formuleringar som har ämnat att 

förklara omvärlden och hur verkligheten hänger ihop, men det var först på 1600-talet då 

tankar kring samband uteslutande mellan färg och ljud började dyka upp. Till den 

västerländska musikteorins oktav, kvint och kvart kopplade Marin Cureau de la Chambre 

färger som, enligt honom själv, hörde ihop med de musikaliska intervallerna (ibid, sid. 340).

År 1704 presenterades för första gången en direkt analogi mellan ton- och färgskalor av Isaac 

Newton, som med hjälp av prismor hade delat upp ljus i ett bestämt färgspektrum. Detta 

färgspektrum applicerades på en cirkulär form, vilken även kunde passas in till den Doriska 

tonskalan (ibid, sid. 340). Newton menade dock inte att detta var en bestämd analogi, utan 

pekade mer på att det borde finnas ett samband. Strax efter Newtons publikationer, blev 

Louis-Bertrand Castel den första att skapa en ren analogi mellan färg och toner, det var år 

1726. Castels mål med detta var att kunna visualisera musik i bild, och var även den första att 

teoretisera en färgorgel, något han däremot aldrig lyckades färdigställa. (ibid, sid. 341). 

Efter Castel har många varianter av hans ton- och färganalogi konstruerats i försök att närma 

en universellt applicerbar skala. Flera av dessa skalor stämmer överens med varandra på en 

eller flera punkter, men hittills finns det ingen överenskommen universellt applicerbar skala 
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för ton- och färganalogier. Däremot har idén om att denna analogi existerar gett upphov till ett

mörkertal av färgorglar som designades under 1700- och 1800-talet, många av vilka som 

endast existerar i minnet idag. I princip alla färgorglar baserades på Castel, men det tillhörde 

ovanligheten att dessa orgelmakare ens kände till varandra. Detta berodde på att det aldrig 

fanns någon egentlig efterfrågan för färgorglar, men också för just den anledningen att det inte

fanns någon ren analogi som alla kunde enas om att basera en färgorgel på (Daniels, 2011, 

sid. 452). 

Under början på 1900-talet blev det mer och mer intressant med forskning som undersökte 

inter- och multimodala intryck på ett rent psykologiskt plan, snarare än ett estetiskt. Denna 

forskning gick till stor del ut på att undersöka upplevda skillnader inom intensitet och 

synkronisering sinsemellan olika modaliteter. Samtidigt nåddes en vändpunkt, eller kanske 

snarare något utav ett startskott, i den teknologiska utvecklingen för audiovisuella medier – 

ljudfilmen. Det var här någonstans de estetiska och vetenskapliga aspekterna av 

audiovisualitet började dra isär från varandra. Inom vetenskapen var det inte längre intressant 

att kunna måla musik och vice versa, prioritet låg på att förstå dem bakomliggande faktorer 

som skapade dessa psykologiska fenomen. Inom ljudläggning till film var det till en början 

musik som lades på de annars stumma filmerna, så att regissören själv kunde bestämma när 

musiken skulle spela. Det blev sedan mer och mer populärt med tal i film, och ljudläggningen 

blev på många sätt underkastad de rörliga bilder som visades på bioduken. 

I den tidiga ljudfilmen användes en enkanalig inspelning för ljudet som var anpassad för att 

kunna spelas upp i de tidiga biografernas, med dagens mått mätt, primitiva högtalare. Detta 

resulterade i att ljudet var gällt och skarpt vilket gjorde det enkelt att förmedla röster med. Det

dröjde fram till 50-talet innan det blev möjligt att ha filmens ljud på mer än ett band och spår, 

vilket öppnade inte bara för en mer avancerad ljudläggning, utan också en bredare och mer 

verklighetstrogen ljudbild (Flückiger, 2010, sid. 308). Det är dock nödvändigt att notera att 

denna teknologiska utveckling och möjlighet knappt fick något genomslag förrän på 70-talet, 

då filmskapare höll sig till vad som hade utvecklats till en stil med stereotypisk ljudläggning. 

Men när 70-talet sedan kom blev det allt mer populärt med en ljudläggning på en mer 

avancerad nivå. Det var under denna tid ordet sound design myntades, då en films 

ljudläggning blev ett stort estetiskt uttryck i sig självt. (ibid, sid. 308).
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Den teknologiska utvecklingen för musikinspelning tog fart efter det att Thomas Edison 

uppfann fonografen under andra hälften av 1800-talet, vilken med hjälp av en inristning i en 

vaxrulle gjorde det möjligt att för första gången spela in ljud för att sedan spela upp dem igen.

