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Abstrakt 

Stetter M., Yerry (2004). Intention/Reception: En fallstudie av 

en låtskrivare/musikers avsikter kontra tio lyssnares upple-

velser. Falun: Högskolan Dalarna, Institutionen för Kultur, 

Media, Data. 

 

Tio deltagare fick lyssna på två musikaliska verk varefter de, 

fritt formulerande, fick besvara frågor avseende de två verken. 

Upphovsmannen till verken intervjuades för att få fram inten-

tionerna bakom verken och även bakgrunden till dem. Syftet 

var att, i en fallstudie, undersöka relationen mellan musikinten-

tion och musikreception. 

 

De huvudsakliga resultaten var att huruvida låtskrivaren/-

musikerns intentioner gick fram till åhöraren berodde på fler-

talet variabler. Vad gällde en låts handling var lättillgänglig-

heten betydande. Ju mer komplex och okonventionell låt desto 

mindre sannolikhet att handlingen gick fram. Gällande upplev-

elser, känslor och associationer var låtens stämning, struktur 

och generella uttryck av stor vikt. 
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Förord 

Följande personer vill jag uppmärksamma med ett stort tack:  
 
Hanif Sabzevari, för att ha bidragit med det klingande mate-
rialet till undersökningen, och även för att ha tagit sig tid att 
besvara mina frågor avseende detsamma. 
Givetvis vill jag rikta ett stort tack till mina informanter, för 
visat intresse och delgivande av sin tid. 
 
Gunnar Ternhag, vars handledning varit ytterst fruktbar för 
arbetet med denna uppsats. 
Einar Jonsson, i det att han genom vår gemensamma handled-
ning bidragit med konstruktiv kritik under arbetets gång. 
 
Slutligen kan jag inte utelämna min kära moder från detta för-
ord då hon med sitt evinnerliga stöd alltid är till stor hjälp. 

 2



 

 
 

I – Inledning 

It is common sense, and does not require empirical evidence, that music ex-

pressive of emotions and moods must have some tendency to arouse those 

emotions and moods in listeners. It just stands to reason that it must if expres-

sive qualities of other things – the dreariness of cloudy, wet days, for example, 

or the cheerfulness of sunny ones – have, in our ordinary experience, caused 

us to feel depressed or cheerful, which, indeed, they have. (Kivy 2001:77) 

 

… skriver Peter Kivy. Han fortsätter med förbehållet att även om musiken visst 

har ett stort inflytande på oss, så kan det givetvis inte jämställas med den 

dominerande effekt som t.ex. dystra, molniga dagar, kan ha på oss.1 Det råder 

en relativt genomgående konsensus kring påståendet att musiken har en in-

verkan på oss, men hur stor denna inverkan är, vad det är som orsakar den och 

hur den faktiskt ser ut är däremot frågor som hela tiden behandlas på olika 

platser med olika perspektiv. 

Vad gäller ämnet musikreception eller musikupplevelser så finns det, som 

sagt, ett stort antal vinklar varifrån man kan skåda det som intresserar en. 

Ämnets vidd leder till att det i princip är omöjligt att omfamna dess helhet vid 

ett och samma tillfälle, man får istället välja ut just en inriktning man vill 

belysa. 

 

Den svarta, blänkande, vinylskivan placeras på skivtallriken, pick-upen lyfts, 

skivan börjar snurra och pick-upen sätts försiktigt ner vid skivans initialspår. 

Lagom till att vi placerat oss bekvämt i soffan överröstas knastret av de ljuva 

ljuden, som strömmar ut mot oss från högtalarna. Vi översköljs av ljudvågorna, 

vilka utgör musiken vi hör. En bit in på låten börjar funderingarna kring vad 

den faktiskt säger oss. Vår analytiska hjärna börjar bearbeta materialet, och 
                                                 
1 Kivy 2001:79. 
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hugger ur stenblocket fram den upplevelse, som sprungit fram i umgänget med 

det musikaliska verket. Hur sannolikt är det att denna, vår upplevelse av låten, 

stämmer överens med det budskap, den intention avsändaren avsett att för-

medla? Och i vilken utsträckning, om intentionen överhuvudtaget nått fram, 

upplever vi det avsedda budskapet? 

 

Kunskapsläge 

Under den rådande rubriken kommer vissa åsikter och teorier, som berör 

uppsatsens ämne, att diskuteras rent allmänt. Viss specifik forskning kommer 

behandlas och även problematik med forskning runt just musikupplevelser/-

musikreception kommer att synas.  

Någon undersökning i stil med min egen, d.v.s. som behandlar relationen 

intention/reception i musik, har jag ej funnit. Det finns en hel del tolkningar av 

västerländsk tonal musik av äldre datum, men då utan att de faktiskt haft direkt 

kontakt med upphovsmannen. Dessa är alltså, enligt min mening, relativt god-

tyckliga. Visserligen finns forskning där man utgått från en intervju med en 

tonsättare, för att sedan tolka de musikaliska verken utifrån dessa. Här har man 

dock bortsett från den resterande kommunikationskedjan, d.v.s. musiker, mot-

tagare etc. Det finns en stor mängd forskning gällande musikupplevelser, men 

dessa har huvudsakligen en inriktning som skiljer sig från min. De som där-

emot tar upp frågeställningar jag upplevt relevanta för uppsatsen, vidrör jag på 

olika ställen, i den utsträckning uppsatsens ramar tillåter. 

 

Teori & Åsikt 

Som jag var inne på i inledningen finns det alltså en genomgående konsensus 

kring tankegången att musiken påverkar oss. Jag har svårt att se hur någon 

skulle gå emot detta påstående då alla, som känner till musiken som begrepp, 

kan peka på sin egen erfarenhet, som bevis på musikens egenskap att påverka. 
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Att kompositören har en intention med sitt verk, att musikern vill förmedla 

känslor med sitt framförande och att lyssnaren kan uppfatta känslor i musiken 

är, om inget annat, denna uppsats ett tydligt bevis på. Och även om det inte är 

verkliga känslor som förmedlas så är det dess form, som förkroppsligas i 

musiken.2 Forskning som tyder på att åhörare kan ha överensstämmande upp-

levelser angående den emotionella laddningen i ett musikaliskt verk finns det 

ett antal exempel på, se t.ex. Gabrielsson och Juslins studie3, som behandlas i 

nästa stycke. Roger Browns forskning tyder t.o.m. på en överensstämmelse om 

flera verk, och detta även när deltagarna inte känt till verken.4  

 

Alf Gabrielsson och Patrik N. Juslin har genomfört varsin studie, med kon-

centration på kommunikationskedjan från musikern till lyssnaren, och i syn-

nerhet då uttrycket och kommunikationen av känslor. Dessa har senare sam-

manställts i artikeln Emotional Expression in Music Performance.5 Som helhet 

framförde nio musiker korta melodier, som representerade olika musikstilar, 

med avsikten att kommunicera specifika känslomässiga karakteristika till 

åhörarna. Instrumenten som fanns representerade var fiol, flöjt, elgitarr och 

sång. Framförandenas giltighet kontrollerades genom att åhörare fick tillskriva 

dem känslomässigt uttryck. Vidare analyserades de med avseende på deras 

fysiska attribut, t.ex. dynamik och tempo.  

Summerat kan sägas att de huvudsakliga slutsatserna utifrån undersökningen 

var:  

- att den expressiva avsikt musikern, oavsett instrument, melodi eller ut-

övare, haft hade en märkbar inverkan på framförandet. 

- att kommunikationen av känsla från musiker till lyssnare generellt sett 

lyckades, även om där fanns skillnader mellan de olika utövarna. 

- att kvinnorna var bättre än männen på att avkoda musikens känslo-

mässiga budskap. Och slutligen…  

                                                 
2 Gardner 1994:97. 
3 Mer forskning på samma spår exemplifieras i artikeln; Gabrielsson & Juslin 1996:69f. 
4 Storr 1997:29f. 
5 Gabrielsson & Juslin 1996. 
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- att de fundamentala känslorna (’basic emotions’6), som t.ex. glädje, sorg och 

ilska, verkade vara lättare att kommunicera än andra känslor, vilket också 

går i linje med bl.a. författarnas tidigare forskning.7  
 

Författarna påpekar att olika instrument givetvis har olika möjligheter och 

gränser gällande sin potential att uttrycka olika känslor. De menar vidare att 

alla känslor kan uttryckas via olika fysiska variabler, t.ex. klang, artikulation, 

dynamik o.s.v., i lämpliga konstellationer. 

  

Beträffande var meningen i ett musikaliskt verk ligger, då musik existerar i 

kombination med text och kontext, räknar Ingmar Bengtsson, i Musik-

vetenskap, upp tre alternativ på bärare av denna mening, som då kan vara:  
 

(a) helheten […], (b) någon annan del än musiken, t.ex. en vokaltext, […], 

vilken å ena sidan modifieras av musiken och å andra sidan ger nycklar till 

musikens mening i sammanhanget, eller (c) att musikens mening är ytterligt 

tunn; kanske är det blott genretillhörighet, stilläge och social hemvist […], 

som har till främsta uppgift att fungera som ändamålsenlig bärvåg för en text 

med bestämt budskap. (Bengtsson 1977:301) 
 

Många betonar i synnerhet texten, i den mån sådan finns, som det som bär fram 

meningen till lyssnaren. Detta då orden i sig har en betydelse, och dessutom är 

mer direkta och lättåskådliga.8

 

Kelly D. Schwartz och Gregory T. Fouts uppmärksammar, i sin studie Music 

Preferences, Personality Style, and Developmental Issues of Adolescents, bl.a. 

relationen mellan musiksmak och personlighet.9 Visserligen har de ungdomar 

som sitt undersökningsobjekt, men jag finner ingen anledning till att just denna 

aspekt inte också skulle kunna gälla resten av mänskligheten, och kanske även 

t.o.m. andra levande varelser. Om man ställer sig och betraktar sin skivsamling 
                                                 
6 För vidare läsning om begreppet ’basic emotions’ se t.ex. Juslin, 040204.  
7 Juslin, 040204. 
8 Se t.ex. Cone 1974:35 eller Storr 1997:67. 
9 Schwartz & Fouts 2003:205f. 
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skulle denna då, åtminstone till viss del, inte kunna sägas representera ens 

personlighet och dess utveckling genom åren? 

