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Abstract 
 
Art, music and the fabric that defines it 
An inquiry regarding young musicians views of the boundaries of creative ex-
pression 
 

This paper is an inquiry that is trying to establish four young musicians view of art and music. 

To define the boundaries of music and art and explore the possible similarities. The musicians 

were confronted with an artwork by Marcel Duchamp and a composition by John Cage, and 

have recieved a questionaire where they were asked to express their views. They were also 

asked to point out qualities that defines music and art and their boundaries. Followupques-

tions then try to futher clearifie their definitions. The findings show that the group has a simi-

lar point of view where emotion and feeling rules over intellectualisation in relation to the 

creation of art.  
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Inledning 
 
När jag började fundera över ämnesval till mitt examensarbete så tänkte jag genast att jag ville 

göra något annorlunda, något som inte bara handlade om musik. Jag kände att jag hade fått 

nog av musikarbeten efter många års musikutbildning. Det som då låg mig närmast var konst, 

modern konst. För 5-6 år sen så började jag experimentera med akryl och duk så fort jag fick 

lediga stunder, det var skönt att uttrycka sig genom något annat än musik, något som kändes 

mindre prestigeladdat och samtidigt mer personligt på ett sätt.  

 

Redan från början har jag inom mitt måleri slitits mellan en önskan att vara originell, att tänja 

på gränser och att måla ”vackra” tavlor, traditionella tavlor, som folk verkligen får för sig att 

hänga upp i vardagsrummet. Än så länge har det nog blivit ett mellanting, kanske mer av det 

andra än det första. Men har stora konstnärer också gått igenom detta? Folk kanske till och 

med uppskattar djärvhet och originalitet mer än ett vanligt vackert, perfekt stilleben? Och om 

man försöker sig på denna djärvhet… Hur långt kan man gå? Hur långt får man gå? Var går 

gränsen för konst och bara konstigt? Detta är frågor som inte går att få entydiga svar på, alla 

människor har säkert helt olika uppfattningar, men på något sätt så gör det ämnet än mer 

intressant. Att förtydliga gränser, att knyta samman konstformer samt definiera deras 

kvaliteter.  
 

Bakgrund 
 

Inom musik har jag alltid inspirerats av nytänkare, människor som gör precis vad som faller 

dem in och som inte är rädda för att uttrycka sig, vad det än får för konsekvenser, publikens 

vrede eller övermaktens bestraffning, och inom konsten likaså. Människor som uttrycker sig 

på ett sätt som man inte har kunnat föreställa sig förut, människor som visar nya vägar och 

världar, vilken tid de än har levat i. Denna gemensamma nämnare mellan konst och musik 

fick mig att vilja göra ett arbete där båda får lika stor plats och där man kanske kan hitta 

kvaliteter hos de två som knyter dem samman. Definiera deras gränser och utforska 

gränsernas likheter. 

 

För att nå fram till folks åsikter så tyckte jag att det verkade lättast att välja ut ett 

konstexempel och ett musikexempel så att personerna fick något specifikt att hänga upp sina 
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tankar på, något som man direkt kan relatera till. Vilka exempel ska man då välja för att 

representera nytänkande och pionjärsanda…? Tidigt så utkristalliserade sig två kandidater, 

personer som verkligen stod för något nytt och som vågade gå sina egna vägar, Marcel 

Duchamp och John Cage. De har båda en gedigen lista över kontroversiella verk som 

representerar det jag är ute efter. Nedan följer en biografisk översikt av konstnärerna för att 

visa dels varför jag har valt dem men även för att förtydliga de vägar de har valt i sina 

konstnärskap. Fakta är hämtade från John Stanleys Klassisk musik och James Pritchetts The 

music of John Cage och från Pierre Cabannes Dialogues with Duchamp och websidan 

www.understandingduchamp.com. 

