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Sammanfattning/Abstract 

Är upplevelsen av musik meningsfull och på vilket sätt är det möjligt för ett musikstycke att gestalta 

en yttre värld? I denna uppsats undersöker jag lite kort vad inom musiken skulle kunna förstås som 

en mening. Genom att se till olika förhållanden av meningsfullhet och musikalisk upplevelse går det 

att förstå dess breda förklaringssvårigheter. Meningen ter sig subjektiv men kan också bidra till en 

kollektiv samstämmighet om ett musikstyckes meningsfullhet. Upplevelsen av musik i sin tur kan 

hjälpa en kompositör eller artist att gestalta en omvärld för sig själv. Denna gestaltning bebor inte 

musiken på liknande sätt som en manual beskriver ett tillvägagångssätt utan med hjälp av medlet 

musik kan artisten uttrycka något som en vokabulär inte möjligtvis är kapabelt till. Med kroppen som 

länk mellan den yttre världen och subjektets vilja används vanan av att bruka ett instrument som en 

förlängning för kroppen. Att utgå från kroppen som en medvetandehorisont är något som är nära 

besläktat till Merleau-Pontys existentiella fenomenologi i Phenomenology of Percetion och utgör en 

bra grund för denna uppsats. Även om jag inte kommer fram till ett svar ifall musik besitter en mening 

så har upplevelsen av musik utforskats genom olika musikaliska verk och hur musikalisk gestaltning 

kan användas för varseblivning.  

    

Is the experience of music meaningful and in which way is it possible for a musical arrangement to 

depict an external world? This essay will firstly examine what meaning within music might refer to. 

Though there are difficulties to pinpoint an exact definition of meaning in regard to several different 

experiences of music it seems to originate from the subject itself. Even so, music can possess a 

collective acceptance within their respective social groups. The experience of music can help a 

composer to portray a surrounding, not by the virtue of musical characteristics, but by mediating the 

will of the composer. Unlike a manual which is guiding the reader to take certain steps the composer 

can express what a vocabulary is lacking by the habit and familiarity of ones instrument as an 

extension of the performers body to link an external world. This is very much related to the existential 

phenomenology put forward by Merleau-Ponty in Phenomenology of Perception and on which I base 

my arguments on. Even though I might not find a meaning within music I have examined the 

possibility for experiencing music as a way of portraying the surrounding world.  
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Förord  
Jag vill passa på tacka min handledare Fredrik Stjernberg för givande insikter i uppbyggnaden och 

strukturen av denna uppsatts för att knyta ihop spretiga tankar till en mer utformad idé om vad 

upplevelsen av musik kan tänka sig vara. Vill även passa på att tillägna ett tack till alla de nära och 

bekanta som har orkat stå ut med diverse diskuterande kring uppsatsen innehåll och agerat bollplank. 

Ibland kan det räcka gott med att få höra sina idéer högt för sig själv för att kunna förstå vad man 

själv menar eller söker.    

 

Norrköping, januari 2020 
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1 Inledning 
I denna uppsatts vill jag undersöka hur musiken uppfattas i relation till lyssnaren, men också se till 

hur musik och ljud kan tänkas förklaras utifrån det fenomenologiska projekt som Maurice Merleau-

Ponty presenterar i La Phenomenologie de la perception (1945). Till en början vill jag redogöra för 

vissa huvudbegrepp i Merleau-Pontys fenomenologi i relation till Edmund Husserl och undersöka 

vad det skulle innebära att förstå och uppleva musik i förhållande till den vardagliga existensens. 

Fortsatt vill jag se ifall musiken skulle kunna ha någon inneboende ’mening’, detta för att eventuellt 

kunna förstå vad som erbjuder lyssnaren med ett begär att återvända till samma musikstycke i flera 

omgångar och uppleva det igen, men även för att hitta något kompatibelt med vad Merleau-Ponty 

eventuellt skulle kunna anse vara meningsfullt inom denna konstform. Merleau-Ponty ger själv ingen 

tydlig och ensidig definition på vad denna ’mening’ skulle kunna förklaras som. 

 Till stor del kommer jag utgå från passager Merleau-Ponty presenterar i sitt verk om subjektets 

upplevelser av relationen mellan musik och den yttre världen men kommer även se till de 

beskrivningar av vad ’mening’ skulle kunna innebära, där kommer jag stödja mig på artikelutbyten 

mellan Bengtsson och Bergström (1976–78) för att försöka forma en (möjligen) tydligare definition 

om vad det skulle innebära att hävda att ’musik har mening’ och ifall det skulle vara något som enbart 

går att klassificera som en subjektiv tolkning trots att musiken finns nedskriven och tillgänglig i form 

av notation och förtydligad med dynamiska förhållanden för artisten. 

Jag har valt att, till viss del bortse från musik (framförallt västerländsk) med tillhörande 

skrivna texter och sång då det är något som eventuellt kan forma en typ av meningsfullhet utanför 

musikens rena påverkan av upplevelsen. Vidare vill jag undersöka lyssnarens varseblivning av 

musiken som rena vibrationer i luftrummet och ifall det finns en fenomenologisk effekt av hur ett 

subjekt tar del av dessa vibrationer. Med fenomenologisk effekt menar jag i de fall där upplevelsen 

av en intersubjektiv upplevelse mellan lyssnare (subjekt) och ljud (fenomen), som på ett dansgolv, 

kan förklara något mer om musikens plats i en extern upplevelse av en yttre värld. Finns det någon 

vardaglig fördel med att till stor del enbart analysera musiken genom olika teoretiska komponenter 

så som rytm, tempo, tonhöjd, harmoniska förhållanden och puls för att nå musikens essens eller krävs 

det ett annat typ av förhållningssätt för att kunna förklara musikens förmåga att kunna gestalta sin 

omvärld? Eftersom Merleau-Pontys fenomenologi utgår från just kroppen som ett medel för subjektet 

att varsebli kan det vara intressant att undersöka vad denna perception kan tillföra en musikalisk 

upplevelse.  

Ingen större och genomgående förklaring av Merleau-Pontys fenomenologiska projekt 

kommer göras, utan nödvändiga termer med tillhörande förklaring kommer presenteras i det följande 

kapitlet. Eftersom jag inte har möjlighet till att läsa franska och det inte finns en komplett svensk 

översättning kommer jag förhålla mig till den engelska översättningen av Phenomenology of 

Perception (2014, Routledge).  
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2 Fenomenologisk bakgrund 
I förordet till La Phenomenologie de la perception (1945) beskriver Merleau-Ponty (1945, s. lxx) 

fenomenologins roll som att besitta en målmedvetenhet av att vara en exakt vetenskap, något som 

även Edmund Husserl hade en önskan om. Ett medel för att kritiskt ifrågasätta världen och lyfta fram 

de fenomen som redan är där för det skådande subjektet. Nå en insikt i väsens (tingen) egna 

beståndsdel, framställa dennes egna essens. Ur denna insikt kan den föreliggande kunskapen bidra 

med ytterliga förståelse kring hur någon (ett subjekt) kan uppleva fenomenet. 