Filosofen Hegel, tillsammans med en del andra tänkare, menar att musik är 

en motsvarighet till människans ’inre liv’.10 Carroll C. Pratt är också inne på ett 

liknande spår då hon jämför de kroppsliga sinnena med de tonala formerna, 

och menar att det är denna likhet som gör musiken så bra på att väcka känslor 

hos människan.11 Susanne K. Langer är även hon inne på samma linje, men 

menar, till skillnad från Pratt, att det är känslornas struktur som kan återses i 

musiken.12

 

John Gillespie poängterar i boken The Musical Experience, att värdet i musik 

inte går att uppfatta/uppskatta om man inte först lär sig lyssna, och också inser 

att medan viss tradition finns i musiken kommer alltid personliga preferenser 

och andra faktorer spela en viktig roll i lyssnandet.13 Detta leder oss till nästa 

rubrik, och ett ämne som kommer behandlas där under. 

 

Problematik 

All forskning stöter på viss problematik i sin väg. Fallet med musikupp-

levelser och musikreception skiljer sig inte från mängden. En del problem 

uppmärksammas i stort sett överallt, andra inte riktigt i samma utsträckning. 

Jag kommer här att uppmärksamma den problematik jag finner mest väsentlig, 

och som dessutom gått igen flest gånger under mitt arbetes resa. 

 

Till att börja med vill jag låta Matthew Montague Lavy uppmärksamma en 

paradox i forskning om musik och känslor:  
 

All work that attempts to isolate musical parameters – static or dynamic – that 

may be responsible for the evocation of emotional responses, however, is 

                                                 
10 Storr 1997:173. 
11 Gillespie 1968:76. 
12 Gabrielsson & Juslin 1996:68. 
13 Gillespie 1968:75. 
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confounded by an apparently inescapable paradox: however strong the 

evidence for agreement between listeners on the evocative properties of 

certain musical parameters, there exists an equally powerful body of evidence 

to suggest that two accultured listeners can respond to the same piece of music 

in vastly different ways; even worse, the same listener can respond to the same 

piece of music in different ways at different times. (Lavy 2001:5) 

 

Detta är ett faktum som inte går att bortse ifrån. Det är bara att inse att vi kan 

uppleva musik på olika sätt vid olika tillfällen, och anpassa resonemangen 

kring den aktuella forskningen därefter. I mitt fall handlar det inte om specifika 

parametrar som undersöks, utan om uppfattningen av låtars helhet. De uppfatt-

ningar som jag registrerat skulle dock kunna skilja sig vid en ny undersökning 

med samma deltagare. 

 

Vad är det då som gör att vi kan uppleva ett verk på olika sätt vid olika till-

fällen? Jag väljer att referera till det som Den Kontextuella Problematiken. 

Musik är mer än bara musik. När vi hör ett musikaliskt verk så filtreras vår 

upplevelse genom en mängd filter. Exempel på sådana filter är situationen man 

befinner sig i, ens förkunskaper och förväntningar på musiken eller dess 

genre/stil, ens rådande sinnestillstånd, ens personhistoria, den kultur man 

tillhör o.s.v. Musiken går alltså inte att skilja från kontexten, utan de existerar i 

symbios.14 Problematiken behandlas, som sagt, på många platser av många 

olika författare.15 Rimsten uttrycker det väl: ”möten med nya fenomen ses 

genom de glasögon som ens tidigare erfarenheter slipat.”16

 

Det finns ett uttryck som lyder ”att tala om musik är som att dansa om 

arkitektur”, vilket betonar vad jag kallar Verbaliseringsproblematiken. Att klä 

sina upplevelser i ord är ingen lätt uppgift, och dessutom är variationen på hur 

                                                 
14 Tagg 2002:1. 
15 Se t.ex. Bengtsson 1977:302f; Ray 1999:35; Rimsten 2000:47f, 71 eller Lavy 2001:6, 58. 
16 Rimsten 2000:44. 
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denna verbalisering skulle se ut förmodligen oändlig.17 Bengtsson poängterar 

dock att ”lika omöjligt som det är för någon att verbalisera musik, lika centralt 

är det för musikforskaren att kunna verbalisera om musik”18. Vi har helt enkelt 

inget val. Orden är det bästa verktyg vi har när vi skall resonera kring musik.  

 

Man skall givetvis ha de olika problematikerna i åtanke, och då i synnerhet 

gällande källmaterial och metod, men eftersom de inte går att komma runt är 

det endast anpassning som gäller.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om de känslor, upplevelser och 

associationer som en låtskrivare/musiker vill förmedla med en låt, via inspel-

ning, också når fram till åhörarna, eller om åhörarnas känslor, upplevelser och 

associationer av låten skiljer sig från det låtskrivaren/musikern haft som inten-

tion. En nyfikenhet för vad det är som leder åhörarnas uppfattningar finns 

också. Vidare vill jag titta på de eventuella diskrepanserna mellan låtskrivare/-

musiker och åhörare, och se om man kan lokalisera var de härrör ifrån. 

 

Konkretiserat lyder uppsatsens frågeställningar, som följer: 

• Når de känslor och intentioner som en låtskrivare/musiker vill förmedla 

med sina låtar fram till åhörarna?  

• Vad är det som ger upphov till åhörarens uppfattning av låtarna? 

• Vad i låten eller i kontexten är det som gör att åhöraren reagerar i linje 

med eller emot låtskrivaren/musikerns intentioner? 

 

Inom ramarna för uppsatsen kommer inte olika reaktionsformer eller detaljer 

kring reaktioner behandlas. Det är reaktionen som helhet och dess konnota-

tioner som uppmärksammas här. Inte heller kommer framförandets musikteo-
                                                 
17 Se t.ex. Ray 1999:3; Rimsten 2000:2; Berggren 2001:19 eller Tagg 2002:9. I synnerhet Tagg 
utvecklar resonemanget i detalj. 
18 Bengtsson 1977:35f. 
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retiska beståndsdelar att behandlas enskilt. Endast i den mån de har en explicit 

inverkan på undersökningen och diskussionen kommer de tas upp, och då 

enbart i den utsträckning som absolut krävs. 

Vad som alltså ligger i fokus är intentionen med en låt gentemot åhörarens 

uppfattning av samma låt. 

  

Källmaterial 

Källmaterialet till denna uppsats kan sägas vara tudelat. Dels har vi två musi-

kaliska verk och en intervju med deras upphovsman, och dels har vi tio lyss-

ningstester med de två låtarna. Under den rådande rubriken kommer, i tur och 

ordning, en presentation av låtarna, urvalet av låtskrivare/musiker, förfarandet 

och informanterna att behandlas för att ge en insikt och förståelse för källmate-

rialet och insamlandet av detsamma. 

 

Låtarna 

Jag ville ha två låtar som skilde sig från varandra, dels stilmässigt, vad gäller 

t.ex. struktur, instrumentering, arrangemang o.s.v., och dels ur ett rent atmo-

sfärrelaterat perspektiv.  

Låt 1, Piece of Life, är, vad jag skulle kalla, en ordinär poplåt vars enda 

egentliga egenhet är dess uppbyggnad: vers – vers – refräng – gitarrsolo – 

refräng. Under låtens första halva, fram till första refrängen, har vi leadsång, en 

akustisk kompgitarr, bas, trummor, ett Rhodespiano, som har en framträdande 

roll, huvudsakligen under ’sticken’, och en elgitarr, som utsmyckar arran-

gemanget. Till refrängerna kommer en andra elgitarr, med vibrato, in, samtidigt 

som den förra elgitarren också blir mer framträdande. Sångstämmor fyller upp 

bakom leadsången. En orgel och syntstråkar kommer in och blir en del av ljud-

bilden, vilken blir mycket fylligare under refrängen. Rhodespianot återkommer 

under solot på bekostnad av orgeln, och de två elgitarrerna försvinner även de, 

då till förmån för sologitarren. Till den slutliga refrängen återgår arrange-
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manget till detsamma som den tidigare refrängen, och ljudbilden växer sig 

alltså återigen fyllig. 

Låt 2, Crimes Grow to Rhymes, är en mer abstrakt låt, som, om tvunget, för-

modligen skulle placeras i facket för progressiv rock19 tillsammans med t.ex. 

Frank Zappa och Captain Beefheart, vilka bl.a. är kända för experimentlusta 

och absurditet i sitt musikaliska skapande. Låtens instrumentarium består av 

sång, elgitarr, bas (ordentligt distorterad), orgel, trumpet, sopransaxofon, cello, 

trummor och perkussion från diverse vardagliga ting, som t.ex. tangentbordet 

till en dator.  

 
Låten är uppbyggd som Becketts ’I väntan på Godot’. I denna pjäs upprepas 

en akt två gånger och egentligen händer ingenting nytt i andra akten – det rör 

sig om en akt i repris. […] Andra akten upprepar första akten och första akten 

all den tid som förlupit innan låten börjar.  
 

… säger Sabzevari avseende låtens musikaliska struktur. Låten inleds med ett 

trumintro, som sedan följs av att en bluesslinga går igång i och med basens 

inträde. Vidare kommer blås och elgitarr in, och spelar någon form av samba-

rytm. I samma stund börjar en klaviatur spela tango. Sången introduceras. 

Dessa former avlöser varandra två gånger, vilket bildar första versen. Låten går 

ner i tempo i och med den påföljande ’bryggan’, där trummor, bas och perkus-

sion stödjer en ensam sopransaxofon (denna byts ut mot trumpeten till den andra 

’bryggan’). ’Bryggan’ avslutas med att en okänd röst kort gör ”intrång” i låten, 

varefter refrängen följer. Refrängen består av en avlägsen sång, trummor, bas, 

cello och en utsmyckande elgitarr. Denna uppbyggnad av låten upprepar sig, 

som sagt, sedan. Efter den andra refrängen återgår låten till versens form, dock 

utan inslag av sång. Detta för att sedan avslutas med att orgeln tonas ut och 

återkommer innan den abrupt avbryts. 