Ljuden spelades upp med hjälp av en nål som vibrerade i inristningen, vibrationerna fördes 

sedan vidare till en högtalare som musiken kunde höras ur. Dessa inristningar gjordes på 

cylindrar, och nästa steg i utvecklingen var att göra dem på skivor vilket underlättade för 

massproduktion. Senare började skivorna göras i vinyl vilket bidrog till att det gick att spela 

in mer musik på varje enskild skiva. 

Avgränsningar

Uppsatsen avgränsas från att undersöka material som är tidigare än 1900-talet, detta på grund 

utav den tidsram som finns för uppsatsen. Detta arbete avgränsas även från att göra några 

undersökningar på det direkta dagsläget, detta är mer utav en tillbakablick för att se med nya 

ögon  på nu- och framtiden. 

Metod

Diskursanalys

Den diskursanalys som används i denna uppsats grundar sig på Laclau & Mouffes teorier, 

sammanställda men även något modifierade av Louise Phillips & Marianne W. Jørgensen 

(2004).

Teorin utgår ifrån att diskurser inom vetenskapliga texter och debatter är, i sig själva, 

konstitutioner inom samhället som påverkar andra konstitutioner enbart genom att de 

existerar. Detta beror på att alla handlingar, ända ner på ett individuellt plan, är styrda genom 

sociala normer inom samhället. Detta innebär också att dessa diskurser i sin tur föds ur andra 

konstitutioner inom samhället och påverkas av all utveckling och förändring. (Phillips & 

Jørgensen, 2004, sid. 18). 
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Inom teorin finns ett antal grundläggande termer för att beskriva olika delar av en diskurs. 

Nedan följer dessa termer:

• tecken – helt enkelt ett ord på den mest grundläggande nivå.

• nodalpunkt – likt tecken, ett ord, men även en term där andra tecken kan knyta an för 

att få ett sammanhang inom en diskurs.

• element - tecken vars betydelse ännu inte har fastställts (polysemiskt).

• moment - tecken med en särskild innebörd inom en specifik diskurs.

• artikulation - när tecken relateras till en nodalpunkt vilket resulterar i att en diskurs 

skapas.

• diskurs - samtal om ett ämne vilket är till för att skapa en reduktion av möjligheter till 

vad ämnet innefattar. 

• diskursfältet - allting som inte tillhör diskursen, definierar på detta sätt diskursen.

Nämnvärt är att ett tecken kan klassas som mer än en av dessa termer samtidigt. T.ex. kan 

tecknet kropp definieras som ett moment inom västerländsk medicin, men samtidigt kan det 

ha en annan innebörd inom religion. Det betyder att tecknet är ett element samtidigt som det 

är ett moment, och även en nodalpunkt för en diskurs om dessa diskurser.  (Phillips & 

Jørgensen, 2004, sid. 28).
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Bilden ovan är tänkt att åskådliggöra och förenkla hur diskursanalysen appliceras i arbetet, 

och är inspirerad av en liknande modell gjord av Anders Ringnér (2010). I mitten av den 

svarta cirkeln finner vi alltså en nodalpunkt och runtom nodalpunkten samlas moment ur 

samma text som genom att fylla cirkeln skapar själva diskursen. Som nämndes tidigare kan ett

tecken klassas som mer än en sak inom en diskurs, och detta innebär att nodalpunkten 

egentligen också är ett moment. Enligt Phillips & Jørgensen (2004) är skillnaden mellan 

nodalpunkten och de andra momenten att diskursen skapas när momenten får en mening och 

ett sammanhang efter att de satts i relation till nodalpunkten. För att exemplifiera kan vi ta 

tecknet ”bilar” som en nodalpunkt och tecknena ”motor” samt ”olja” som moment. Om vi då 

sätter momenten i relation till nodalpunkten kan diskursen börja definieras, ”motor” och 

”olja” drar diskursen mot bilmekanik. Detta betyder även att desto fler moment som kan 

kopplas till en nodalpunkt, desto tydligare blir det vad diskursen handlar om, förutsatt att 

momenten syftar på olika saker. 

Med hjälp av detta sätt att visualisera diskurserna blir det mer överskådligt att se vad varje 

diskurs handlar om, och därigenom också att se hur de skiljer sig åt. Utöver detta åskådliggörs

även de tecken som används i mer än en diskurs, vilket innebär att om ett tecken har åtskilda 

innebörder i olika diskurser har ett element definierats. Dessa element kommer senare att 

presenteras som resultatet från diskursanalysen. 