 Med utgång från Merleau-Pontys existentiella fenomenologi kring kroppen går det även att 

se till subjektets erfarenheter för att säga något om den yttre världen. Existentiell på grunden av att 

denna fenomenologiska gren ser just till det upplevda av kroppen, till döden, de sociala 

förhållningssätten och tiden. Att ”återvända till sakerna själva” är Husserls motto och en viktig del 

av fenomenologins förhållningssätt av väsensskådning men också till den moderna vetenskapen. 

Enligt Merleau-Ponty (1945, s. lxxi-lxxii) är det ett första kritiskt steg mot att hävda att allting erfaret 

av ett subjekt kommer från sin egen levda kropp i första hand. Så även om Husserls försök med att 

försätta ’livsvärlden’ ”inom parentes” (epoché) för att nå ett studerat väsens esséns kan vara en av de 

få sakerna Merleau-Ponty delar med just Husserl. Det ter sig rimligt till att grundligt se över vissa 

huvudbegrepp från Husserl, fenomenologins fader, för att se dem i relation till Merleau-Ponty och 

för att underlätta vidare observationer i texten. 

 

2.1 Epoché  
En del av Husserls projekt för att lämna den vardagliga världen lånar han från de antika skeptikerna, 

en term, ’epoché’, som innebär att avsätta sitt omdöme. För just förmågan att avsätta världen kring 

sig är en viktig punkt för att nå information om det fenomen som ska studeras. Den naturliga 

inställningen finns kvar, vi har inte förnekat eller försummat den, men den är åsidosatt, placerad 

”inom parentes”. Ur denna parentessättning av världen avsätts subjektets förförstådda kunskaper om 

vad som är verkligt och vad som framstår som illusioner för att nå ett fenomen, Husserls mål om att 

nå en objektivitet. Vi kan göra utsagor om detta fenomen som uppenbarar sig efter parentessättningen 

då det samtidigt hänvisar till ett subjekt. Det måste finnas något fenomenet kan visa sig för. Detta 

något kan ses av Husserl som ett ’transcendentalt subjekt’ i egenskap av den upplevda värld som 

finns för subjektet i medvetandeakten. (Nordin, 1995, s. 502). Trots att Husserl inte är ensam som att 

koppla medvetandeakter för att hävda något om en yttre värld så skiljer sig denna ’väsensskådning’ 

från filosofer som Hume och Kant i att det som undersöks ”…är det nödvändiga, inte det empiriskt 

kontingenta eller tillfälliga” (Nordin, 1995, s. 501)  

 ”To return to the things themselves is to return to this world prior to knowledge, this world of 

which knowledge always speaks…” (Merleau-Ponty, 1945, s. lxxii). Genom att återvända till sakerna 

själva kan vi få kunskap om världen genom att undersöka världen ur hur subjektet upplever det. Detta 

ifrågasättande och upptäckande av fenomen är just en del av vad fenomenologin har att erbjuda. Trots 

inspirationen av Husserls reduktion fullbordar aldrig Merleau-Ponty epochén (1945, s. lxxvii) 

eftersom kroppen, jaget, kommer alltid vara en del av livsvärlden.  

 

2.2 Intentionalitet och mening 
”Att föreställa sig något, att se något, att tro något, att frukta något, och så vidare – är olika exempel 

på vad fenomenologer kallar intentionala akter.” (Carlshamre, s. 2). ’Intentionalitet’, en term Husserl 

lånade från sin mentor Franz Brentano (1838–1917) för att förstärka sina idéer om att hur världen går 

att förklara genom vår uppfattning av den men också relationen mellan subjekt och en händelse. Den 
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tanken/akten är alltid riktat mot något, är ett ’intentionalt objekt’. Men skulle det inte vara möjligt att 

föreställa sig något som inte finns? Karaktärer från en barnbok, glädjen över något som inte hänt, 

osv. Husserl menar att relationen mellan akt och objekt inte är en fysiks relation, det är något som 

kommer ur en egen reflektion. Genom att skilja på ’referens’ och ’mening’ kan vi urskilja om något 

refererar till (finns i) den verkliga världen utan att ifrågasätta meningen (ordets betydelse). Husserl 

introducerar också ’noesis’ – den intentionala akten - och ’noema’ – meningen/innehållet av den 

intentionala akten - för att underlätta användningen av de tidigare nämnda termerna. Meningen 

kommer ur vår förståelse av hur tingen presenterar sig för oss. ’Väsensskådande’ kallar Husserl det 

för och går ut på att utmana det fenomen vi undersöker genom olika variationer av medvetandeakter 

för att finna vad dessa variationer har för gemensamma attribut. Ur detta eller dessa attribut kan vi 

utvinna och förstå en essens.  

 För Merleau-Ponty blir intentionaliteten en kroppslig akt som leder oss till hur vi erfar en yttre 

värld och något som han väljer att kalla för ’varseblivning’. Gentemot en ’figur-bakgrunds’ struktur, 

som är lånad från gestaltpsykologin, menar Merleau-Ponty (1945, s. 4) att det finns en värld och en 

medvetandeakt som föregår det upplevda. Det intressanta och detaljrika som subjektet observerar, 

’figuren’, kommer alltid vara i ett förhållande till en mycket mer odefinierad ’bakgrund’ som enbart 

gör sig påmind av sin existens. Kroppen är nämligen alltid riktad mot den yttre världen och genom 

kroppens varseblivning utav ett framträdande fenomen skapas en mening ur medvetandeakten. Just 

eftersom vi varseblir världen utifrån våran egen kropp i första hand ser Merleau-Ponty inte att 

Husserls ’parentessättning’ är tillräckligt sann för att nå en fullständig fenomenologisk reduktion. 

Genom att just kroppen är en del i världen som subjektet försöker finna information om kan vi inte 

rikta medvetandeakterna mot något utan att göra det medvetet. Den paradox som uppstår i samband 

med att ett subjekt försöker få information om världen samtidigt som denne är en del av världen är 

något Merleau-Ponty menar att Husserl missar. 