                                                 
19 Det här med genreklassificering är något väldigt relativt (se t.ex. Rimsten 2000:61-69 eller 
Bengtsson 1977:12), och ett exempel på problemet med att tala om musik. De genreklassifice-
ringar som gjorts här bör ses som relativa då det är troligt att en annan person skulle ha satt 
andra etiketter på låtarna än de jag här tillskrivit dem, i ett försök att ge lite av en uppfattning 
om låtarnas karaktär.  
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Urval av Låtskrivare/Musiker 

För att få uppgifter om en låtskrivare/musikers intentioner och bakgrund har 

jag valt att genomföra en intervju med Hanif Sabzevari från bandet The 

Academy.20 Detta är en person som jag till viss del lärt känna under min tid här 

i Falun då vi samarbetat under inspelning och mixning av bandets senaste 

skiva, varifrån de två låtarna, som använts i undersökningen, för övrigt hör 

hemma. Jag ville använda mig av någon okänd låtskrivare så att 

intervjudeltagarna inte skulle ha någon förförståelse/kännedom om personen 

ifråga, eller låtarna för den delen. Detta då kännedom om de involverade eller 

den aktuella musiken skulle kunna färga informanternas upplevelser av 

låtarna.21 Under lyssnarundersökningarna valde jag också att undanhålla all 

information angående bandet, musiker och låtarna, för att detta inte på något 

sätt skulle leda informanterna i deras svar.22  

Användandet av Hanif Sabzevari och hans låtar har också gjort det möjligt 

för mig att avsevärt banta kedjan av inblandande från upphovsman till mottag-

are/lyssnare. I det aktuella fallet ser kedjan ut som följer: Sabzevari, så som 

låtskrivare – Sabzevari med resten av musikerna, så som framförare av verken 

– ljudteknikern, vilket huvudsakligen varit jag själv, och producenten, vilket 

varit Sabzevari – låtarna har mixats av mig och Sabzevari – och slutligen så har 

versionerna av låtarna, som använts i undersökningen, ’mastrats’ av under-

tecknad. I princip kan man alltså säga att kedjan fram till lyssnaren följaktligen 

bestått av Hanif Sabzevari, bandet och mig själv. Detta innebär att flera av de 

varierande antal led som vanligtvis kan inverka på låtskrivaren/musikerns 

ursprungliga intentioner under dess resa fram till lyssnaren23, som t.ex. A&R, 

PR-folk etc., helt uteslutits från min kedja. Personligen har inte jag, under 

arbetet med låtarna, heller haft för avsikt att påverka Sabzevaris intentioner 

gällande hans verk. 
                                                 
20 Bilaga 1. 
21 Lavy 2001:60f. 
22 Lyne & Åkesson 1980:35. 
23 Gabrielsson & Juslin 1996:68. 
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Förfarandet 

Jag har valt att i min undersökning genomföra tio lyssningstester där infor-

manterna fått besvara frågor i anslutning till att jag spelat upp de ovan nämnda 

låtarna för dem. Jag har kontaktat informanterna via telefon och kortfattat för-

klarat att undersökningen görs i anslutning till min C-uppsats, och att den be-

handlar ämnet musikreception. Jag har sedan tagit mig hem till de respektive 

informanterna för att genomföra testet, som gått till som så att jag först delgivit 

dem frågeformuläret, så att de kunnat titta igenom frågorna. Jag har person-

ligen varit närvarande, för att på så sätt undvika att frågor missförståtts eller att 

andra eventuella oklarheter uppstått. När informanterna sedan givit klartecken 

till att de förstått förutsättningarna har jag spelat upp låt 1 en gång utan att de 

skrivit, utan enbart lyssnat, och sedan spelat upp samma låt en gång till under 

det att de fyllt i frågeformuläret. Samma förfarande har sedan genomgåtts med 

låt 2, varefter informanterna fyllt i bakgrundsfrågorna i slutet på formuläret. 

Testen tog mellan 20 och 25 minuter, mest beroende på informantens snabbhet 

med pennan.  

 

Att informanterna endast hört låtarna två gånger vardera bör has i åtanke. Att 

lära känna och få förståelse för en låt är inte lätt efter bara två genomlyss-

ningar. I vår vardag hör vi oftast ett verk flera gånger, och ökar vår insikt i det-

samma under detta förlopp. Anthony Storr uttrycker det så här: ”Encountering 

a new piece of music is not unlike making a new acquaintance. In both 

instances, increased familiarity will bring greater understanding”24, och han 

utvecklar resonemanget vidare med att “unfamiliar music may induce different 

intellectual and emotional reactions on a first hearing from those experienced 

subsequently”25. I och med detta måste vi komma ihåg att informanternas svar 

är i ljuset av just den första kontakten med de två låtarna, och alltså endast kan 

                                                 
24 Storr 1997:113. 
25 a.a. :68. 
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representera en åhörares initiala uppfattning av ett musikaliskt verk. Det skulle, 

inom ramen för detta arbete, vara praktiskt problematiskt att under kontrol-

lerade former ha informanter som fick lära känna låtarna under en längre tids-

period. Dels skulle man behöva finna deltagare som hade tid och vilja att med-

verka i tillräcklig omfattning och dels skulle man behöva finna något sätt att 

kontrollera att någon form av balans rådde, vad gällde i vilken utsträckning de 

olika deltagarna lärt känna verken. 

Jag valde att ha ett frågeformulär istället för att muntligen framföra frågorna i 

avsikt att eliminera risken för att omedvetet påverka informanterna på något 

sätt genom olika betoning av orden, eventuella variationer av röstläge eller 

dylikt.26 Jag bestämde mig för att få informanterna att skriftligen formulera 

sina svar, då jag via ett fåtal försöksintervjuer, som inte inkluderas i uppsatsen, 

märkte att alternativet med muntliga svar kunde leda till utsvävningar där kon-

tentan gärna försvann ut i intet. Dessutom ville jag också att de skulle få skriva 

fritt, till skillnad från att använda adjektivlistor då det finns en kritik, vilken jag 

fullständigt instämmer i, att resultaten i sådana undersökningar kan vara på-

verkade av t.ex. antalet och urvalet av adjektivalternativ.27

Att lyssningssituationen var så lik, som möjligt, för alla informanterna fann 

jag av stor vikt, detta då miljön man befinner sig i avsevärt kan påverka hur 

man upplever någonting.28 Jag ville utföra testerna i informanternas respektive 

hem, då de är vana vid sina egna ljudanläggningar, och för övrigt tror jag att 

man kan vara mer avslappnad och till sin egen rätt hemma än i en okänd om-

givning.  

 

Informanterna 

Music is so naturally united with us that we cannot be free from it even if we 

so desired. (Boëthius ur Storr 1997:1) 

 

                                                 
26 Denna problematik med intervjuformen har uppmärksammats hos bl.a. Lundahl & Sanner 
1990:77. 
27 Se t.ex. Ray 1999:3. 
28 Lavy 2001:66. Detta är ett typiskt exempel på Den Kontextuella Problematiken. 
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Jag vill påstå att alla kan relatera till musik på någon nivå. Mitt enda egent-

liga krav på informanterna var att de skulle ha ett genuint musikintresse, då den 

som inte är van vid aktiv lyssning av musik har inte samma möjlighet att upp-

fatta allt som sker i musiken i jämförelse med den vane musiklyssnaren.29 Jag 

fann det även lämpligt att ha en jämn fördelning mellan män och kvinnor i 

undersökningen. Att det totala antalet informanter hamnade på tio har att göra 

med att jag anser talet vara lämpligt med tanke på uppsatsens tidsram och 

möjligheten att nå längre än till ytan på frågeställningarna.  

Vilka informanterna är, rent konkret, finner jag irrelevant för undersök-

ningen, varvid jag valt att beteckna dem med bokstaven ’M’, för man, och ’K’, 

för kvinna, följt av en siffra mellan 1 till 5 för att skilja dem åt. Då informan-

ternas musikbakgrund, musikaliska preferenser och sysselsättning dock kan 

vara relevanta i samband med deras svar följer här en kortare presentation av 

dem var och en: 

 

- M1 är yrkesverksam elektriker och nämner Moneybrother, Sophie 

Zelmani och Counting Crows som exempel på musikaliska preferenser. 

- M2 är snart färdigutbildad sociolog, som även studerat 40 poäng musik-

vetenskap. Är aktiv gitarrist och sångare. ”Har spelat allt från Death 

Metal till modern R’n’B.” 

- M3 har gått 7-8 år på musikskola (trumpet, sax & storband), är självlärd 

gitarrist, men spelar numera huvudsakligen bas i ett hårdrocksband. 

Recenserar musik i en svensk hårdrockstidskrift och studerar journa-

listik. (Har även examen som lantmätare sedan tidigare.) 

- M4 arbetar som webbutvecklare. Han lyssnar företrädesvis på punk, 

rock och alternativ hip-hop. Har även ett intresse för tv-spelsmusik. 

- M5 är civilingenjör, och arbetar för tillfället med sin doktorsav-

handling. Lyssnar på musik i stil med Dio, Helloween, Ramones, 

NOFX, At the Gates etc. Spelade bas i ett band under högstadie- och 

gymnasietiden. 
                                                 
29 Gillespie 1968:77. 
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- K1 har hållit på med sång sen tio år tillbaka. Hon har även sju års 

pianolektioner och ett års ljudproduktionsstudier bakom sig. Läser psy-

kologi. Är allätare vad gäller musik, men nämner soul som förmodlig 

favoritgenre. 

- K2 arbetar som skådespelerska efter att ha utbildat sig på scenskola. 

Lyssnar på det mesta, nämner Manu Chao, Nick Cave, Joan Baez, 

Outkast, gammal progg och iransk musik, som exempel. 

- K3 är utbildad fritidsledare. Läser dock just nu till socionom. Uttalar 

”emo” som favoritgenre, men lyssnar också på punk, pop, rock och 

dylikt. 

- K4 är utbildad möbelsnickare. Jobbar för tillfället som säljare. Har en 

bred musiksmak. Nämner country, hårdrock, punk och pop som några 

framträdande genrer i skivsamlingen. 

- K5 är konstvetare, och lyssnar på det mesta. Dock huvudsakligen in-

strumentbaserad musik. 