Kritik mot denna teori och metod är att en diskurs definieras av diskursfältet, alltså allt som 

inte innefattas av diskursen. Problemet med detta är att ett element kan befinna sig i flera 

olika diskurser samtidigt, vilket gör det svårt att avgöra om elementet är en del av 

diskursfältet eller själva diskursen. Detta är viktigt att kunna urskilja för Laclau och Mouffe, 

då det annars inte går att komma fram till en slutsats om vad som innefattas i en diskurs. 

Problemet med detta är dock att det inte är möjligt att någonsin nå fram till en sådan 

slutpunkt, på grund utav att element är polysemiska finns det alltid rum för nytolkning och 

möjliga öppningar mot andra diskurser (Phillips & Jørgensen, 2014, sid. 26). Detta kommer 

tas upp vidare i diskussionsavsnittet. 
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Insamling av texter

För att få ett brett perspektiv på hur tankegångar och utveckling kring audiovisualitet sett ut 

och förändrats har ett antal texter med olika infallsvinklar från 1900-talet valts ut. Tidpunkten 

då de olika texterna skrevs är av stor variation, då den äldsta är från 1936 och den senaste är 

från 2008. Texterna har samlats in med hjälp av sökportaler för högre utbildningar, 

tillhandahållna via Högskolan Dalarna. Under sökandet efter texter har vissa kriterier hållits i 

åtanke, bland annat att texten ska beskriva ämnet, antingen genom att bara snudda vid det 

eller helt och hållet baseras på det. I sökandet efterlystes det även att texterna skulle vara 

vetenskapligt skrivna och ha genomgått en peer-review. Alla texter som samlades in uppfyller

dock inte just detta krav, däremot handlar de fortfarande om audiovisualitet på något sätt 

vilket är relevant för uppsatsen. 

Utöver det breda perspektiv som fångas in med dessa varierande texter blir det också enklare 

att förhålla sig kritisk till det som påstås i de olika texterna och i viss mån tolka dem efter den 

tid de skrevs (Ahrne & Svensson, 2014, sid.140). Författarna till de olika texterna kommer 

även från olika professioner och har därför olika bakgrund, något som kan leda till att deras 

undersökningar präglas av författarnas egna agendor men som även bidrar med att texterna 

behandlar tankar kring audiovisualitet på olika sätt. Detta kan i sin tur också underlätta för att 

avgränsa texterna från varandra och på så sätt avgöra vad som går att vidhålla. Texterna som 

valdes har författats på olika villkor och av olika anledning, en effekt av svårigheter att hitta 

relevant material utifrån ett perspektiv som kan beskriva utvecklingen historiskt. Denna 

uppsats har sin svaghet i en liten empiri att stödja sig på, däremot är empirin av stor variation 

när det gäller vilket årtal de olika texterna skrevs. Detta skänker uppsatsens resultat viss 

tillförlitlighet. 
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Analys & Resultat

Analys av texter

Analysen av texterna är i kronologisk ordning efter det årtal de skrevs, detta är i syfte att 

lättare synliggöra en möjlig utveckling. Innehållet beskrivs nedan kortfattat och sedan 

förklaras vad diskursen i varje text handlar om genom att artikulera momenten i texten mot en

nodalpunkt. 

Vetenskaplig text från 1936

Titel: Interaction Across Modalities: 1. Successive Stimulation

Författare: Carrol C. Pratt

Publiceringsmedium: The Journal of Psychology

Den äldsta texten ämnar undersöka huruvida auditiva och visuella modaliteter påverkar 

varandras stimuli utifrån ett psykofysiskt perspektiv. Undersökningen gick ut på att 

försökspersoner fick sitta med hörlurar i vilka en ton spelades upp samtidigt som en lampa lös

bakom en frostad glasruta och sedan svara på hur mycket de upplevde de två höra ihop. 

Experimentet varierades genom att ändra frekvensen på tonen och avståndet mellan lampan 

och glasrutan vilket förändrade intensitet i ljusstyrkan. Undersökningen kunde inte dra några 

slutsatser kring huruvida dessa två modaliteter påverkade varandras upplevda stimuli hos 

försökspersonen. 

Texten använder sig inte av själva ordet audiovisuell, men undersökningen handlar om hur 

ljud och bild samverkar för att påverka upplevd stimuli. Det görs ingen vidare motivation till 

varför just auditiva och visuella stimuli valts ut, de två modaliteterna behandlas faktiskt som 

om de inte var av högre betydelse än någon annan modalitet. Författaren går väldigt kort in på

att om ljud & bild går att göra mer homogena gentemot varandra ökar chanserna för att de ska

påverka varandra. Tyvärr går författaren aldrig in på hur detta beaktades i undersökningen, 
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utan lämnar påståendet ganska fritt hängande där. Författaren hypotiserar dock att om två 

modaliteter skiljer sig åt alltför mycket minskas chanserna för en påverkan på stimuli. 