 

2.3 Livsvärlden 
Den alldagliga existensen sker i den naturliga inställningen, livsvärlden, som Husserl kallar den för. 

Eftersom denna livsvärld utgör grunden för där människor existerar så finns det goda skäl att till 

exempel basera en empirisk vetenskap här. Den objektivistiska bilden vetenskapen presenterar av 

världen finns alltid där, oavsett om någon interagerar med den eller ej men den är också beroende av 

livsvärlden för att kunna existera. Men för någon typ av legitimitet måste naturvetenskapen se till den 

subjektiva upplevelsen inom livsvärlden för att inte bli misstrodd. Att bortse från människors 

erfarenheter är inget annat än ett medel för misstro och ett framställande av vetenskapen som något 

för högintellektuella.  Denna naturliga inställning är även något Husserl ville beskriva genom 

väsenskådande i förmån för att komma åt medvetandeakterna och dess fenomen. Genom att med 

tidigare erfarenhet veta av den kylan som uppstår vid beröring av isen på vattenpölen, det övriga 

strukturella fasader av ett hus när endast en fasad skådas och rotsystemet under ett träd på ängen 

besitter redan medvetandet kring vad som hör till den naturliga inställningen. Skulle någon erfarenhet 

inte stämma överens är subjektet villig till att revidera och omformulera. Just dessa erfarenheter är 

det som skall sättas inom parentes och när jag ser trädet på ängen, noemat av trädet så som jag iakttar 

det säger Husserl att det är fyllt, men så fort jag går närmare och rör vid det, så sprängs noemat på 

grund av de förförståelse jag hade i mitt noema om att det var ett riktigt träd och inte, som i detta fall, 

gjort av papper. (Carlshamre, s. 4).  

 Men för att kunna besitta kunskap om en livsvärld så måste det finnas något mer än ett 

medvetande som anknyter till den? Merleau-Ponty inspireras av Husserls livsvärld men tillägger:  
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Everything that I know about the world, even through science, I know 

from a perspective that is my own or from an experience of the world 

without which scientific symbols would be meaningless. The entire 

universe of science is constructed upon the lived world, and if we wish to 

think science rigorously, to appreciate precisely its sense and its scope, 

we must first awaken that experience of the world of which science is the 

second-order expression. (Merleau-Ponty, 1945, s. lxxii) 

 

Detta dynamiska förhållande mellan livsvärlden och vetenskapen uppstår i och med att vi inte kan 

komma undan livsvärlden och varje analys vi gör kommer därför alltid vara från livsvärlden. Genom 

att aktivt varsebli världen genom kroppen blir det till Merleau-Pontys intentionella akt. Meningen 

finns i världen redan och upplyser oss om andra existenser, förankrar medvetandet – genom kroppen 

– till världen och engagerar oss. Genom att just förankra medvetandeakterna till kroppens upplevelse 

av världen går Merleau-Ponty emot Husserls dualism. Kroppen blir till en horisont för vad som 

upplevs av medvetandet och markerar våra erfarenheter med en anknytning till världen och 

livsvärlden som redan finns där, oavsett oss. Bevisligen genom erfarenheter eller förnimmelser av 

kulturella objekt så som byggnader, vägar, atomer, och så vidare. Även en hård skeptiker som 

förnekar en yttre världs existens finner en essens av just den världen i sitt förnekande.  

 

2.4 Kroppen hos Merleau-Ponty 
Erfarenheten av min egen kropp bygger på en förfrämligande känsla av den egna kroppen. Ur detta 

förfrämligande kommer bland annat erfarenheten av mötet med andra kroppar. Till skillnad från 

Husserl ser Merleau-Ponty (1945, s. xxvi) sitt yttre (sin kropp) som en förlängning av sig själv, på 

samma villkor borde så de kroppar som varseblivs tillhöra ett annat subjekt. Genom att undersöka sin 

egen kroppslighet kan ett subjekt inse sin roll som ett objekt, i form av att beröra sin egen vänsterhand 

med högerhanden, men samtidigt erfara sitt eget subjekt genom att den vänstra handen blir berörd. 

Är det då så att upplevelsen av kroppen som något permanent i världen så borde det även tala för 

övriga objekts permanenthet. (Merleau-Ponty, 1945, s. 94). Denna permanenthet kommer även med 

en tillhörande ’mening’ som presenterar oss för vår förståelse utav världen och fenomenen där i. De 

fenomen som visar sig för kroppen ger en kroppslig mening som bidrar till vårt varande i världen.  

Till skillnad från dualismen hos sådana filosofer som Descartes där tanke och kropp kan ses som två 

separata entiteter ser istället Merleau-Ponty (1945, s. 153) kroppen som en ’samlingspunkt av levande 

betydelser’. En berörd arm och en betraktad arm bidrar lika mycket till en förståelse av kroppsligheten 

som helhet. Ur denna medvetenhet kring kroppsligheten i världen träder världen fram för subjektet. 

Ett objekt i världen måste finnas till och vara möjligt för kroppen att upptäcka för att medvetandet i 

första hand ska kunna agera på det (Merleau-Ponty, 1945, s. 140). Istället för Descartes ”jag tänker” 

menar Merleau-Ponty (1945, s. 139) snarare att det handlar om ett ”jag kan” utifrån kroppens förmåga 

att varsebli världen.   
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3 Vidare om Mening 
En möjlig aspekt av att uppleva musik skulle även kunna vara kopplad till hur vidare lyssnaren läser 

in någon typ av mening i stycket. Meningsbildandet i sig kan vara intressant att undersöka vidare som 

en jakt på en lyssnares intentionala akt gentemot ett stycke musik då musiken i ren fysisk form 

befinner sig i livsvärlden. Instrumental musik har en tradition utav att vara uttrycksfull då den i många 

fall kan bygga på improvisation där rösten snarare används som ett instrument för att skapa ljud som 

inte går att representera lika direkt med övriga instrument eller där de specifika instrumentens 

karakteristiska ljud bidrar till en särskild sinnesstämning. Det går dock inte att utesluta att musik med 

tillhörande skriven text och sång är meningsfull1 på samma sätt som poesi är meningsfull, eller 

meningslös i detta sammanhang då det skrivna ordet utgör sig mer lämpad för en hermeneutisk analys. 

Det är möjligt att denna musik med tillhörande text som en helhet är meningslös trots att den består 

av meningsfulla byggstenar och därför inte relevant för att komma närmare essensen av musikens 

påverkan. Även om det finns fall där vokala sångstrukturer i sig kan besitta en förmåga att medla ett 

”helande” eller något ”spirituellt” budskap utan att nödvändigtvis använd en skriven text att förhålla 

sig till (likt ’mantran’), men jag skulle snarare påstå att viss typ av mantra-utövande påminner mer 

om en minimalistisk musikkomposition på grund av det sättet en och samma fras eller få enstaka ord 

upprepas om och om igen för att, genom de fonetiska egenskaper som frasen eller ordet bidrar med, 

kunna underlätta en personlig och introspektiv tankeverksamhet. Flera exempel (Smith, 2005) på 

mantran finns där orden som upprepas saknar konventionell språklig mening (om, bham, bhā, o.s.v.) 

och har blivit till genom det ljud som bildas vid yttrandet och då själva meningen är i förmedlingsbar 

i ljudet, även som en förlängning utav vad det språkliga inte kan uttrycka.  