 

Alla informanterna har tidigare haft någon form av kontakt med mig, och vet 

alltså alla vem jag är. Det är dock fråga om personer som jag inte har någon 

regelbunden kontakt med. Anledningen till att jag valt att använda mig av folk 

som känner till mig återknyter till det att jag ville genomföra testerna hemma 

hos informanterna. Jag resonerade rent av som så, att informanten borde kunna 

slappna av bättre och kanske inte uppleva situationen som så extraordinär, även 

om deltagandet i ett lyssningstest är allt annat än en vardaglig situation, ifall 

det var ett bekant ansikte som var på besök till skillnad från en fullkomlig 

främling. Det är också lättare att förstå och tolka utsagor från en person man 

har någon form av relation till och även delar ’musikvärld’ med, än någon man 

inte har någon erfarenhet av sedan tidigare.30 Ett argument mot användandet av 

folk, som besitter kännedom om min person, är att deras svar skulle kunna 

påverkas av t.ex. förväntningar som de skulle tillskriva mig utifrån deras 

tidigare kontakt med mig. Jag anser dock inte att risken är alltför stor, vilket 
                                                 
30 Rimsten 2000:71. 
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främst beror på undersökningens karaktär. Jag anser, hur som helst, att det bör 

vara en prioritet att få lyssningssituationen att kännas så ’normal’ och vardaglig 

som möjligt.  

 

Så här i efterhand skulle man kunna önska att fler olika yrkesverksamma 

varit representerade på bekostnad av någon akademiker, och att i alla fall ytter-

ligare en kvinna var musiker. Jag tycker dock att det bör uppmärksammas att 

varken på akademiker-sidan eller på den yrkesverksamma sidan finns två 

personer som har samma sysselsättning.  

Vad gäller de musikaliska preferenserna kan man helt klart se en övervikt för 

musik i stil med pop, rock och dylikt. Jag tycker ändå att där finns en bra 

bredd, vilket öppnar för olika perspektiv.  

Något som minskar denna undersökningens bredd är åldersrepresentationen. 

Snittåldern är 25,6 år där den äldsta informanten är 28 år och den yngsta 21 år. 

Undersökningens resultat får alltså huvudsakligen avgränsas till att gälla folk 

kring dessa åldersramar. Att jag inte valt att utöka åldersrepresentationen har 

att göra med att jag anser att undersökningens möjlighet att gå på djupet skulle 

minska, om olika mindre grupper istället skulle representera fler åldersgrupper. 

Jag väljer istället att lämna de övriga generationerna, som en öppning för fram-

tida forskning. 

 

Metod 

Jag har i undersökningen valt att genomföra innehållsmässiga analyser av 

svaren från informanterna och låtskrivaren/musikern, Hanif Sabzevari. Efter att 

ha tolkat svaren har jag identifierat likheter och skillnader, för att sedan leta 

efter variabler som eventuellt haft inverkan på utgången. Jag har även upp-

märksammat tidigare teorier för att upptäcka eventuella överensstämmelser. 

Så långt det gått har jag i mina tolkningar av källmaterialet utgått från vad 

som faktiskt står skrivet. Detta har varit min fasta punkt i undersökningen, men 

det som faktiskt står skrivet är ibland inte tillräckligt. Dels har vi det explicita 
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problemet med verbaliseringen av upplevelser, känslor etc., och dels har vi det, 

som Susanna Berggren uppmärksammar i sin uppsats Starka musikupplevelser 

genom livet, att det ibland finns ”punkter, utropstecken eller annat som mer 

diffust antyder något utöver själva orden”31. Hon poängterar även att ”Olika 

personer har också väldigt olika uttryck för likartade upplevelser, några 

skriver med starka ord samma sak som en annan skriver med svaga”32. Detta 

att tolka, och svårigheterna som följer med det, kommer alltid att finnas med 

som en möjlig felkälla vid behandling av musikupplevelser och liknande. Detta 

är något vi är tvungna att leva med. Jag tror dock att man minskar riskerna med 

felaktigheter om man håller det, vilket faktiskt har uttryckts, som utgångs-

punkt. 

 

                                                 
31 Berggren 2001:19. 
32 Ibid. 
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II – Resultatredovisning 

Som jag tidigare nämnt, fick informanterna inte någon som helst information 

angående låttitlar, upphovsmän etc. De hörde låtarna endast två gånger vardera, 

vilket alltså innebär att det är deras första kontakt med verken, som uppmärk-

sammas här. 

I det följande kommer resultaten från den aktuella undersökningen att redo-

visas. Först behandlas låt 1, Piece of Life, följt av låt 2, Crimes Grow to 

Rhymes. Jag har valt att avhandla frågorna från lyssningstesterna var för sig. I 

mångt och mycket går frågorna in i varandra, vilket kan leda till att delar av 

den följande texten kanske kan upplevas som upprepande. Jag förbehåller mig 

dock att spara behandlingen av dessa sammantvinningar till rubriken Analys, 

där för övrigt sammanfattning av resultaten också återfinns.  

 

Låt 1: Piece of Life 

Vilka känslor, upplevelser och associationer ger låten upphov till hos dig? 

Man kan här säga att alla informanter på det stora hela var inne på samma 

sak. Även om olika ord användes menade alla att de upplevde en känsla av 

melankoli, eller i alla fall associerade de till denna känsla. Kanske att man kan 

skilja ut M5, som egentligen mer talar om vila och lugn än något som kan 

kopplas till melankoli. Två av informanterna, K2, K3, preciserar sig, och talar 

om ”olycklig kärlek”. Både K4 och K5 associerar till sommaren, dock talar K4 

om ”sommarkväll” medan K5 menar att hon fick en känsla av att ”det var en 

låt som gjordes en solig sommarmorgon medan han tittade ut genom fönstret”. 

M4 anser att låten ger upphov till ett scenario i en film, kopplad till en känsla 

av vemod. K1 och K5 talar om eftertanke respektive självrannsakan i samband 

med ånger. Endast M3 nämner explicit att han associerade till andra band: 
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”Associerar helt enkelt till en mängd liknande melankoliska band, typ 

Coldplay.”  

 

Vad exakt i låten är det som ger upphov till dessa känslor, upplevelser och 

associationer? 

M1 talar här om sorg i sångrösten, vilket K2 instämmer i samtidigt som hon 

påpekar ”Att han sjunger i då-form”, vilket hon menar också leder en i upp-

levelserna och associationerna. M2, K1, K4 och K5 poängterar istället att det är 

mer vad han sjunger, d.v.s. texten, än hur han sjunger, som påverkar dem. K3 

nämner rent allmänt sången och menar att också gitarren haft betydelse för hur 

hon upplevt låten. Ett problem med detta påstående är dock att K3 inte preci-

serar om hon menar den akustiska gitarren eller elgitarren. Det finns dock 

exempel på att båda gitarrerna haft olika betydelse för olika informanter. M3 

menar att det framför allt var elgitarren och Rhodespianot som ledde honom till 

hans associationer. M1 menar att det är vibratogitarren under refrängerna, som 

förstärker känslorna. I komplement till texten talar K5 om att det var den akus-

tiska gitarren tillsammans med pianot och sångstämmorna, som gav upphov till 

hennes kopplingar. K1 poängterar också att melodin och harmonierna haft en 

betydande inverkan. K4 tar även hon upp melodin. Hon nämner också tempot, 

vilket K2 till viss del också är inne på. M2 tillskriver harmonierna en mindre 

betydelse även han. M4 återkommer under denna fråga till det att han när han 

”hör låten ser en film framför” sig. M5 menar att det är låtens brist på över-

raskningar som ger upphov till hans känslor av lugn och vila. 

 

Vad anser du är det viktigaste/prioriteten i låten? 

K1 menar att det är själva uttrycket i rösten och texten som är prioriteten i 

låten. K3 och K5 talar också om sångarens röst och uttryck medan M2 rent 

allmänt nämner sången. K1 poängterar vidare att pianot ”fått en ganska stor 

roll också”. Även M2, M3, K3 och K4 tar upp pianot som en viktig ingrediens. 
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M3 menar dock att ”Hela ljudbilden är viktig eftersom keyboard [antar att det 

är Rhodespianot som avses] och gitarr är oerhört viktiga för stämningen, sam-

tidigt som melodin givetvis kräves”. Jag tolkar här att M3 menar ”gitarr” rent 

generellt, d.v.s. gitarrerna samlade. M1 poängterar vibratogitarren, medan M2 

vill tillskriva båda elgitarrerna stor vikt. K3 preciserar inte heller här vilken 

gitarr hon menar. M4 menar att tempot är det viktigaste i låten, vilket K5 

instämmer i samtidigt som hon lägger till rytmen, förutom då sångrösten, som 

vi nämnde ovan. M1 menar att det ”Att musiken fungerar väldigt bra med 

texten och rösten” är det mest väsentliga. K2 poängterar styrkeökningen, i och 

med refrängerna, som prioriteten i låten. M5 tycker helt enkelt att det är 

”Lugnet”, som är det allra viktigaste. 

 

Vad handlar låten rent konkret om? 

Huvudsakligen har informanterna fått uppfattningen att låten behandlar kär-

lek, och i synnerhet då olycklig sådan. K1 talar om en ”Återblick på en 

relation” medan K5 återkommer till självrannsakan och ifrågasättandet av ens 

egna fel i ett förhållande som tagit slut. M3 anser att låten mer allmänt handlar 

om ”Känslorna för en tjej och funderingarna kring det”. Olycklig kärlek är 

vad K4 upplever att låten handlar om, vilket K3 instämmer i, men lägger till 

”frågan varför man inte räckte till”. M1 är inne på samma spår när han skriver 

att låten är ”En mans försvarstal när hans tjej har brutit förhållandet” och 

utvecklar med att ”När man blir dumpad så ställer man en fråga till sig själv, 

vad gjorde jag för fel?”. M5 påstår att han inte har någon aning om vad låten 

handlar om, medan de resterande informanterna har en annan tolkning av låtens 

handling. Både M2 och K2 är inne på att låten handlar om någon som vill bli 

något. K2 lägger till att personen ifråga dock ej lyckats, och garderar sig också 

med att låten helt enkelt även kan handla om någon som ”blivit dumpad”, 

vilket ju går i linje med de först behandlade informanterna i detta stycke. M4 

menar, utan att precisera sig vad gäller sammanhanget, att låten handlar om 

”Frågan om man gjort det man kunnat”. 
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Vad gillar du låten? 

Angående den subjektiva värderingen av låten är informanterna relativt jämnt 

fördelade. Vi har en grupp som ställer sig likgiltiga, M2, K1 och K3. K1 säger 

t.ex. om låten att hon finner den ”Ganska intetsägande och vanlig”. M5 är den 

enda som explicit uttrycker att han inte tycker om låten. M3 och K2 värderar 

låten som okej, medan M4 tycker den har potential. Slutligen har vi då gruppen 

som uppskattade låten, M1, K4 och K5. ”Ja, detta går hem hos mig”, uttryckte 

M1, medan K4 kort och koncist bara anmärkte: ”Jättebra!” 