 

Teori/litteratur 
 

John Cage (1912-92) var pianist tillika komponist och studerade först för Adolph Weiss och 

Henry Cowell i New York och sedan för Arnold Schönberg i Los Angeles. Han hade ett långt 

samarbete med Merce Cunninghams danskompani som resulterade i ett flertal verk. Cages 

första kompositioner bygger på tolvtonstekniken, men han gick sedan över till en mera 

rytmiskt organiserad stil med inslag av slump, aleatorisk musik, som var inspirerad av 

zenbuddismen och annan österländsk filosofi. Han börjar här använda sig av det kinesiska och 

filosofiska verket I Ching där han bygger upp sin musik av element av slantsingling och olika 

diagram. Detta som ett sätt att frigöra sig från ”den individuella smaken och minnet” och 

”konstens traditioner”. Han var också en pionjär inom notation och sätt att illustrera musik på 

papper, sätt som ofta kunde ha väldigt lite gemensamt med traditionell notskrift, men John 

Cage var även mannen som uppfann det preparerade pianot (se bild), ett sätt att få fram nya 

ljud ur ett gammalt instrument genom att placera föremål mellan strängarna (se bild nr.1 i 

bilagan). Denna uppfinning använde han flitigt bl. a i en samling pianostycken som han skrev 

1946-48, Sonatas and Interludes for prepared piano. 

 

Hans mest kontroversiella musikalster får väl sägas vara de där han försöker föra in andra ljud 

än toner i konsertsalen, t ex 4`33`` där en ensemble ska sitta tysta i fyra minuter och trettiotre 

sekunder. Musiken består då av de ljud som uppstår i konsertsalen och framför allt i publiken. 

Ett annat sådant verk som orsakade rabalder var 0`00`` som var avsett att ”framföras hur som 

helst av vem som helst” där John Cage själv vid uruppförandet hackade och passerade 

grönsaker och drack juicen, förstärkt så att publiken kunde höra det ordentligt, men det gick 

2 



 

bra med vilken ”livshandling” som helst. Detta verket stiftar vi närmre bekantskap med 

senare. 

Han var en kompositör som uppfattades som väldigt lovande i sitt hemland och så småningom 

växte han till något mer än bara en kompositör, eller som en skribent för New York Times 

kallade honom, en ”music-philosopher”. 

Men hans mer extrema inriktning från 1950-talet och framåt gjorde att han gick från en av de 

största nutida amerikanska kompositörerna till någon som förlöjligades och ofta sågs ner på, 

som t ex vid ett uppförande av hans Atlas elipticalis, där medlemmarna i New York-

filharmonin helt enkelt gick av scenen i protest.  

 

Många förstod inte hans försök att få in livet i konsertsalen eller uppskattade inte hans tankar 

om att själv avsäga sig sin makt och kulturella bakgrund genom att låta slumpen eller 

musikerna själva stå för det skapande elementet i ett stycke. Samma bemötande fick också 

Marcel Duchamp ofta med sina verk och på samma sätt som denne förändrade innehållet i 

begreppet konst och folks uppfattning om den, så gjorde John Cage det samma för musiken. 

 
 
 När jag skulle välja musik av Cage så tänkte jag först på något verk som komponerats med 

hjälp av slump, sådan musik är ju onekligen intressant då tonsättaren bara har satt upp ramar 

för ett verk och sen låter det skriva sig själv med chansens hjälp. Det är ju också ett koncept 

som en del kanske har svårt att acceptera då det inte finns någon tanke bakom tonvalet utan 

bara bakom sättet tonerna kommer till. Citatet nedan förklarar kortfattat hur tonsättaren 

resonerar. 

 

”If you use, as I do chance operations, you don´t have control except in the way of designing the ques-

tions which you ask. That you can control. I mean you can decide to ask certain questions and not 

others. But if you use chance operations, you have no control over the answers, except the limits 

within which they operate.” –John Cage(Patterson, 2002, s.38) 

 

Var ligger då känslan? Var ligger uttrycket? Kan musik bara bestå av en idé som sedan utförs 

och blir till något helt eget? Intressanta frågor som jag berör ytligt i mitt frågeformulär men 

det är inte pudelns kärna, det jag verkligen strävar efter med detta arbete. Den sortens musik 

och idéer, som slumpmusik t. ex,  kände jag var alltför förankrad i konstmusikens hjärta och 

alltför tätt sammankopplad med nutida konstmusik i övrigt. Det stycke jag slutligen valde 
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tycker jag står för något annat, nämligen en koppling mellan konst och musik, en happening. 

Givetvis också kopplat till konstmusik men kanske lättare att filosofera över?  