Diskursen från denna text definieras som den om psykofysik – det vill säga, hur upplevelsen 

av verkligheten skapas och påverkas på olika sätt. Det framgår i texten att auditiva och 

visuella modaliteter inte betraktas som mer eller mindre intressanta än andra modaliteter. 

Därför kan inte diskursen egentligen sägas ha mer med audiovisualitet att göra än att det kan 

innefattas inom diskursen. 

Tidskriftsartikel från 1946

Titel: Unit in Use of Audio-Visual Aids

Författare: Daniel P. Girard

Publiceringsmedium: The Modern Language Journal

Den näst äldsta texten som samlats in till denna uppsats är skriven för en tidskrift som gavs ut 

för lärare och personer som arbetade med utbildning. I början av texten ber författaren läsaren

att definiera ordet ”audio-visual”, och förklarar sedan att svaret oftast involverar fonografer, 
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projektorer och radioapparater – dessa beskrivs som ”audio-visual devices”. Vidare skrivs det 

dock att uttrycket är mer användbart inom lärandet än för att endast beskriva apparater. 

”The good teacher has known instinctively that ideas are clarified and 

impressions strenghtened by multiple sensory appeal.” (Girard 1946, sid. 62)

I texten ges aldrig en definition av audio-visual, men i texten används ordet för att beskriva 

hur särskilda apparater kan användas inom utbildning för att stimulera fler sinnen vid 

undervisning. Ordet tillskrivs inte intermodalitet, utan används mest för att nämna vilka 

sinnen som är involverade. Alltså kan det utifrån författarens mening klassas som 

multimodalt.

Diskursen i denna text handlar alltså om hur lärande kan effektiviseras med teknologiska 

hjälpmedel för att beröra fler sinnen under inlärning. Diskursen inriktar sig utifrån detta på 

auditiva och visuella modaliteter. 

Vetenskaplig text från 1969

Titel: A Theoretical and Experimental Ewxamination of Auditory-Visual Interaction

Författare: Kenneth Gaarder

Publiceringsmedium: Perceptual and Motor Skills
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Även denna text är skriven inom en psykologisk vetenskap. Undersökningen som ligger till 

grund för denna text undersöker om auditiva och visuella stimuli tas emot på liknande sätt i 

hjärnan. Detta undersöks genom att låta en försöksperson lyssna till klickljud som spelades 

upp efter att denne rört på ögonen, det vill säga flyttat på blicken. Klickljuden spelades upp 

med olika fördröjningar efter ögonrörelsen, och försökspersonen  fick sedan svara på hur 

sammanhängande klickljudet upplevdes till ögonrörelsen. 

Texten handlar i sig inte särskilt mycket om audiovisualitet, men undersöker däremot hur 

visuella och auditiva modaliteter processas i hjärnan. Från undersökningen dras slutsatsen att 

hjärnan behandlar dessa två modaliteter på väldigt liknande sätt, och texten lutar åt att det 

finns någon slags form av analogier mellan ljud och bild på ett rent fysiologiskt plan i hjärnan.

”This eliminates the possibility of independent intermodality processing, since the

time-course of auditory processing is related to the moment of visual processing.”

(Gaarder, 1969, sid. 31).

Vidare i texten diskuteras vad som skulle kunna förändrats vid vidare forskning med ett 

liknande experiment. När texten skrevs var datorn och digitala system en nymodighet som i 

denna undersökning användes till stor del. Mycket av det som, enligt författaren, skulle kunna

förbättras inför ett nytt experiment innefattar digitalisering och optimering med hjälp av en 

dator. Men författaren nämner också kort att det skulle vara av intresse att anpassa ljudstyrkan

på de klick som spelades upp för försökspersonen efter hur mycket ögat rör på sig. 
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Diskursen från denna text försöker alltså beskriva relationer mellan auditiv och visuell stimuli

samt hur dessa påverkar upplevelsen av varandra. Diskursen skulle i princip kunna beskrivas 

som den samma som den från 1936, med andra ord en diskurs om psykofysik. Men faktum är 

att ordet psykofysik inte förekommer en enda gång i denna text, något som har tolkats som ett

medvetet val då texten är skriven för medicinskt vetenskaplig tidskrift. Begreppet skulle 

därmed kunnat varit känt av författaren. Däremot kan denna diskurs fortfarande innefattas i en

diskurs om psykofysik.