 

Låt 2: Crimes Grow to Rhymes 

Vilka känslor, upplevelser och associationer ger låten upphov till hos dig? 

I denna låt var känslorna, upplevelserna och associationerna mer varierade, 

men vissa tendenser kan dock urskiljas. En känsla av irritation infann sig hos 

M1 då han upplevde låten ”som jobbig och rörig”. M5 fann sig också känna av 

lite irritation, men då huvudsakligen p.g.a. att han upplevde en osäkerhet och 

obestämdhet i låten. K5 upplevde en ”klagosång”, som skildrade ett begär 

efter något man behöver för sin överlevnad. Att någon annan har det man be-

höver. Hon upplevde att ”klagosången” var ett resultat av känslor av frustra-

tion och maktlöshet inför situationen. K3 associerade till känslor av ”Längtan 

och förhoppningar om att vinna kärlek”, medan K4 upplevde en viss ambiva-

lens, ”delvis glada känslor, fest, men samtidigt finns en dysterhet”. De reste-

rande informanterna, M2, M3, M4, K1 och K2, är inne på en annan linje. M3 

och M4 associerar bl.a. till ett barnprogram, och M3 inflikar även att han 

kommer att tänka på ’zigenarmusik’ i stil med musiken från Svart Katt, Vit 

Katt.33 M3 upplever också låten som ”Ett organiserat kaos som i stil med 

jazzen tänjer på gränserna”. Även K1 upplever ”En önskan att tänja på grän-

                                                 
33 Svart Katt, Vit Katt, i regi av Emir Kusturica, är en komisk skildring av några excentriska 
romer i ett okänt land på Balkan under en omvälvande tidsperiod i deras liv. 
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serna” och ett ”organiserat ljudkaos”. Hon lägger även till upplevelser av 

lekfullhet, experimentlusta och överraskning i musiken. Samtidigt tycker hon 

att refrängerna ger upphov till en vilja att gunga med. Substantivet ”experi-

mentlusta” uttrycks också hos M2, som även, i likhet med M3 och K1, upp-

lever en känsla av kaos i musiken. M2 associerar dessutom till humor och 

Frank Zappas musik. K2 upplever att hon direkt ”får in rytmen i kroppen” och 

utvecklar med att hon gärna skulle ”vara lite småhög och dansa loss till låten”. 

K2 sätter dessutom etiketterna ”Knarkmusik” och ”Hångelmusik” på låten. 

M4 associerar, förutom till ett barnprogram, som ju nämndes ovan, även till 

tonårsångest och ett ryskt garageband. 

 

Vad exakt i låten är det som ger upphov till dessa känslor, upplevelser och 

associationer? 

De flesta av informanterna betonar variationen. M3, M5, K1, K3 och K4 

uttrycker explicit att variationen i själva musiken är något som gett upphov till 

deras associationer, känslor och upplevelser. K4 pekar i synnerhet på tempo-

växlingarna. M1 och K2 är inne på samma spår, där t.ex. K2 pekar på kompo-

sitionen där ”Texten sjungs långsamt och utdraget medan det instrumentala 

spelas i snabbare takt”. Hon betonar också rytmiken som ett viktigt element. 

M2 poängterar harmonierna och instrumenteringen som inverkande attribut. 

Även M1, M3, K1 och K5 betonar instrumenteringen. K5, liksom K3, anser 

dessutom att den upprepade textraden ”I want you”, i refrängen, ledde dem i 

deras associationer och upplevelser. M4, som ju uttryckte sig lite annorlunda, 

menade att trumintrot och verserna gav upphov till att han associerade till ett 

barnprogram, ’bryggorna’ och refrängerna associerade han till tonårsångest, 

och då han upplevde att bandet inte verkade veta vad de ville göra med låten 

gav det, hos honom, upphov till en ”känsla av ett ryskt garageband”. 
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Vad anser du är det viktigaste/prioriteten i låten? 

K1 pekar på hela arrangemanget som prioriteten i låten. K2 är inne på unge-

fär samma sak, men poängterar just samspelet mellan text och instrument, plus 

att hon även betonar rytmen, som en prioritet. K4 håller med om rytmikens vikt 

samtidigt som hon framhåller instrumenteringen tillsammans med K5, som 

dessutom vill lägga extra vikt vid just basens roll. M3 är inne på basens och 

trummornas samspel, ”Gunget”, som en prioritet tillsammans med blåsinstru-

menten. Även M2 lägger vikt vid blåsinstrumenten, och då i synnerhet under 

’bryggorna’. Han vill också tillskriva refrängen lite högre prioritet, och poäng-

terar samtidigt att ”Musiken är viktigare än texten”. M4 menar att upptempot i 

låten är av största vikt. M1 och K3 anser att det är den generella variationen i 

låten, som är det viktigaste elementet. M5 ger inget svar, vilket jag tolkar som 

att han inte anser att något av elementen i låten är av större vikt än något annat.  

 

Vad handlar låten rent konkret om? 

Majoriteten av informanterna tror att låten handlar om kärlek i olika form. 

M3, M4, K3, K4 och K5 menar alla att det är just längtan efter någon som 

betonas. Om det handlar om ett uttryckligt fall eller om det är det allmänna 

behovet efter någon uttrycker inte informanterna, men jag tolkar det som om de 

menar att det är behovet efter en person i synnerhet, men även behovet efter 

kärlek i allmänhet. M1 preciserar sig i det att han menar att låten handlar om en 

man som ”är galen i en tjej” till den grad att han inte kan tänka klart och är 

helt uppe i varv. M2 tror också att låten möjligtvis handlar om kärlek eller kan-

ske sex, men han menar dock att syftet med låten ”är nog snarare att ha 

roligt”. Varken M5, K1 eller K2 tillskriver låten någon speciell handling. Både 

K1 och K2 menar att de inte lyssnade på texten och p.g.a. detta inte vet vad 

låten handlar om.  
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Vad gillar du låten? 

Informanterna är ganska strikt uppdelade i två läger vad gäller uppskatt-

ningen av låten. M1, M4, M5 och K3 tyckte inte direkt om den. K4 tyckte den 

var sådär. K5 uttryckte att hon ”Gillar att den är ’rockig’”, vilket jag tolkar 

som att hon i alla fall tyckte att den var okej. M2, M3, K1 och K2 uttryckte alla 

en positiv värdering av låten. K1 skrev t.ex. ”Intressant och lekfull musik. Ja, 

jag tyckte om låten. Rolig”. 
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III – Analys 

Här i analysen har jag valt att dela in de två låtarna i ett avsnitt som behand-

lar Sabzevaris intentioner, och ett annat som behandlar de uppfattningar infor-

manterna uttryckt. Som jag nämnde tidigare, i inledningen av resultatredovis-

ningen, finns sammanfattning av lyssningstestens resultat även inkorporerad 

under denna rubrik. 

 

Låt 1: Piece of Life 

Sabzevari 

Även om Sabzevari betonar mottagarens tolkningsfrihet menar han, personli-

gen, att han i låten ville ge uttryck för komplikationerna inom ett förhållande. 

Dels vad gäller de missförstånd som kan uppstå och dels gällande de förvänt-

ningar som finns inom förhållandet. Refrängerna behandlar önskan efter ”ett 

stycke liv”. ”All I ever wanted was a piece of life” lyder refrängen, vilken 

Sabzevari också menar endast poängterar den nämnda önskan, ”Allt de två 

älskande ville ha från varandra var ett stycke liv”. Låttiteln vill Sabzevari dock 

inte tillskriva någon entydig betydelse, utan menar är öppen och tvetydig.  

De känslor och associationer som det explicit önskas ge uttryck för i låten är: 

”Svek, ånger, kärlek, frustration p.g.a. missförstånd, längtan, försoning.” 

Vad gäller prioriteringen i låten säger Sabzevari som följer:  
 

Jag ville i detta fallet göra en lättillgänglig låt där texten skulle gå fram 

tydligt. […] i denna låt är leadsången, basen, stämmorna på refrängen och 

den breda ljudbilden på refrängerna de särskilt viktiga prioriteterna. 
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Informanterna 

Att låten behandlar relationen till ett kärleksobjekt och problem inom den-

samma gick fram till majoriteten av informanterna. Visserligen hade de olika 

uppfattningar om vad som behandlades i denna relation, och flertalet trodde 

dessutom att det var en relation som tagit slut. Utifrån informanternas svar 

finner jag att man kan utläsa att de huvudsakligen har baserat sin uppfattning 

av låtens handling efter sin tolkning av texten. Detta följer Anthony Storrs teori 

om att sångtexter tillskrivs stor vikt avseende ett musikaliskt verks handling, i 

de fall då lyssnaren delar språk med låten. Tanken är, i grund och botten, att 

eftersom orden har en betydelse i sig leder de oss i vår upplevelse av verket.34 

Många av informanterna verkar sedan ha utvecklat sin uppfattning om låtens 

handling efter låtens stämning. T.ex. menar flera av dem att uttrycket i rösten 

tyder på sorg/melankoli, helt i linje med Lavys tes angående känslor i akustiska 

signaler.35 Detta har då varit ett tecken på att det inte handlat om kärlekens 

lycka, utan en problematik i denna kärlek. Att musiken i många fall används 

för att förstärka de känslomässiga konnotationerna i ord är ingen ovanlig upp-

fattning. T.ex. uttrycker Edward Cone det som så att:  
 

when, as in song, a musical line is combined with a text, it is natural for us to 

accept the music as referring to a subconscious level underlying – and lying 

under – whatever thoughts and emotions are expressed by the words.  