 

Stycket jag valde var 0´00´´, skrivet 1962, John Cages uppföljare till 4´33´´. Ett stycke där 

personen som framför verket ska utföra en livshandling som man förstärker elektroniskt i en 

konsertsal. Tanken bakom det är att föra in livet i konsertsalen sätta det under luppen 

(Pritchett, 1993), att försöka se skönheten i det vardagliga. I anvisningarna till stycket så står 

det att man ska utföra handlingen på ett osjälvmedvetet sätt, som om man skulle gjort 

handlingen eller handlingarna ändå, även om där inte var någon publik.  

Anledningen till att jag valde det verket, och inte 4´33´´, var också att det troligtvis var mera 

okänt. 4´33´´är ofta berört inom musikhistoriska studier som ett exempel på kontroversiell 

nutida musik.  

 

Marcel Duchamp (1887-1968) var en egensinnig man med många färdigheter. Fransk målare, 

skulptör och författare som har haft en enorm inverkan på nittonhundratalets sätt att uppfatta 

konst. Började inom kubismen men kopplades sedermera ihop med dadaismen och 

surrealismen (fast han själv försökte undvika att bli ihopkopplad med någon av dem). 

Dadaismen var en avantgardistisk konstriktning starkt präglad av cynism och kritik mot 

etablissemanget medan surrealismen var en konstriktning som ville frigöra sinnena och 

betonade det undermedvetna. 

Störst inverkan på konsten har helt klart hans readymade koncept haft. Konceptet går ut på att 

sätta ihop eller använda redan färdiga produkter, t ex the bicycle wheel  eller det exempel som 

jag kommer att använda mig av, In advance of the broken arm (se bild nr. 5 i bilagan) , som 

helt enkelt är en snöskyffel. Hans mest kontroversiella verk var nog Fountaine vilket var en 

urinoar som Duchamp lämnade in till en konstutställning, 1917, under pseudonymen R. Mutt. 

Verket uppskattades inte av utställningens ledare och hamnade i skymundan för att sedan 

tappas bort.  

 

Anledningen till att han kopplades ihop med dadaismen och dess avståndstagande från 

traditionell konst och konstutställningar var med all säkerhet verket L.H.O.O.Q. där han hade 

försett en bild av Mona Lisa med mustasch och bockskägg (se bild nr.3 i bilagan). Titeln 

upprörde också en del då om man läser bokstäverna på franska så låter det väldigt likt elle a 

chaud au cul, översatt till engelska, she´s hot in the ass.  
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Duchamps konst var alltid full av humor och livsglädje och hans avsaknad av respekt och 

engagemang för etablissemanget gav hans konst en ny dimension, han vågade göra precis vad 

han kände för. Slutligen så var det att inte göra någonting alls, efter att han hade slagit sig ner 

i New York så upphörde han med all verksamhet. Duchamp dog en stilla död 1968 och hans 

aska befinner sig i en familjegrav i Rouen prydd med hans egna ord:  

 

 

 

D`ailleurs, 

c`est toujours les autres 

Qui meurent 

 

Anyway, 

it´s always other people 

who die 

 

 

 

 

Jag har till denna undersökning inte hittat några andra arbeten eller forskningsuppsatser att 

referera till. Ämnet är väldigt subjektivt och frågorna svåra att få tydligt besvarade på ett sätt 

som gör resultattänkande svårt att få grepp om.  

 

Syfte 
 

Undersökningen bygger till stor del på var gränserna går för konst och musik, en fråga som, 

trots dess bredd, är intressant att ställa för att få de som svarar på frågan att formulera och 

definiera en tydlig linje och tydliga kriterier för kvalitet. Men även för att få gruppen att hitta 

ord för att beskriva vad som krävs för att konst/musik ska uppskattas. Denna suddiga linje där 

smak, kvalitet och skönhet tar slut. Kan man klargöra en sådan gräns i folks medvetande? 

Undertiteln till detta arbete säger att det är en undersökning som vill klargöra det kreativa 
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uttryckets gränsland, och just orden ”kreativt uttryck” tycker jag säger mycket om vad jag vill 

åt. Inte konst, inte musik, utan ett kreativt uttryck. Konst och musik tillsammans. Givetvis så 

finns det andra former av kreativt uttryck, former som jag uppskattar lika mycket som konst 

och musik, men just denna koppling känns extra spänningsladdad för mig. 