 Ligger då meningsfullheten i musik i själva förståelsen av en komposition? Att förstå i denna 

betydelse handlar inte enbart om deltagandet i ett stycke musik som lyssnare utan mer om vad 

subjektet gör med den informationen som presenterats. Merleau-Ponty hävdar (1945, s. 188) att det 

finns någon tillhörande mening (signification) inneboende i musikens gestalt som en teoretisk analys 

eventuellt förbiser. 

 

The musical signification of the sonata is inseparable from the sounds 

that carry it: prior to having heard it, no analysis allows us to anticipate 

it. Once the performance has come to an end, we cannot do anything in 

our intellectual analyses of the music but refer back to the moment of 

the experience. During the performance, the sounds are not merely the 

“signs” of the sonata; rather, the sonata is there through them and it 

descends into them. (Merleau-Ponty, 1945, s. 188) 

 

Med risk att förlora subjektets rena upplevelse av musiken så främjas den teoretiska analysen av 

sådant som struktur, tempo, rytm och harmonier och musikens egen gestalt förbises. Resultatet blir 

ett uppmärksammande utav musikens sammanställning av olika data i form av notation, inspelningar 

och (i vissa fall) kompositören/utövaren snarare än upplevelsen mellan lyssnaren och dennes 

upplevda. Detta fokus finns inom det flesta estetiska uttrycksformer och bidrar till en ohälsosam 

koppling mellan artistens uttrycksform och medlet av uttryck istället för att se till uttrycksformen som 

något fristående som är tillgängligt för en artist/konstnär att kanalisera sin mening genom. Det skulle 

vara som att analysera en konstnärs val av canvas och färgpalett för att bestämt avgöra åskådarens 

 
1 Meningsfull = Har en mening 
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upplevelse. Visst går det att på liknande sätt grovt och generellt hävda att Hieronymus Bosch makabra 

tavlor väcker ett obehag hos åskådaren på samma sätt som ett tritonusintervall med sin dissonanta 

klang kan väcka en känsla av besvär hos lyssnaren för att enkelt förmedla en direkt känsla. Ytterligare 

liknelser skulle kunna vara den mellan införandet av perspektiv i bildkonsten under 1400-talet för att 

förankra åskådaren till den önskade riktningen i tavlan och Giovanni Gabrielis dynamiska termer 

(piano, forte) inom västerländsk klassisk komposition för att skapa en kontrast (Schafer, 1977, s. 155–

156). Dessa är medel som absolut kan vara användbara för att frakta en artists mening i from av 

sinnesstämning ut i den yttre världen men troligen inte vart själva meningen vilar längre då dom i 

modern tid blivit till en del av traditionens vana. Arvo Pärts stycke Spiegel im Spiegel (1978) för 

piano och viol är ett exempel på hur en direkt anknytning mellan något som en titels betydelse (spegel 

in en spegel) och styckets struktur är sammanlänkande genom att det ackompanjerande pianots toner 

struktureras genom att för varje stigande sekvens möts tonerna med en nedåtgående spegling. För 

varje passage läggs ytterligare en ton till och skapar en illusion av en oändlig och obruten följd. Efter 

varje fullbordad fras återvänder alltid kompositionen till ett A, den centrala grundtonen i stycket och 

något som Pärt ser själv som att ”återvända hem”2. Denna grundtons förmåga att ge lyssnaren en 

känsla av att återvända hem återspeglas dels i en stads egen ljudbild. En grundton som i ett 

ljudlandskap kan representera de ljud i staden som lokalborna inte lägger märket till men för turister 

gör sig markant, så som belysningens surr, järnvägens buller eller strömmens brusande (Schafer, 

1977, s. 59). Till viss del ligger meningsfullheten i Spiegel im Spiegel i den musikala strukturen 

eftersom för att kunna återvända hem och skapa detta kontinuum måste notationen följas strikt. 

På ett sätt så möter kroppsligheten musiken först och en meningsfullhet kan uppstå utan att 

nödvändigtvis analysera tonföljderna. Kroppen slås av det fysiska vibrationerna och subjektets 

förståelse av musiken som objekt är utifrån en helhet (Merleau-Ponty, 1945, s. 453). Kroppen 

upplever objektets melodi före subjektet kan plocka ut de specifika tonerna, före subjektet har en 

förståelse av amplituden, rytmiken, och så vidare. Meningsfullheten bidrar till ett upplösande mellan 

subjekt och objekt och genom detta förstå en varseblivning av objektet (musiken). Mening i sig är en 

inneboende del av världen enligt Merleau-Ponty. ”Because we are in the world, we are condemned to 

sense, nothing we can do or say that does not acquire a name in history.” (Merleau-Ponty, 1945, s. 

lxxxiv). Genom de handlingar kroppen gör i världen lämnar den sitt avtryck för kommande subjekt. 

En mening som eventuellt saknar meningsfullhet utan en viss hermeneutisk tolkning men som 

samtidigt inte är meningslös. I och med att kroppen befinner sig i världen och tar del av objektet 

skapar kroppen en förståelse av mening i from av att uppleva detta objekt. Subjektet upplever inte ett 

stycke musik i egenskap av dess skilda komponenter då stycket befinner sig inom livsvärlden. 

Musiken presenterar sig för lyssnaren och får inte lyssnaren att i första hand alltid spekulera kring 

instrumentens byggnadsmaterial eller komplexiteten av utförandet. Musiken existerar utanför 

subjektets historiska bakgrund och är något som ter sig given till lyssnaren (Merleau-Ponty, 1945, s. 

345). En indikation på subjektets kroppslighet i världen. Utan att besitta en förståelse av den teoretiska 

strukturen kring Spiegel im Spiegel kan lyssnaren uppleva något som är utanför styckets struktur och 

som tillhör en erfarenhet av lyssnaren, ett lugn i stycket. Denna upplevelse av konstant dynamisk 

frisläppning utan någon vidare uppbyggnad eller spänning är trots allt det fundamentala för att en 

teoretisk analys ska kunna anammas. Upplevelsen av mening från stycket är oberoende av de 

dynamiska attributen som tillskrivs strukturen och framträder endast ur lyssnarens upplevelse 

(Koopman & Davies, 2001, s. 4). 