(Cone 1974:35) 

 

Handlingen är i detta fall väldigt känsloorienterad, vilket också lett till att de 

upplevelser, känslor och associationer Sabzevari velat ge uttryck för till stor del 

nått fram till informanterna. Här har vi dock tydligt kunnat se exempel på det 

här, som behandlades under metod-delen av uppsatsen, att olika individer an-

vänder olika ord/begrepp för att i princip förmedla samma sak. Melankoli, 

lågmäldhet, sorg, ånger, dysterhet och vemod är alla exempel på begrepp som 

jag, i det aktuella sammanhanget, menar inbegriper samma implikation. De är 

                                                 
34 Storr 1997:67. 
35 Lavy 2001:43. 
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tecken på känslor som är samhörande med det svek, den ånger, den längtan och 

den frustration Sabzevari ger uttryck för i låten. Den upplevelse av försoning 

han därefter vill införliva i refrängen verkar dock inte riktigt nått fram. Visser-

ligen var en av informanterna inne på att hon upplevt en känsla av hopp och 

eftertanke i låten, samtidigt som hon talar om en ”Återblick på en relation”, 

som ju faktiskt inte behöver vara över. Detta skulle kunna vara ett tecken på att 

hon i alla fall uppfattat försoningen, åtminstone till viss del. Men även om så är 

fallet har känslan ändå endast förmedlats till en person utav tio. 

 

I korthet kan sägas att handlingen i stort gick fram till informanterna, även 

om detaljerna i den relation som behandlades inte alltid var riktigt desamma. 

Huvudsakligen har informanterna tillskrivit låten dess handling utifrån deras 

tolkning av texten, vilket också följer tidigare forskning. De känslor låtskri-

varen/musikern velat förmedla i låten har även de nått fram till sina mottagare. 

Undantaget är den känsla av försoning i refrängerna, vilken, som mest, nådde 

fram till en av informanterna. 

 

Låt 2: Crimes Grow to Rhymes 

Sabzevari 

Låten har många underliggande tankar och anknytningar, vilket gör att jag 

rekommenderar att man läser i bilaga 1, intervjun med Hanif Sabzevari, för en 

så bra förståelse som möjligt av låten. Det skulle bli för mycket om man, på ett 

meningsfullt sätt, skulle redogöra för helheten i uppsatsens faktiska text. Jag 

kommer dock här i grova drag låta Sabzevari redogöra för sin låt, som har en 

relativt okonventionell uppbyggnad där de olika delarna (vers – refräng – 

’brygga’) är just separata delar inom helheten. Sabzevari förklarar: 
 

Jag ville med låten förmedla en stark dynamik mellan alla de komponenter 

som hörs. […] Man kan föreställa sig att lyssnaren öppnar en port till ett stort 

hus. Knackningarna gestaltas av trummorna i början. Så, helt plötsligt och 
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oväntat, öppnas porten och lyssnaren slängs in i en hall där det spelas en 

bluesslinga. Så öppnas en ny dörr och en sambaorkester träder fram med en 

’klaverist’ som spelar tango […]. Lyssnaren kastas mellan dessa två rum tills 

han/hon äntligen får träda in i nästa rum där en rak atmosfär helt plötsligt 

bryts av en röst som hävdar att han är ’the central scrutinizer, again’. Vem är 

det? Vad är en ’scrutinizer’? Lyssnaren hinner knappt fundera på detta innan 

ett nytt rum presenteras och en ensam älskare ropar efter sin käresta. Den 

kärlek som existerar i låten är bara tillfällig, […], ty i nästa stund kan 

kärleken vara borta, vilket ju också sker, då lyssnaren kastas tillbaka till låtens 

ruta 1.  

 

Sabzevari menar att följande känslor ges uttryck för inom låtens ramar: 

”Absurditet, meningslöshet, kärlek, uppgivenhet, hopp, kaos, oförståelse, para-

doxer, motsägelser, längtan efter något annat, något evigt och bestående.” 

Man kan säga att vissa känslor förmedlas i de olika rummen, medan andra 

genomsyrar hela låten. Detta återkommer jag dock till senare, under analysen 

av informanternas svar.  

Angående prioriteten i låten säger Sabzevari att Crimes Grow to Rhymes är 

”ett bra exempel på när allt är viktigt”, men fortsätter med att poängtera att 

”Arrangemanget är dock högsta prioritet”. 

 

Informanterna 

Denna låt verkar ha varit mycket svårare att få ett faktiskt grepp om. Inte en 

enda av informanterna ”förstod” låten som helhet, utan hängde mer upp sig på 

bara en del av låten. Sju av informanterna trodde att låten handlade om kärlek, 

vilket får mig att tro att de helt enkelt tillskrivit låten hela dess handling utifrån 

refrängen, och då textraden ”I want you”, vilket några av informanterna expli-

cit också uttrycker i sina svar. Två av de övriga, som inte tillskrev låten någon 

speciell handling, betonar just att textens innehåll uttrycker handlingen då de 

avseende densamma skriver ”Har ingen aning! Kan inte urskilja vad han 

sjunger” respektive ”Jag har ingen aning. Lyssnade inte på texten”. Man kan 

alltså se här att låtens handling verkar vara avhängig texten. Detta ligger i linje 

 29



med resultaten från Piece of Life, även om hela texten hade stor betydelse där 

jämfört med här, samt Storr och Cones teorier. Till skillnad från Piece of Life 

nämner Sabzevari inte texten som den högsta prioriteten i Crimes Grow to 

Rhymes, vilket förklarar att texten inte är lika betonad i den senare i jämförelse 

med den förra.  

Att refrängen handlar om kärlek har informanterna rätt i, även om de inte 

uppfattat att det är just den tillfälliga kärleken som behandlas, men att de har 

bortsett från resten av låten innebär att dess handling i sin helhet gått dem förbi 

och Sabzevari misslyckats i sin förmedling. Att just refrängen tillskrivits denna 

vikt för låtens handling, tror jag har att göra med att den är lätt att urskilja, 

medan det händer mycket mer i låten under verserna, vilket gör att sången där 

inte är lika lättillgänglig.  

En alternativ uppfattning skulle kunna vara att informanterna lagt stor vikt 

vid refrängerna, då de bryter ett mönster i låten. Från att ha varit relativt 

kaotisk och ostrukturerad kommer refrängen in, som är lättförstålig och melo-

disk. I det att informanterna skulle ha förväntat sig att låten skulle fortsätta i 

samma stil, som under versen och ’bryggan’, kan det att förväntningen inte 

införlivats ha bidragit till att informanterna tillskrivit refrängen så stor vikt. Om 

detta skulle vara fallet, kan det ses som ett exempel på Slobodas tankar kring 

störda förväntningar, i etablerandet av en strukturell karta av det musikaliska 

verket.36 Det skulle än tydligare kunna vara ett tecken på Leonard B. Meyers 

teori att det är avvikelser från lyssnarens kulturellt betingade förväntningar som 

huvudsakligen ger upphov till individers upplevelse av känslor eller dylikt.37

 

Kärlek, som uttrycks i refrängerna, uppfattades genomgående av informan-

terna, vilket vi också uppmärksammade ovan. Känslorna av kaos, absurditet 

och motsägelse, som genomsyrar låtens helhet, anser jag att man kan se ha nått 

fram till majoriteten av informanterna, även om de till stor del uttrycker det 

med andra ord. ”Organiserat kaos”, ”experimentlusta”, ”lekfullhet”, ”obe-

                                                 
36 Sloboda 1999:226f. 
37 Storr 1997:84. 
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stämdhet”, ”barnprogram”, ”överraskningsmusik” är alla exempel på sub-

stantiv, som informanterna använder, vilka jag anser gå i linje med dessa 

känslor. Detta då de alla, enligt min mening, är exempel på företeelser där man 

inte kan vara säker på ett logiskt förlopp. Variation spelar istället en stor roll, 

och då gärna oväntad och ologisk variation. Låten följer inte konventionerna. 

Detta leder till att de förväntningar vi har på musiken, vilka vi observerade i 

slutet på förra stycket, inte hela tiden uppfylls. Man kan inte förutse vad som 

kommer härnäst inom ramen för låten. Ett exempel på detta är t.ex. att även om 

Crimes Grow to Rhymes i princip går i A-moll är det mindre lyckat att be-

stämma tonart i detta fallet eftersom varje parti går i olika tonarter. Det är i 

sammanhanget även intressant att det huvudsakligen är informanterna med 

störst musikalisk erfarenhet, som ”förstått” låten bäst. Och det är även dessa 

som uppskattat låten mest.  

Låtstrukturens upprepande form med avsikt att representera ”längtan efter 

något annat, något evigt och bestående”, för att använda Sabzevaris ord, upp-

fattades inte direkt av informanterna. Visserligen var några av informanterna 

inne på längtan efter kärlek eller en person, men detta verkar vara betingat av 

det vi nämnt tidigare, d.v.s. textraden ”I want you” i refrängen. Att de inte 

uppfattade syftet med den musikaliska uppbyggnaden är inte så konstigt, då 

informanterna trots allt inte direkt uppmärksammade den helhet som låtens 

delar bildade. Dessutom kan symbolismen i låtuppbyggnaden, även om den 

känns väldigt intressant, verka väl långsökt för en utomstående.  

Första versens oro för att inte förstå och andra versens meningslöshet och 

uppgivenhet verkar inte heller riktigt gått fram. Detta tror jag till stor del beror 

på att informanterna inte fullständigt uppfattat texten under verserna. ’Bryg-

gornas’ identitetssökande, vilka är tänkta att förstärka låtens sökande efter 

mening i tillvaron, uppmärksammades inte av informanterna. Det kan ses som 

logiskt att detta inte gick fram, då helheten ju inte hade lyckats. Ändå förundrar 

det mig då blåsets karaktär under dessa partier är relativt framträdande och 

åtminstone två informanter explicit tillskriver dessa instrument vikt i låten.  
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En parentes, som jag finner intressant, är att en av informanterna explicit 

associerar till Frank Zappas musik, som ju bl.a. är känd för sin absurditet, 

vilket jag nämnde under rubriken källmaterial. Detta dels då jag vet att låten, 

som helhet, är Zappa-influerad, och dels då rösten, som kommer in och bryter 

av ’bryggorna’ med att påstå att han är ”the central scrutinizer, again”, t.o.m. 

är en sampling från Zappas album Joe’s Garage, act 1. Om informanten känt 

igen samplingen eller inte vet jag inte med säkerhet, men jag tvivlar på det då 

jag tror att han i sådana fall hade poängterat det i sitt svar. 

 

I korthet gick alltså låtens handling inte riktigt fram. Informanterna hängde 

upp sig på refrängen och tillskrev låten dess handling utifrån densamma. Inte 

heller de känslor som ges uttryck för i låtens olika beståndsdelar upplevdes hos 

informanterna. De känslor som, enligt Sabzevari, uttrycks i låtens helhet, t.ex. 

absurditet och kaos, och dess fysiska karaktär upplevdes däremot i stor ut-

sträckning av informanterna. Låtuppbyggnadens symbolism uppfattades inte, 

vilket dock ej behöver upplevas som alltför underligt. 