Vetenskaplig text från 1975

Titel: The Intermodality Relationship of Auditory and Vision Perception

Författare: Rocky M. Kaplan, O.D.

Publiceringsmedium: Journal of the American Optomeric Association

Denna text är en litteraturanalys skriven för att uppmärksamma fördelar med att använda sig 

av ett audiovisuellt tillvägagångssätt vid undervisning av små barn. Texten är skriven i ett 

psykologiskt syfte men knyter an till neurologi vid flera tillfällen. Bland annat tas det upp att i

katters hjärnor har man kunnat hitta celler som är receptiva för auditiv stimuli, som sitter i 

delar av hjärnan vilka behandlar visuell stimuli, även vice versa. 
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I inledningen finns en redogörelse för samspelet mellan auditiva och visuella intryck, ”… the 

ability to attach visual impressions or symbols with the appropriate words or sounds” 

(Kaplan, 1975, sid. 672). Texten handlar mycket om hur språkinlärning kan utvecklas med 

audiovisuella metoder, men i just denna redogörelse öppnas det för intermodalitet på en mer 

abstrakt, och därmed subjektiv nivå (visual impressions + appropriate sounds). Inom detta 

finns även en slags prioritering mellan modaliteterna – den utgår från visuella intryck till vilka

”passande” (appropriate) ljud kan adderas. 

Vidare diskuteras intermodalitet på en mer subjektiv nivå än den med visuella symboler och 

ord. Författaren skriver att människor kopplar samman just dessa två modaliteter redan väldigt

tidigt i livet, långt innan någon slags vetskap om symboler och ord kan förskaffas.

 ”The infant is provided with a reflex mechanism to match visual and auditory 

stimuli, Wertheimer confirmed this belief, when appropriate directional eye 

movements towards a sound occured in infants within minutes after birth. Piaget 

believed that auditory and visual space became coordinated during the first few 

months of development. During the 45 first months, things heard became things 

looked at” (Kaplan, 1975, sid. 674).

Avslutningsvis skrivs det att de resultat som presenteras i denna text inte räcker till för att dra 

några slutsatser om de naturliga samband mellan auditiva och visuella intryck som vi har med 

oss från början av livet. Det krävs, enligt författaren, mer forskning inom området innan några

slutsatser kan dras. Däremot föreslås det att audiovisuella inlärningsmetoder tillämpas för 

barn så tidigt som möjligt, då författaren menar att det finns stora fördelar med detta. 
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Diskursen från denna text handlar om intermodalitet och hur den ligger mycket till grund för 

hur vi uppfattar verkligheten från första början i livet. Vidare behandlar diskursen 

intermodalitet mellan just auditiva och visuella modaliteter och hur stimuli i dessa två former 

påverkar varandra på en mätbar nivå i hjärnceller. 

Vetenskaplig text från 1988

Titel: How Often Have You Seen Performed? A Plea for More Audio-Visual Collaborations 

in Experimental Music

Författare: Leigh Landy

Publiceringsmedium: Journal of New Music Research

Denna text är något otydlig i vad för slags undersökning den bidrar med. Den är peer-

reviewed, men innehåller mest bara påståenden utan källor om hur skapare av olika media kan

dra nytta av ett mer audiovisuellt förhållningssätt i sina kompositioner. I texten tas flera 

användningsområden upp, däribland teater och film. Däremot beskrivs ändå alla de discipliner

som tas upp som redan audiovisuella, författaren verkar vara ute efter ett tätare samarbete 

mellan det auditiva och visuella snarare än att reformera de traditioner som i texten påstås 

finnas inom kreativt skapande. Texten börjar med följande inledande mening:
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”The following text represents an attempt to stimulate a growth of interest within 

musical circels in the application of experimental music’s potential in connection 

with the audio-visual arts” (Landy, 1988, sid. 241).

Enligt författarens åsikt är det alltså mest lämpligt med sådana slags kompositioner inom 

experimentella sammanhang och scener. Det klargörs dock aldrig exakt vad det är författaren 

tänker sig när han påstår att en mer audiovisuell komposition skulle ha mer att bidra med, så 

det är svårt att dra några som helst slutsatser om varför det skulle vara så. Detta innebär även 

att det är svårt att förstå varför författaren tänker sig att det skulle passa bättre in i ett 

experimentellt sammanhang. 

I inledningen beskrivs en så kallad ”bild-kultur” som rådande i samhället, och att personer 

som är födda efter televisionens uppkomst är i större utsträckning en del av denna kultur. 