 
2 https://www.arvopart.ee/en/arvo-part/work/544/ 

https://www.arvopart.ee/en/arvo-part/work/544/
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 I sin kritik av Ingmar Bengtssons vaga definition av mening i Om Musik och Mening (1976) 

presenterar Lars Bergström (1977) olika förslag på vad Bengtsson kan definiera mening som då ingen 

tydlig definition ges av Bengtsson (Bergström, 1977, s. 2). Bergström utformar tre möjliga tolkningar 

av vad mening i musik kan tänkas innebära utifrån det Bengtsson skriver om mening: 

 

”D1. Ett musikstyckes mening är allt det som stycket är förknippat med 

eller utpekar eller refererar till.” (ibid, s. 2)  

  

D1 är problematiskt på grund av semantiska skäl. Det är omöjligt för ett musikstycke att vara direkt 

kopplat till sin mening på detta sätt. Denna premiss påminner även om ett påstående att musiken 

skulle vara ett eget språk. Om så är fallet hur skulle det vara möjligt att översätta ordet ”kaffekopp” 

till det musikaliska språket? Givet att ett verbalt språk och teoretisk musik har mycket gemensamt i 

att det är möjligt att uttrycka sig genom båda, framkalla känslor och så vidare. Men att enligt D1 påstå 

att mening skulle var ”det som stycket är förknippat med” ter sig orimligt, snarare så pekar meningen 

eventuellt ut någon ’egenskap’, ”nämligen egenskapen att vara förknippad med…” (Bergström, 1977, 

s. 3). En mer utvecklad variant av D1 skulle kunna se ut på följande sätt: 

 

”D2. Ett musikstyckes mening är dess egenskap att vara förknippat med 

eller utpeka eller referera till just det som utgör dess mening enligt 

definitionen D1” (ibid, s. 3) 

 

Fortsatt följer Bergström Bengtssons förslag att manipulera ett citat av Hirsch3 samt anpassar sitt 

tredje förslag genom att lyfta Bengtssons tes om ”...att musikstycken som helhet kan vara bärare av 

mening” (1977, s. 3) så får vi detta: 

 

”D3. Ett musikstyckes mening är det som någon har velat förmedla med 

hjälp av stycket och som dessutom kan förmedlas med hjälp av det.” (ibid, 

s. 3)   

 

Bengtsson svarar med att anse att musikens mening skulle vara kapabel till att kokas ner till en fras 

är oerhört orimlig och Bergström baserar sin kritik på ett missförstånd, alternativt en ovilja till att 

förstå (Bengtsson, 1978, s. 3-4). Musikens uttrycksförmåga är något som endast existerar inom 

musiken som objekt. Det är ingen mening som går att upptäcka genom ögonen eller genom att skriva 

ner den, för så fort musiken försvinner, försvinner uttrycksförmågan därtill (Merleau-Ponty, 1945, s. 

188, 153). Trots att denna uttrycksförmåga som musiken besitter är svår att beskriva i vardagligt tal 

bör den ses som meningsfull i egenskap av att det är vad det musikaliska begreppet säger. Likaså är 

musiken universell, dels genom sin påtaglighet men likaså genom de olika kulturer och traditioner 

den skapats i, därav ter det sig trivialt att hävda att musiken skulle besitta en mening som skulle vara 

tillgänglig för en massa eller ursprungen från kompositörens intention. Meningen ligger snarare i den 

medvetandeakt som subjektet varseblir (Bengtsson, 1978, s. 5) istället för en verklighetsuppfattning 

som skapar en uppdelning mellan ett iakttagande subjekt och en oberoende omvärld. Ytterligare en 

’egenskap’ av musiken skulle kunna betecknas av musikens roll i de flesta kulturer jorden över och 

till viss grad kan denna universalitet av ett fenomen bidra till goda skäl att hävda någon typ av 

 
3 “’the norms of language’ is a variable concept because it refers to the possibilities, not the actualities of language” 

(Hirsch i Bengtsson 1976, s. 3) 
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meningsfullhet för musikens skull. Men skillnaden mellan ett meningsuttryck och en egenskap av 

musiken gör sig tydlig beroende på i vilket sammanhang ett subjekt deltar. Att aktivt utöva musik 

presenterar en musiker med möjligheten att varsebli en omgivande värld och ur det som träder fram 

kunna analysera ett meningsfullt fenomen. Men denna mening ligger inte i musikstycket eller inom 

ett specifikt instrument, utan mer subjektets förmåga att framställa meningsuttrycket genom en 

förlängning (musiken) av sin egen kropp. Men hur kommer det sig att vi inte tillskriver musikens 

meningsfullhet till den individuella upplevelsen av musik eller strukturen av ett stycke i stället för att 

påstå att musiken besitter mening? Ett sådant förhållningssätt kan likställas med något som förståelsen 

av ’sekundära egenskaper’ där ljud, lukt, smak och färg ger oss ett sinnesintryck som är oberoende 

av subjektet. Upplevelsen av att snön är vit eller att rönnbär är beska är en egenskap som är subjektiv 

och beroende av subjektets tolkning. Trots detta så läser subjektet in att det är snön besitter 

egenskapen ’vit’ snarare än att uppfatta det som ett resultat av ljusvågornas brytning som uppfattas 

av ögat som ’vitt’. Upplevelsen av ett musikstyckes meningsfullhet hör till det sekundära 

egenskaperna på så sätt att lyssnarens tolkningsförmåga, utifrån sin egen erfarenhet av mediet, 

objektivt kan urskilja en ’erfarenhetsbaserad mening’ (Koopman & Davies, 2001, s. 5). Denna 

erfarenhetsbaserade mening sammanfogar lyssnarna, oavsett teoretisk bakgrund, i uppskattningen av 

ett stycke. Vidare förståelse utav till exempel musikaliska strukturer kan tillföra mening, men inte till 

den graden att det skulle få någon signifikant skillnad från meningsfullheten hos den som inte har 

samma förståelse.   