 

Diskussion 

Undersökningen har alltså visat att låt 1, Piece of Life, varit mer lyckosam i 

sin förmedling av låtskrivaren/musikerns intentioner till åhörarna än låt 2, 

Crimes Grow to Rhymes. Förutom att vissa detaljer inte riktigt nådde fram kan 

man i princip se hur intentionen som helhet gick fram hos låt 1. Hos låt 2 var 

det endast de känslor som genomsyrar verkets helhet tillsammans med dess 

fysiska karaktär som gick fram till åhörarna i någon större utsträckning. Jag 

finner det intressant att se hur känslorna, som bärs genom hela låtarna, gått 

fram i båda fallen, vilket skulle kunna ses som stöd för tesen om känslokom-

munikationens framgångsrikhet, som uppmärksammades under kunskapsläget. 

Skillnaderna tror jag att man huvudsakligen kan tillskriva låtarnas respektive 

abstraktionsnivå. Då låt 1 har en lättillgänglig karaktär, är den också lätt att 

dechiffrera varför dess intentioner får större sannolikhet att nå fram till sitt mål, 
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åhöraren. Låt 2 menar jag är mer abstrakt, bl.a. genom sin okonventionella 

karaktär, och därmed också svårare att uttolka. Ett bevis på detta menar jag är 

att de informanter, som har mest musikalisk erfarenhet, också uppfattat låt 2 i 

störst utsträckning. En vidare iakttagelse är att de informanter som uppfattat 

verket bäst också gillat det mest. 

Man skulle även kunna belysa resultaten, gällande känsloförmedling, utifrån 

begreppet fundamentala känslor (’basic emotions’). Så vitt jag känner till finns 

ingen allmängiltig lista över vilka känslor som är fundamentala och vilka som 

inte faller inom ramen för detta begrepp. Jag menar att känslan av kärlek, svek 

och ånger i låt 1 kan uppfattas som fundamentala känslor, medan känslan av 

försoning kanske inte riktigt kan uppfattas som en fundamental känsla.38 Detta 

skulle i så fall stödja bl.a. Gabrielsson och Juslins resultat, som belystes under 

kunskapsläget, att fundamentala känslor är lättare att förmedla än andra 

känslor.  

 

Som vi såg i analysen baserade informanterna huvudsakligen sin uppfattning 

om låtarnas handling utifrån sin tolkning av de respektive låttexterna. Detta 

fick som följd att handlingen i låt 2 gick förbi informanterna. Även om det 

finns teorier som stödjer detta förundrar det mig att informanternas uppfatt-

ningar av handlingarna varit så pass avhängiga deras tolkningar av texterna. 

Det bör poängteras att uppfattningen om känslor, associationer etc. inte varit 

alls lika påverkad av texttolkningarna.  

Som en parentes kan infogas att det inte är helt omöjligt att informanterna 

uppfattat frågorna i formuläret som åsyftande texthandlingen. Men även då det 

uttryckligen uppmuntrades till frågor vid oklarheter, i samband med testsitua-

tionen, var där ingen som undrade om det var just textens handling som speci-

fikt efterfrågades. Utifrån detta faktum måste jag tro att det inte uppstått något 

sådant missförstånd. 

                                                 
38 Det bör dock påpekas att forskning där det talats om ’basic emotions’ generellt sett alltid 
behandlat undersökningar där informanterna fått välja känsloalternativ utifrån adjektivlistor, 
och inte, som här, där de fått formulera sig fritt och man därför varit tvungen att tolka deras 
verbaliseringar. Undersökningarna är inte heller identiska vad gäller undersökningsfokus. 
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Jag tror istället att sammanhanget haft en viss inverkan på texternas stora 

betydelse i undersökningen. Eftersom denna fallstudie endast rör den initiala 

bekantskapen med ett musikaliskt verk, kan informanternas svar skilja sig från 

en situation där de haft en längre tid att bekanta sig med musiken. Denna förut-

sättning uppmärksammades under källmaterial, där jag bl.a. påvisade Anthony 

Storrs tanke kring kännedomen om ett musikaliskt verk:  
 

Encountering a new piece of music is not unlike making a new acquaintance. 

In both instances, increased familiarity will bring greater understanding. […] 

unfamiliar music may induce different intellectual and emotional reactions on 

a first hearing from those experienced subsequently. (Storr 1997:113, 68) 

 

Detta instämmer jag i. Det finns, som jag också tog upp under källmaterial, 

stora problem med att utföra vetenskapliga undersökningar där informanterna 

har möjlighet att bekanta sig med musiken under en längre period. Detta inom 

ramarna för en C-uppsats i synnerhet, men även, i min mening, överhuvud-

taget. Hade kanske de övriga beståndsdelarna i låtarna fått större betydelse om 

informanterna haft denna längre period, för att bekanta sig med de musikaliska 

verken? 

 

För att konkret svara på de frågeställningar som restes i början av uppsatsen, 

kan sammanfattat sägas att de känslor och intentioner låtskrivaren/musikern 

ville förmedla med sina låtar gick fram till viss del, och, som vi såg ovan, i 

olika utsträckning. Gällande handlingen var det huvudsakligen informantens 

tolkning av låttexten, som gav upphov till deras uppfattning, även om låtens 

stämning också inverkade. Uppfattningen om låtarnas känslor byggde i ena 

fallet huvudsakligen på låtens stämning och i andra fallet på dess fysiska 

karaktär tillsammans med helhetens uttryck. I ena fallet var det då låttexten 

tillsammans med låtens stämning och det faktum att dessa nådde fram till åhö-

rarna, som gjorde att informanterna reagerade i linje med låtskrivaren/-musi-

kerns intentioner. I det andra fallet berodde diskrepansen mellan informanter-

nas uppfattning och låtskrivaren/musikerns intention, gällande låtens handling, 
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troligen på dess höga abstraktionsnivå. Att informanterna reagerade i linje med 

helhetens känslor, men inte i linje med de känslor låtskrivaren/musikern endast 

delgivit olika partier, beror säkerligen på att de uppfattat låten enbart som en 

helhet och inte som olika delar, vilka bundits ihop till en helhet. 

 

Musiken har en otroligt stor betydelse i mitt liv, och tar plats därefter. I 

arbetet med denna uppsats har jag fått insikt i ett ämne som jag tidigare endast 

löst reflekterat kring. Då detta är en fallstudie, är den givetvis endast represen-

tativ för det aktuella fallet, men jag menar att vissa av resultaten ger ytterligare 

stöd för en del teorier inom ämnet och tror också att liknande undersökningar 

skulle finna likheter med mitt resultat. Om man haft stora resurser, skulle det 

vara intressant att se om man kunde genomföra en undersökning där deltagarna 

fick större chans att bekanta sig med musiken innan de besvarade frågorna 

avseende densamma. Ur ett annat perspektiv vore det, i och med texternas stora 

betydelse i denna undersökning, intressant att genomföra en likadan studie med 

modern instrumental musik för att se på likheter och skillnader.  

Jag vill avsluta denna uppsats med att citera en värdering av musiken, gjord 

av den otröttlige åsiktsinnehavaren och författaren Simon Frith: 
 

… the musical experience, is special, […] it’s a way of one person reaching 

another without deceit. There’s still no better way than through music to be 

surprised by life. (Frith 2002:47) 
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Bilaga 1: Intervju, Hanif Sabzevari (2004-02-25) 

 

Piece of Life: 

 

1. Vad vill du förmedla med låten (budskap, handling eller dylikt)? 

 
Svar: Budskapet är en tolkningsfråga många gånger. Vad jag personligen 

ville uttrycka (observera att texten kan och bör tolkas på andra sätt än på mitt sätt, det är 

ju det som är poesins största förtjänst!) när Piece of life skrevs var en känsla av 

svek, ånger hos kärleksobjektet och försoning. Den man älskar tror ibland att 

man är ute efter att besvära henne (i mitt fall henne, detta kan säkert även gälla 

manliga kärleksobjekt). I ett ögonblick av raseri kan ett helt förhållande för-

vandlas till hat, svek, gräl, agg.  

Verserna i låten uttrycker både förväntningar som subjektet tror att objektet 

har på honom, samt förväntningar som subjektet har på sig själv i relationen 

till objektet. Subjektet tror och kanske t.o.m. tycker att vissa saker är obliga-

toriska i en kärleksrelation (t.ex. ”Didn’t I kiss you good night?”). Vidare nämns 

också sådant som objektet kan tänkas anklaga subjektet för (”Didn’t I waste your 

time?”).  

Refrängerna kan ses som både subjektets och objektets önskan. Relationen 

mellan en man och en kvinna är i grunden mycket enkel. ”All I ever wanted 

was a piece of life.” Allt de två älskande ville ha från varandra var ett stycke 

liv (uttrycket är taget från regissören Bo Widerbergs slagord om att film handlar om att 

fånga ”ett stycke liv”; här är dock innebörden något modifierad och anpassad till låtens 

kontext och den övriga textens situation). Ett stycke liv som låttiteln anspelar på kan 

tolkas i tre bemärkelser: 1) subjektet ville ha ett stycke av objektets liv; 2) 

objektet ville ha ett stycke av subjektets liv; 3) subjektet och objektet ville ha 

ett stycke av sitt eget liv, de ville leva, allt de ville var att leva ett liv som alla 

andra människor. Man tänker sig dock att den tredje bemärkelsen innebär ett 

lyckligt liv. 
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2. Vilka känslor vill du ge uttryck för i låten? 

 
Svar: Svek, ånger, kärlek, frustration p.g.a. missförstånd, längtan, försoning. 

 

3. Vad är det viktigaste/prioriteten i låten? 

 
Svar: Självklart är texten, i min musik, alltid ett centralt element. Jag ville i 

detta fallet göra en lättillgänglig låt där texten skulle gå fram tydligt. Jag ville 

göra en vacker låt som den breda folkmassan kan ta till sig. Naturligtvis är 

alla element i alla låtar jag skriver på sätt och vis lika viktiga, det är ju därför 

de finns där. Men i denna låt är leadsången, basen, stämmorna på refrängen 

och den breda ljudbilden på refrängerna de särskilt viktiga prioriteterna.  
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Crimes Grow to Rhymes: 

 

4. Vad vill du förmedla med låten (budskap, handling eller dylikt)? 

 
Svar: Denna låt är på många sätt typisk för mitt skrivande när det gäller 

texten. Dessutom är arrangemanget och produktionen smakprov på hur jag 

skulle vilja att musik genomfördes och producerades överlag. Jag ville med 

låten förmedla en stark dynamik mellan alla de komponenter som hörs.  