”Today’s consumers, especially those born after the birth of television, tend to be 

more visually than audio-oriented. Today’s technology is obvously partly 

responsible for developments wich led to what is often called today’s image 

culture” (Landy, 1988, sid 241).

Författaren har, som vid de flesta andra påståenden i denna text ingen källa på detta, och 

därför bör det inte betraktas som sant. Däremot är det intressant att se hur författaren härleder 

detta resonemang vidare. Han frågar sig nämligen utifrån denna punkt huruvida experimentell

musik skulle kunna ta ett steg in i denna bild-kultur med hjälp av teknologi i audiovisuella 

sammanhang. Detta skulle alltså, enligt författaren, leda till utveckling av audiovisuell konst.

Som slutsats förklaras textens syfte som en generell uppmaning till att utveckla och sprida nya

konstformer. Audiovisuell konst beskrivs som nästa steg i utvecklingen av ny musik och som 

en självklar riktning i en bild-kultur.
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I denna text finner vi en diskurs som handlar om en ökad tillämpning av multimodalitet i 

auditiv och visuell form inom experimentella mediegenres. Diskursen ämnar att 

vidareutveckla former av konstnärliga uttryck med hjälp av detta.

Vetenskaplig text från 2008

Titel: Sonic Drapery as a Folding Metaphor for a Wearable Visualization and Sonification 

Display

Författare: Kirsty Beilharz & Andrew Vande Moere

Publiceringsmedium: University of Sydney, Austrailen

Denna text beskriver ett konstnärligt projekt som gick ut på att skapa ett multimodalt plagg. 

Plagget består utav silke, som enligt författaren ska låta på ett speciellt sätt som andra tyger 

inte gör och är på detta sätt multimodalt, genom audiovisualitet. Plagget har  små elektroniska

”muskler” inbäddade under ytan som drar i och rör plagget, vilket får silket att ge ifrån sig 

ljud samtidigt som det alltså syns att plagget rör på sig.

Texten behandlar mode mer än audiovisualitet, faktum är att ordet audiovisuell endast 

förekommer en enda gång i texten, och då först i slutet. Oavsett behandlar texten ämnet, och 

det är svårt att säga varför ordet audiovisuell inte används oftare eller tidigare. Det skrivs 

faktiskt ganska mycket om samspelet mellan auditiva och visuella upplevelser och även hur 
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en som konstnär kan, på olika sätt, beakta en kreativ process för att sammanföra dessa 

modaliteter för att ”nå igenom” till den som tar del av konstverket. 

”Likewise, sound inevitably creates an abstract, individualized experience in wich

the imagery and suggestion are the composer’s key tools for reaching the 

listener” (Beilharz & Moere, 2008, sid. 275).

I övrigt beskriver texten mestadels konstnärliga metaforer som ligger till grund för de material

som används i och som projektet består utav. 

Denna texts diskurs är om multimodalitet i form av auditiva och visuella modaliteter, men 

grundat utifrån ett konstnärligt perspektiv. Diskursen handlar vidare om hur en konstnär kan 

använda sig av multi- och intermodala arbetssätt för att ett konstverk ska få större effekt. 

Utveckling och ökad användning av intermodalitet utifrån ett konstnärligt och synestetiskt 

perspektiv är också en del av denna diskurs. 
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Resultat

Inom dessa diskurser fanns nio moment som förekom i mer än en text. Nedan följer en lista på

dessa moment tillsammans med årtalet för de texter som de förekom i. 

• Analogies 1968, 2008

• Audio-Visual 1946, 1975, 1988, 2008

• Audio-Visual Music 1988, 2008

• Cross Modality 1936, 1975

• Cortex 1969, 1975

• Intermodality 1969, 1975, 2008

• Modality 1936, 1969, 1975

• Stimuli 1936, 1969

• Synesthesia/Synaesthetic 1969, 2008

Utav dessa nio moment var det fem stycken som inte hade någon förändrad innebörd 

diskurserna sinsemellan, och alltså fyra som kan klassas som element. Nedan följer dessa och 

en motivation till varför de kan klassas som element.

Analogies: I diskursen från 1969 beskriver analogies överensstämmelser i uppfattning mellan 

olika modaliteter. Med andra ord kan det översättas till sinnesanalogier som uppstår från 

multimodal stimuli. I texten från 2008 beskriver tecknet endast en motsats till något digitalt, 

det vill säga att något är analogt för att det inte är digitalt. Ordet används alltså inte i samma 

kontext. För denna uppsats frågeställning och syfte är denna skillnad av litet värde då den inte

utgör något annorlunda synsätt på audiovisualitet. 