 Förmågan musiken har att gestalta en yttre värld, återuppväcka bekanta minnen eller 

känslotillstånd är något som kopplas till en viktig och meningsfull musikalisk upplevelse. Utifrån 

olika kontexter där musik har varit delaktig kan samma stycke framkalla liknande känslor vid ett 

senare tillfälle för lyssnaren. En stunds frigörelse från den direkta omgivningen som bidrar till en 

känslovärld där glädjen och sorgen gör sig minst lika påmind som i det verkliga livet. Att ett 

musikstycke gestaltar världen kring kompositören, likt att återvända hem, är inte orimlig då det skulle 

kunna förmodas att tanken bär ett sken av att vara något fristående och oberoende av intryck 

(Merleau-Ponty, 1945, s. 188). För att ha möjligheten till ett autentiskt uttryck krävs då mer än 

förmågan att återanvända tidigare erfarna intryck. Meningsfullheten finns i skapandet ur intet på basis 

av ett återbruk av de tidigare intrycken. Likt vid ett samtal med en annan person är det nödvändigt 

för någon att förstå de ord som utbyts för att gemensamt konstruera ett givande samtal. Men skapandet 

inom ramen av och utifrån redan etablerade strukturer ger oss inget mer än en simpel upprepning av 

intryck och erbjuder inte lyssnaren något annat än ’andra gradens tankeverksamhet’ som inte kräver 

någon större bearbetning och försummar en förundran av omvärlden (Merleau-Ponty, 1945, s. 189). 

Originaliteten och fångandet av ögonblicket skulle kunna ses som ett autentiskt uttryck och 

meningsfull genom att skapa sin egen mening. Men denna upplevelse som kommer av musikstycket 

är i sig inte direkt kopplat till själva meningsfullheten anser jag, det är snarare en reaktion och illusion 

av mening som kommer ur egenskapen av att kunna varsebli ett fenomen som visar sig genom en 

gemensam utgångspunkt i musiken. Det kan vara att den erfarenhetsbaserade meningen ligger där för 

individen, och då ligger det en typ av meningen inom musiken som sig självt. Det finns en enande 

förmåga inom musiken där sociala grupper går att utpeka baserat på gemensamt musikval utifrån en 

individuell preferens. En gemenskap som öppnar för interaktion med andra subjekt. Interaktionen i 

sig själv behöver inte bestå av ord, den intentionella akten blir meningsfull i mötet med andra subjekt 

för oss (Koopman & Davies, 2001, s.  10).    
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4 Perceptionen av musik  
Utöver mening som ett möjligt sätt att varsebli musikens närvaro så är hörseln en viktig del att plocka 

upp ljudvibrationerna och omvandlar dem till en upplevelse. Trots kroppens viktiga roll i att varsebli 

en framträdande värld så kan denna varseblivning påverkas av kroppens bräcklighet. Vid en skadad 

kropp kan subjektets upplevelse av en yttre värld te sig annorlunda än vad en majoritet skulle välja 

att beskriva. Traditionell hörseln är inte absolut nödvändig med dagens teknologi i bemärkelse av att 

vibrationer mot skallbenet kan bidra till liknande upplevelser av musik för en döv som för hur någon 

med hörsel upplever musik via hörselgången, det är trots allt en varseblivning i sig för kroppen, men 

låt oss fokusera på den allmänna upplevelsen av ljud och vår ’sonologiska kompetens’. Med 

sonologisk kompetens menar Schafer (1977, s. 153) vår förståelse av ljuden vi tar del av. Inte som i 

egenskap av att besitta kunskap om ett ljuds psykoakustiska egenskaper, utan ljudets uppkomst och 

tillräckligt god förståelse för att kunna hävda en förmåga att kunna återge ljudet. Genom sonologisk 

kompetens får subjektet en möjlighet att med de upplevda ljuden (psykoakustiska upplevelsen av 

ljud) också ta till sig en förmåga att återskapa dessa ljud på bästa sätt genom att härma dom med 

munnen. Utan förmågan att kunna efterlikna ljuden förlorar lyssnaren förmågan att förstå ljudets 

egenskaper och potential för utformning (Schafer, 1977, s. 153–154). För att besöka en gammal fråga 

där om ett träd faller i skogen och ingen är där att höra det falla, gör det fallande trädet något ljud? 

Förmodligen inte eftersom trots att det sker fysiska vibrationer i luftrummet som går att tolka som 

ljudvågor så är avsaknaden av ett subjekts perception av detta akustiska fenomen tillräckligt för att 

inget meningsfullt ljud sker. Genom denna kompetens kan till exempel en artist utföra ett komponerat 

musikstycke utifrån sin egen vilja utan att enbart förhålla sig till de givna linjerna vart färgen ska 

förhålla sig inom. För att återbesöka Spiegel im Spiegel igen så uppmanar Pärt artisterna vid 

framförandet av detta tillsynes enkla stycke att de själva har något att uttrycka. Eftersom strukturen 

är så pass minimal och enkel att framföra, behövs det en större sonologisk kompetens utav pianots 

eller violens (i det här fallet) möjliga klangfärger för att uttrycka sitt eget budskap inom ramen av 

kompositionen. En vilja att förmedla en förståelse som måste finnas där i förhoppning att artisten kan 

dela denna förståelse med lyssnaren. Trots detta så sker det en frånkoppling mellan ett lyssnande 

subjekt och strukturen av ett musikstycke. 

 Strukturen i sin tur är oundvikligt relevant till vad en kompositör skulle kunna använda sig av 

för att urskilja musik ifrån övrig samling av ljud. Förutom att vara en tydlig indikation på vad som 

kan vara musik bidrar struktur i from av notation till ett kulturellt arv. Studerandet av dessa notationer 

kan ge insikt i olika kulturers förhållande till allmän perception utav ljud och hur de har förändrats 

genom tiderna (Schafer, 1977, s. 155). Det Merleau-Ponty (1945, s. lxxxiv) väljer att kalla för att vi 

är dömda till mening (sense) i världen kan vara just denna transcendentala upplevelse av musik i det 

vardagliga livet långt innan en förståelse av dess komponenter. På liknande sätt som en författare tar 

till det egna språket för att skriva ner sin egen förlängning kan en kompositör se till sin omgivning 

och presentera en sonologisk skiss av samtiden utifrån tidigare erfarenheter av musik, tal och en 

allmän ljudbild av miljön. Detta blir i längden en dela av kroppens varseblivning utav världen när 

”[s]omeone is using my familiar objects.” (Merleau-Ponty, 1945, s. 370).  

Det finns kompositörer genom tiden som ifrågasatt just denna underliggande 

överenskommelse om att den moderna strukturen skulle vara relevant för en meningsfull upplevelse 

av musik. I Morton Feldmans stycke Intersection 3 (1953)4  för piano jämför John Cage (1961, s. 