Låten kan ses som en dialog mellan text och musik, mellan instrumenten, 

mellan orden, mellan vers och refräng – både text- och musikmässigt. Man 

kan föreställa sig att lyssnaren öppnar en port till ett stort hus. Knackningarna 

gestaltas av trummorna i början. Så, helt plötsligt och oväntat, öppnas porten 

och lyssnaren slängs in i en hall där det spelas en bluesslinga. Så öppnas en 

ny dörr och en sambaorkester träder fram tillsammans med en ’klaverist’ som 

spelar tango; de spelar verserna. Lyssnaren kastas mellan dessa två rum tills 

han/hon äntligen får träda in i nästa rum där en rak atmosfär helt plötsligt 

bryts av en röst som hävdar att han är ”the central scrutinizer, again”. Vem 

är det? Vad är en ”scrutinizer”? Lyssnaren hinner knappt fundera på detta 

innan ett nytt rum presenteras och ensam älskare ropar efter sin käresta. Den 

kärlek som existerar i låten är bara tillfällig, varför rösten också sjunger ”I 

want you now.” Just nu, precis i denna stund vill han ha sin älskade hos sig, 

ty i nästa stund kan kärleken vara borta, vilket ju också sker, då lyssnaren 

kastas tillbaka till låtens ruta 1. Än en gång upprepas samma procedur och 

lyssnaren hoppas att det ska sluta bättre denna gång, men så blir icke fallet. 

Låten är uppbyggd som Becketts I väntan på Godot. I denna pjäs upprepas 

en akt två gånger och egentligen händer ingenting nytt i andra akten – det rör 

sig om en akt i repris. Godot, som dramats två luffare väntar på, kommer 

aldrig. Är det inte så livet är? Människan fyller sina dagar med en evig 

väntan på något som aldrig kommer. Godot har av vissa tolkats som Gud, den 

Gud som aldrig kommer och som många väntar på att komma till efter 

döden. Crimes grow to rhymes följer delvis en liknande tanke. Därför säger 
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Zappa-rösten både första och andra gången: ”again.” Andra akten upprepar 

första akten och första akten all den tid som förlupit innan låten börjar. Men 

lyssnaren vet fortfarande inte vem rösten tillhör och vad ”scrutinizer” inne-

bär. Denna oförståelse liknar på sätt och vis de två luffarnas situation i 

Godot. Dessutom förstärks låtens sökande efter en mening i tillvaron av 

saxofonens och trumpetens desperata identitetssökande under bryggorna. 

Dessa instrument representerar både lyssnarens sökande efter mening i låten, 

samt låtens sökande efter en mening i tillvaron. På så sätt får vi under dessa 

delar ett mikro-makroförhållande mellan lyssnarens förståelse och låtens. 

Liksom Becketts verk kan man hävda att formen i Crimes grow to rhymes är 

absurd, men innehållet klart framträdande och förståeligt.  

Den första versraden anspelar på Platons ”grotteldsteori” och att livet är ett 

sken av en verklighet som vi inte kan uppfatta. Men subjektet är inte säker på 

detta, och därför ber han den obestämda mottagaren att göra upp en eld vid 

sin egen grotta så att subjektet får se hur det i själva verket förhåller sig. Där-

för ber han låtens andra obestämda mottagare att gå sakta runt elden så att 

han hinner uppfatta skuggspelet i grottan. Subjektet är rädd på ett naivt sätt 

och fruktar att han/hon missar poängen med denna filosofiska teori. 

  Refrängerna handlar, som tidigare sades, om den tillfälliga kärleken och att 

människan alltid vill ha alla sina önskningar, speciellt de som rör kärleken, 

tillfredsställda omedelbart, detta trots att de flesta annars lever sina liv i 

framtida drömmar eller historiska minnen. Det enda vi vill ha omedelbart i 

den stund vi lever i, är kärleken. Detta säger en del både om människans 

väsen och om kärlekens natur. 

  Andra versen är också mångbottnad. Subjektet tittar avundsjukt på de enkla 

kråkorna, som trots många brister (enligt människan!) flyger så högt, så högt, 

högt över den jordiska tillvaron och en värld där crimes grow to rhymes: 

kriminella handlingar och brott blir så omtalade i media att de nästan blir till 

rimmade versrader som alla kan utantill – brotten ersätter de kärleksfulla vär-

dena i människors vardag och på så vis är till och med kråkan överlägsen 

människan. Detta förstärks av sista raden i andra versen: ”Lands. Hands. 
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New brands. Buried in the sand.” Länder, händer och facklor (”brand” används 

här i poetisk bemärkelse och betyder här ’fackla’) är fantastiska ting. Länder, männi-

skans boplatser, händer, de instrument med vilka människa byggt hela 

världen, och facklorna som lyser upp vårt nattmörker, är alla fantastiska fe-

nomen, men i slutändan är vi begravda i sanden – kråkorna är återigen oss 

överlägsna, de svävar över det jordiska helvetet. Dessutom är sista versen än 

en gång Beckett-influerad. I Becketts drama Lyckans dar ser vi ett par som 

sitter fast i ökensanden och kan inte nå varandra. I alla försök att nå varandra 

misslyckas de och deras tillvaro fylls med meningslösa konversationer om 

trivialiteter – detta är människolivet som en kråka står över.   

 

5. Vilka känslor vill du ge uttryck för i låten? 

 
Svar: Absurditet, meningslöshet, kärlek, uppgivenhet, hopp, kaos, oförstå-

else, paradoxer, motsägelser, längtan efter något annat, något evigt och be-

stående. 

 

6. Vad är det viktigaste/prioriteten i låten? 

 
Svar: Här har vi ett bra exempel på när allt är viktigt. Alla element måste 

finnas där och träda fram i rätt ögonblick. Arrangemanget är dock högsta pri-

oritet. Att säga att något särskilt är viktigast rent instrumentellt vore alltför 

okomplicerat. Det viktigaste är att låten produceras rätt så att allt kommer 

fram på rätt sätt vid rätt tillfälle, men återigen är sången viktig. Trummor och 

blås är viktiga att få fram. 
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Bakgrundsfrågor: 

 
Definiera din/er målgrupp. 

Svar: Alla naturligtvis! Men kanske främst människor mellan 20-40 år. 

 
Namn: Hanif Sabzevari 

 
Ålder: 22 

 
Yrke/Utbildning: Student. Fil.mag. examen vid Uppsala Universitet. 

Magisterexamen inom ämnet Nusvenska. Studerar just nu inom Magister-

utbildningen på Litteraturvetenskap vid Uppsala Universitet.  

 
Övrig utbildning: Utbildad sångare och slagverkare. 

Övriga yrken och sidosysslor: regissör, personlig tränare, recensent (recenserar 

teater, film, musik och böcker), författare (skriver just nu på min debutroman). 

 
Musikalisk bakgrund och verksamhet: Har spelat trummor i tio år och 

gitarr i åtta år. Spelar i egna bandet The Academy. Har sjungit i kör och är 

därmed även bekant med klassisk musik från alla tidsepoker samt visor, 

psalmer, barbershop och a capella.   

 
Musikaliska influenser: Allt som kan tänkas! Lyssnar mycket på frijazz, 

rap, reggae, pop, rock och blues. Föredrar skivor släppta innan 1979. Grupper 

och artister/kompositörer jag kommer på just nu är Jimi Hendrix, Led 

Zeppelin, Frank Zappa, Jethro Tull, Kent, Bob Marley, Bach, Nirvana, 

Charles Mingus, Beethoven, Samla mammas manna, Stevie Ray Vaughan, 

King Crimson, John Coltrane, Jeff Beck, Pearl Jam, Peps Persson, The 

Wallflowers, Stevie Wonder, Ornette Coleman, Radiohead, R.E.M., Pink 

Floyd, Eric Dolphy, Rahsaan Roland Kirk, Black Sabbath, Bo Kaspers 

Orkester, Buena Vista Social Club, Deep Purple, Emerson Lake & Palmer, 

Nicolai Dunger, Bill Frisell, Genesis, Gentle Giant, Yes m.fl.   
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Bilaga 2: Text & Frågor till informanterna 

Inledningstext för lyssnarundersökningen: 
 
Denna undersökning är till för att titta på musikreception ur åhörarens 
perspektiv. Den kommer att ligga till grund för en del av en uppsats, på c-nivå, 
vid Högskolan Dalarna. 
 
Du kommer att presenteras två musikaliska verk. Din uppgift är att lyssna på 
dem för att sedan efter varje verk besvara frågorna gällande detsamma. 
Vänligen läs nu igenom frågorna 1-6, och fråga om där är någon oklarhet. 
 
 

Frågorna: 
 

Låt 1: 

 
1. Vilka känslor, upplevelser och associationer ger låten upphov till hos 

dig? 
 

2. Vad exakt i låten är det som ger upphov till dessa känslor, upplevelser 
och associationer? 

 
3. Vad anser du är det viktigaste/prioriteten i låten? 

 
4. Vad handlar låten rent konkret om? 

 
5. Vad gillar du låten? 

 
6. Känner du till låten eller musikgruppen sedan tidigare? 

 

Låt 2: 

 
7. Vilka känslor, upplevelser och associationer ger låten upphov till hos 

dig? 
 

8. Vad exakt i låten är det som ger upphov till dessa känslor, upplevelser 
och associationer? 

 
9. Vad anser du är det viktigaste/prioriteten i låten? 
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10. Vad handlar låten rent konkret om? 
 

11. Vad gillar du låten? 
 

12. Känner du till låten eller musikgruppen sedan tidigare? 
 
 

Bakgrundsfrågor: 
 
Musikalisk bakgrund och verksamhet: 
 
Musikaliska preferenser: 
 
Approximativ musiklyssning per vecka: 
 
Ålder: 
 
Kön: 
 
Yrke/Utbildning: 
 
Om yrke, eventuell bakomliggande utbildning: 
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