Audio-Visual Music: I de två diskurser som detta tecken förekommer utgår författarna från 

varsitt, motsatt perspektiv. I diskursen från 1988 redogörs audio-visual music som något som 

ska bygga vidare på redan existerande, experimentell musik. Alltså kan det härledas att 

författaren anser att det visuella ska baseras på det auditiva och formas utefter det. I den andra

diskursen, från 2008, framgår det att audio-visual music innebär att komponera musik utefter 

något som kan uppfattas via synen, i detta fall ett klädesplagg. Författaren går tyvärr inte in på
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hur detta genomförs, men skillnaden i förhållandet till tecknet är ändå befintlig. Detta element

är mer relevant för uppsatsen, men ger inget direkt svar på om det har skett någon utveckling. 

Intermodality: Detta tecken förekommer i tre olika diskurser, varav de från 1969 och 1975 

inte har någon inbördes skillnad. I dessa två diskurser innebär tecknet en multimodalitet där 

modaliteterna påverkar varandra på ett sådant sätt så att den som uppfattar dessa sinnesintryck

får en förändrad upplevelse modaliteterna. Med andra ord följer dessa två diskurser samma 

definition som ges i denna uppsats. I diskursen från 2008 har dock tecknets användning 

förändrats något då det tillskrivs som en kvalité hos silke, det vill alltså säga; silke beskrivs 

som något som är intermodalt. Hur skiljer sig då detta från det sätt de två andra diskurserna 

använder tecknet på? Definitionen av intermodal kan passa in på hur silke upplevs, men 

skillnaden ligger i att utveckla användningen av ordet för att kunna beskriva ett objekt istället 

för något som upplevs. Det innebär att tecknet letar sig ut ur ”psyket” om så vill, och ut i 

omvärlden för att i stället beskriva saker omkring oss snarare än hur de upplevs på ett 

individuellt plan.

Synesthesia/Synaesthetic: Dessa två tecken är uppenbarligen inte exakt samma och avser 

något annorlunda saker, det som däremot är relevant för denna uppsats är synsättet på 

synestesi. Diskursen från 1969 beskriver det som ett neurologiskt fenomen och mentalt 

tillstånd vilket innebär att hjärnan kopplar ihop olika modaliteter varje gång en modalitet 

uppträder på ett specifikt sätt. I diskursen från 2008 används tecknet synaesthetic för att 

beskriva hur en konstnär kan jobba med olika modaliteter så att ett konstverk ska bli mer 

effektfullt. Översatt blir det något i stil med ett ”synestetiskt arbetssätt”. Alltså anses något 

synestetiskt vara tillgängligt för alla, och detta strider emot definitionen från 1969 då det 

endast befaller de som har detta mentala tillstånd. För uppsatsens frågeställning och syfte är 

detta intressant, inte för att det frångår en vetenskaplig definition, utan för att det närmar sig 

ett mer allmänt sett att betrakta intermodalitet på. 

Detta resultat kan sammanfattas som att det i de undersökta texterna inte förekommit en 

särskilt stor utveckling kring hur audiovisualitet och relaterade tecken beskrivs, men 

utvecklingen finns ändå där. Det som har utvecklats är synsättet på intermodalitet och 

synestesi, två begrepp som kan anses beskriva samma sak på olika sätt. 
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Diskussion

Om en följer dessa skrifters sätt att tala om och föra sig kring begreppet audiovisuell i 

kronologisk ordning kan det härledas att det förekommit en viss utveckling som lutar åt ett 

förhållningssätt vilket drar mer mot intermodalitet än enbart multimodalitet. Det är inte så 

konstigt att man i början av sekelskiftet inte talade särskilt mycket om audiovisualitet, trots att

ljudfilmen öppnade nya möjligheter för detta. Utvecklingen mellan ljud och bild skilde sig åt 

på olika vis vilket komplicerade ett enkelt sätt att arbeta med de båda mot varandra. Det var 

när den teknologiska utvecklingen började göra det enklare för ljudläggarna att designa ljudet 

efter filmen som det blev mer intressant att tala om audiovisualitet som något som förhöjer ett

värde i ett verk. 

Utefter de texter som har undersökts kan man säga att diskursen om audiovisualitet har till 

viss del ökat i komplexitet då diskussionen har gått vidare mot att hålla intermodalitet som en 

utgångspunkt att knyta an audiovisualitet till. Om inte annat talas det om på ett mer 

sofistikerat sätt genom en ökning i relaterade begrepp som multimodalitet och intermodalitet. 