179) artistens roll i genomförandet av stycket med en fotograf där istället för att ta ett oändligt antal 

 
4 Bilaga 1. Utdrag 
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bilder med sitt verktyg så kan artisten genomföra kompositionen på ett flertal olika sätt. Musikstycket 

framförs genom att följa Feldmans lådor från vänster till höger, talet inuti lådan representerar antalet 

tangenter som ska vara aktiverade när artisten når lådan. Det som skiljer sig från traditionell notskrift 

är just att vilka tangenter och varaktigheten inte är angiven av Feldman. Detta är något som är helt 

upp till artisten. Kamera liknelsen fungerar genom att kameran, likt ett piano, är endast ett verktyg 

för artisten att nå ett mål. Utöver unika strukturella uppenbarelser av musik finns det även 

kompositörer som baserar vissa av sina musikstycken på fenomenala upplevelser av ljud, där bland 

Maryanne Amacher. Amachers musikverk ”Sound Characters (Making the Third Ear)” (1999) 

använder sig av ’otoakustiska emissioner’ för att utmana lyssnarens perception av det som verkligen 

hörs. Genom att spela Amachers musik på hög volym skapar de två sinustoner som lyssnaren blir 

presenterad för en resonans inom innerörat som registreras som en eller flera toner baserat på 

differensvärdet mellan de sinustoner som spelas upp. Denna nya ton är inget någon utöver den aktiva 

lyssnaren kan registrera. Genom att presentera lyssnaren för en egen typ av musikalisk erfarenhet 

utav ljud som inte är förväntad kan perceptionen bidra till en upplevelse utanför det gemensamma 

spektrumet. 

Men likväl avsaknaden av planerade ljud är också ett möjligt sätt att uppleva musik på. Det 

är inte nödvändigtvis den musik som en majoritet skulle villigt acceptera som just musik. Till och 

med Merleau-Ponty nämner att ”…the idea of a piece of music without sound is absurd.” (1945, s. 

196). Trots detta har kompositörer utmanat metoder för vad som kan upplevas som musik genom att 

presentera en publik med förväntningar av egenskaper som tillhör traditionell kammarmusik så som 

instrument, en artist, notskrift och en scen. John Cage gjorde just detta med sin komposition 

4´33´´(1952) som är ett musikstycke i tre satser. Under dess framförande är musikerna instruerade att 

inte spela sina instrument utan själva musiken kommer från den övriga ljudbilden runt omkring 

musikerna. Folk som hostar, stolar som knarrar, förbipasserande bilar, ventilationsbuller, lyftandet 

och stängandet av locket till tangenterna (som är en instruktion från Cage), obekvämt skratt, och så 

vidare. Första gången stycket framfördes var det förmodligen många som blev förvånade (noemat 

exploderar) då det förväntade sig musik i meningen att det är ett visst komponerat set av ljud skrivet 

och utfört. Även om så fallet faktiskt var, från Cages synpunkt, så blev stycket känt som fyra minuter 

och 33 sekunder av tystnad. ”They missed the point. There’s no such thing as silence. What they 

thought was silence [in 4’33’’], because they didn’t know how to listen, was full of accidental 

sounds.” (Kostelanetz, 2003, s. 70). Så definitionen av vad musik är kan vara minst lika osäker som 

vad tystnad är, i Cages fall. 

Är det möjligt att åhörarens förväntningar bidrar till upplevelsen av musik på något sätt? Till 

den graden att någon som planerat att besöka en konsertlokal har förmodligen planerat i längre tid 

genom att boka biljetter, frigöra sitt schema, bekanta sig med orkesterns tidigare konserter och där 

med byggt upp en viss förväntning av vad som kommer ta plats denna kväll. Detta kommer garanterat 

ha en påverkan på hur upplevelsen av konserten kommer vara till skillnad ifrån någon som av en 

slump passerar en lokal där musik framförs. Denna avsaknad av förväntning bidrar eventuellt till en 

mer öppenhet för nya typer av musik som tidigare kanske är okänd för lyssnaren. De vet att det är 

musik eftersom skylten utanför lokalen som gör reklam för kvällens musikakt och ljuden från lokalen 

verkar besitta någon förbestämd struktur som skiljer just dom ljuden från andra typer av 

bakgrundsljud. Avsaknaden av förväntningar för med sig att ett kritiskt öra inte vet vad som spelas 

är menat eller slarvig och ytterligare fokusering på musiken krävs. Musikens rena kraft slår lyssnaren 

då även förväntningar kring klassiska strukturer av ’vad som ska komma här näst’ kan ifrågasättas. 
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Upplevelsen av musik sker i en helhet även om delar av identifieringen sker genom analys av 

byggstenar för att kunna avgöra om det är musik så är upplevelsen i sig en helhet.  

 Merleau-Pontys egna omnämnande av varseblivning anknuten till musik i ”Phenomenology 

of Perception” (1945) infattar bland annat musikern och dennes förhållande mellan akt och vilja. Han 

gör det bland annat genom att låta oss föreställa en organist som efter kortare tid har fått bekanta sig 

med en annorlunda orgel anammar detta mastodontinstrument som en förlängning av sin egen kropp 

(Merleau-Ponty, 1945, s. 146-147). Efter en timmes bekantande med den nya orgelns främmande 

struktur är det svårt att anta att organistens agerande under framförandet skulle vara baserat på någon 

typ av minnesreflex i det objektiva rummet av det nya instrumentet utan snarare någon mer 

inneboende vana (habit) som kommer som ett resultat av kroppen som en förmedlare av världen. 

Dock så kan det vara i sin ordning att undersöka sannolikheten av Merleau-Pontys iakttagande om 

organisten är möjligt genom intervjuer med praktiserande organister kring deras erfarenheter med 

övriga instrument vilket inte Merleau-Ponty tycks gjort, men huvudpunkten kvarstår i att kroppen 

förmedlar den yttre världens intryck för subjektet i form av nya vanor. Likt en maskinskriverska som 

besitter en inre förståelse av tangentbordets struktur för att utföra sin vilja och förmågan att projicera 

sig själv på objektet så är det inte tangentbordets, objektivt existerande, knappar som i sin tur är det 

väsentliga, tangentbordet blir en förmedlare av objektet. Denna ’vana’ kommer ur längre tids 

inövning av mönster, så som musikaliska skalor, för att lättare få tillgång till vad subjektet vill 

förmedla, lika så som ett större ordförråd kan bidra till lättare förmåga att uttrycka sig. Men vanan i 

sig är inget som existerar i den objektiva kroppen, den är en utveckling av kroppsschemat på så sätt 

att det blir en förlängning av kroppen. Vanan är inget som kommer ut tanken eller en systematisk 

plan för hur någon ska gå till väga. Ur detta finns ett ’subjekt-objekt’ förhållande mellan kroppen och 

världen (Merleau-Ponty, 1945, s. 97). Objektet maskinskriverskan eller organisten har tagit till sig 

blir som tidigare skrivet en förlängning av kroppens förankring i världen. Inte bara i egenskap av 