Uppsatsens resultat pekar åt att termer som intermodalitet och synestesi tas mer och mer för 

givet. Även om användningen av t.ex. synestesi inte används på ett helt korrekt sätt belyser 

det hur inställningen kring audiovisualitet har, eller åtminstone börjar förändrats. Utifrån 

socialkonstruktivismens tankar kring hur vår verklighetsuppfattning skapas genom vår 

språkanvändning kan en terms värde till viss del värderas. Språket skapar en identitet för 

saker vi kan uppfatta (Burr, 2003, sid. 105). Termen audiovisuell har en egen identitet som 

existerar endast för att människor har pratat om och diskuterat ämnen där ett sådant ord varit 

nödvändigt.  Om audiovisualitet förekommer i diskurser där sinnesanalogier i allt större 

utsträckning tas för givet är det inte omöjligt att ordet får en förändrad innebörd. En sådan 

förändrad innebörd skulle i så fall kunna ha mer med intermodalitet att göra. Identiteten för 

audiovisualitet skulle alltså kunna behöva uppdateras för att vara värdefull i framtida 

diskurser. 

Det är dock intressant att audiovisualitet förekommer inom olika diskurser genom att det är en

väsentlig del i flera olika discipliner (ibid, sid. 106). Detta betyder att identiteten för 

audiovisualitet kan ha olika innebörd beroende på vilken disciplin det används inom. Som 

exempel kan identiteten för audiovisualitet se annorlunda ut beroende på om en närmar sig 
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begreppet från en musikaliskt orienterad disciplin, respektive en visuellt orienterad disciplin.  

På samma sätt som texten från 1988 och den från 2008 skiljer sig i användningen av ”audio-

visual music”, innebär detta att beroende på vilken disciplin audiovisualitet diskuteras utifrån,

kan olika tyngd läggas på olika delar av ordet. 

Som togs upp i metodkapitlet är den diskursanalys som använts inte helt problemfri. I och 

med att en diskurs definieras av det den inte innefattar, alltså diskursfältet, blir element mellan

olika diskurser problematiska (Phillips & Jørgensen, 2014, sid. 26). Om audiovisualitet får en 

förändrad innebörd i olika diskurser är det alltså en del av detta problem. Ett sätt att gå vidare 

från det här skulle vara att hitta, eller kanske skapa, ett nytt ord. Ett förslag som skulle passa 

in i diskurser kring sinnesanalogier vore intermodal audiovisualitet. Då behöver inte 

audiovisualitet frångå sin tidigare definition och kan samtidigt förklara ett samband mellan 

det auditiva och visuella. Intermodal audiovisualitet skulle kunna beskriva hur de två 

modaliteterna påverkar varandra för att förändra uppfattningen av dem var för sig. Detta ord 

är dock ganska avancerat och skulle nog inte betyda särskilt mycket för icke insatta i ämnet, 

något som kan bli problematiskt. För att tankar kring audiovisualitet ska utvecklas och 

förnyas måste det diskuteras bland människor, och om det blir än mer svårtillgängligt är det 

logiskt att chanserna för att det ska förekomma i fler diskurser minskar.

När diskussionen rör sig mot huruvida audiovisualitet är svårtillgängligt eller ej finns det en 

fråga som bör ställas; är det på riktigt? Det vill säga, är hela ämnet kring audiovisualitet 

endast ett fantasifoster som fötts ur förhoppningar om en slags synestesi hos gemene man? 

Utifrån de undersökningar som analyserades i detta arbete är åtminstone intermodalitet 

verkligt, däremot har det inte dragits några slutsatser kring huruvida hur användbart detta 

verkligen är i kreativa processer.  Det behöver inte uteslutas att det kan förhöja ett kreativt 

verk om det är audiovisuellt på ett intermodalt vis, men det är ändå intressant att fråga hur stor

skillnad det egentligen gör. Finns det någon anledning att driva en diskurs som redan antar att 

det är så, vidare? Svaret på den frågan kommer visa sig om och när den diskursen staplar sig 

framåt i nya, sociala sammanhang.
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Vidare Forskning

Ett förslag på hur forskning kring audiovisualitet och hur det betraktas kan fortsätta är att 

studera hur det uppfattas i en kvantitativ studie. Det vore intressant att undersöka tankar kring 

ämnet hos en stor skara människor för att försöka avgöra hur svårtillgängligt detta egentligen 

är. Det vore även intressant med en studie som undersöker ungefär samma sak som denna, 

fast i dagsläget. Det skulle förmodligen ge resultat som är mer applicerbara på hur långt 

diskursen kring ämnet faktiskt har nått, men det vore även av intresse att jämföra en sådan 

undersöknings resultat mot det som presenterats i detta arbete.  
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