fristående objekt, utan även i form av subjektets direkta relation till den yttre världen genom kroppens 

vana. 
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5 Slutsats 
Det är kanske att göra det lätt för sig att välja att till stor del skriva om västerländsk konst- och 

kammarmusik eftersom de styckena ofta kan vara komponerade utifrån en medvetenhet av att utmana 

tidigare traditioners syn på meningsfull musik eller strikt följer denna tradition. Hur skulle detta 

projekt kunna gå att anpassa kring ett modernt samhälle och dess musikkonsumtion? Är musiken som 

spelas på kommersiell radio något kroppen varseblir och berättar något om den yttre världen? Ett 

framträdande av en artist eller en grupp bidrar ju onekligen till en del känslor och sensationer som 

inget högtalarsystem kan presentera i en hemma- eller bilmiljö genom bland annat det massiva ljudet 

som slår publiken men också genom gemenskapen mellan artist och lyssnarna. Även så den tillsynes 

monotona ljudbilden av modern radiomusik5  är en, om inte svag, varseblivning utav trender inom en 

musikindustri. Oavsett given genre av populärmusik har jag svårt att se det som något mer än en 

produkt utav ett postindustriellt samhälle där (o)ljuden från den moderna världen blir allt mer 

påträngande i alla vardagliga och oönskade situationer.  

Schafer antar (1977, s. 186) att en höjning av stadens generella ljudlandskap (så som ljud från 

trafik, maskiner, signalhorn, ventilation, osv) skulle kunna ske med en halv decibel [dB] per år, vilket 

i sin tur är en extrem höjning av ljudnivån då dB-skalan är logaritmisk och effektförändringen 

dubbleras redan vid en ökning av 3 dB. Utan att behöva ta ställning till hur grav den spekulerade 

höjningen av ljudnivån i städerna kan var så orsakar detta en standardiserad ljudbild av monoton 

karaktär och den kommersiella radiomusiken presenterar sig själv som ett val individen kan göra för 

att undvika städernas oljud. Låt oss kalla denna typ av musik för ’muzak’ i fortsättningen, en term 

lånad från Schafer (1977, s. 96–98) för att förklara en ständig närvaro av bakgrundsmusik för att dölja 

övriga oönskade ljud, maskera ljudliga offentliga platser som köpcenter och arbetsplatser. Musiken 

blir till muzak när vi inte aktivt väljer att lyssna på den och låter den bli en del av vår bakgrund genom 

att lagra fler ljud på varandra. Muzak skiftar lyssnarens uppmärksamhet från platsens oönskade ljud 

till en annan typ av (o)ljud. Genom att, till exempel, industriarbetare på ett lager själva får välja den 

musik de tar del av under arbetspasset introduceras ett val för individen att bryta denna monotoni av 

industriella arbetsljud med sin egenvalda ljudmiljö. En ljudmiljö som för en specifik lyssnare blir 

något frigörande men för övriga blir ytterligare ett lager av muzak. Jag menar att kommersiell 

radiomusik av just den anledningen inte är meningsfull utöver som ett stridsmedel för individen att 

bryta upp stadens ljudbild. Det blir en typ av musikalisk pseudo-upplevelse för subjektet då musiken 

inte lyssnas på lika innerligt på grund av olika utomstående faktorer och per definition blir till muzak, 

gömt bakom valbarheten av sin närmaste ljudbild. Ett förhållande till musikalisk mening som mer 

påminner om ’musik som lyssnas på’ snarare än ’musik som upplevs.’ 

 Om en ’intersubjektiv’ relation mellan subjekt inom musiken skulle kunna betecknas av ett 

diskotek och dess dansgolv, där varje subjekt delar liknande medvetandeakter gentemot det rytmiska 

pulserandet eller en orkester som framför ett musikstycke under ledning av en dirigent så tillåter 

intersubjektiviteten till en öppenhet mellan aktör och upplevare. Genom att kroppen möter musiken 

först så kan det tänkbart även finnas ett intersubjektivt förhållande utan att subjekten nödvändigtvis 

möter varandra i samma stund. Att lyssna på en inspelning av en orkester passerar i så fall en 

tidsdimension var förhållandet går mellan lyssnarens kropp, via artisten och slutligen kompositören. 

Detta kan vara en källa till något meningsfullt inom en musikalisk upplevelse. 

 Vad gäller mening och dess innebörd för musik är inte mycket klarare för mig. Jag ser att det 

finns en skillnad på vad som skulle kunna upplevas som meningsfull och en egenskap av musiken. 

 
5 Termen används av mig som ett paraplybegrepp för populärmusik oavsett genre. 
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Men spelar det någon roll ifall musiken skulle var meningslös? Förmodligen inte då viss meningen 

eller intention verkar vara utpekad av kompositören, som i sin tur kan få en annan betydelse genom 

en artist och som i sin tur bearbetas på ännu ett sätt av en lyssnare. Men det finns också en individuell 

mening för den musikaliska upplevelsen som genererar lust att återbesöka stycken upprepade gånger 

och framkallar minnen. Denna mening är absolut anknuten till en upplevelse av musiken. För oss i 

modern tid som tar del av Cages stycke 4’33’’ kommer framträdandet inte bidra med något mer än 

en upplevelse av hur konsertlokalens naturliga bakgrundsljud påverkar oss snarare än ett 

provocerande framträdande som ifrågasätter musikens strukturering. Stycket har fått en ny betydelse 

trots att Cages intention fortfarande går att tolka. Frågan är ifall de nya tolkningarna av 4’33” ser till 

samma strikta intention som Cage ville lyfta fram ur sin historiska kontext eller har framträdandet 

förvandlats till ett internskämt för avant-garde musiker? Trots detta finns tolkningar med ny betydelse 

men som understryker Cages intention genom att lyfta in det i en modern kontext. Laibachs 

framförande av 4’33” (2019) där en tom vinylskiva märkt med ”John Cage” med sprakande ljud 

spelas upp ersätter det ursprungliga pianot med en modern motsvarighet till ett ljudande medium. 

Meningen är något högst subjektivt i vår upplevelse av musik men kan onekligen bidra till en 

utvecklad förståelse av ett arv, lämnat genom olika typer av notation baserat på historisk bakgrund 

och kultur. Ett sätt för subjektet att varsebli de övriga subjekt i världen och söka sig till det sociala 

umgänget som gagnar en evolutionär utveckling. Att identifiera sig själv med musikens mening bidrar 

till en förståelse av sig själv i världen på sina egna villkor till mycket större grad än vad identifieringen 

av ett förutbestämt trossystem eller en specifik bedrift av en person kan erbjuda.  
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