Bland frågorna i formuläret så har jag också tagit med en fråga som är väldigt relevant men 

ofta försummad inom just konst och konstmusik, en fråga som Frank Zappa (1940-93) 

formulerade och undersökte på nära håll 1986, ”Does humor belong in music?” Hör humorn 

hemma bland konst och musik? Varför måste just dessa former av uttryck vara så seriösa?  

 

”It´s always the idea of ”amusement” which causes me to do things, and repeated three 

times…”  - Marcel Duchamp(Cabanne, 1967, s.47) 

 

Dessa uttryck kanske inte alltid är så allvarliga men folk vägrar se dem, möjligtvis förblindade 

av tradition och stela konsertsalar. Frågeställningen är bara ett sidospår men relevant i 

sammanhanget om man vill närma sig ett svar på varför människor ibland inte uppskattar viss 

konst och musik. 

Frågorna i formuläret är också gjorda på ett sätt som jag hoppas ska driva personerna som 

svarar på frågorna till ett ställningstagande när det gäller kvaliteter och att definiera dessa 

kvaliteter, men även för att definiera var det slutar vara konst/musik. Och just jämförandet 

mellan de fyra personernas svar på frågor som anser du att detta är musik? hoppas jag ska ge 

mig intressanta följdfrågor och en linje att följa upp inför en resultatgenomgång. 

Verken och skeendena beskrivs närmre i materialkapitlet. 

 

Material och metod 
Val av undersökningsgrupp och metod 

 
Ämnet hade varit intressant att undersöka i många sammanhang men jag  valde att ta den mest 

väsentliga undersökningsgruppen för mig, eftersom det är den grupp jag själv befinner mig i: 

musikstuderande i åldern 23-28.  

Svaren som jag får kommer troligtvis att skilja sig från en bred allmänhets svar eftersom de 

som svarar på frågorna själva sysslar med musik. Svaren kanske också blir mer insiktsfulla 

och vitala för vidare fördjupning eftersom gruppen har en viss förkunskap. 
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När det gäller konstdelen så tycker jag att musikutövare utgör en intressant grupp också därför 

att de redan är väldigt kunniga inom ett kreativt område som till stor del handlar om samma 

sorters uttryck. 

De personer som jag har valt till undersökningsgruppen har vissa skillnader i bakgrund som 

ska bli intressant att se om de visar sig i svaren, t ex så har en av personerna, den enda 

kvinnan av de fyra, avslutat sina studier för att gå vidare till att jobba som orkestermusiker, 

medan en man är rocktrummis. En stor skillnad i arbetsfält men det återstår att se om det 

innebär en stor skillnad i svaren.  

Två av personerna spelar faktiskt samma instrument men jag tror det spelar mindre roll, det 

viktiga är nog inom vilken genre de spelar. Personerna är fördelade som följer: 

 

1. Kvinna     yrkesutövande      västerländsk konstmusik, tvärflöjt 

2. Man         student                  västerländsk konstmusik, gitarr 

3. Man         student                  västerländsk konstmusik, gitarr 

4. Man         student                  rock, trumset 

 

Alla har olika geografisk bakgrund men går eller har gått på musikhögskolan i Malmö. 

Kvinnan har dock gått ut en musikerutbildning till skillnad från de övriga deltagande som går 

en lärarutbildning. 

Undersökningen är en kvalitativ undersökning med breda frågor som är formade för att ge 

svarspersonen möjlighet att filosofera över ämnet men även för att få fram ett 

ställningstagande i syfte att få ett tydligt resultat. Alltså en undersökning som inte försöker få 

fram stora statistiska resultat utan tolkar en mindre grupps svar, därför tycker jag att fyra 

personer är en lagom stor grupp för att få fram bredd men även möjlighet att djupdyka i 

gruppens svar. Resultatet kan inte appliceras vidare på större grupper eftersom 

undersökningen är för liten men jag hoppas att det ändå ska ge tydliga svar och självklara 

följdfrågor så att klara svar på frågeställningarna visar sig. Det är mitt mål men samtidigt så 

tror jag också att bara reaktioner och kommentarer kommer att ge mig mycket värdefull 

information om människors sätt att se konst och musik. 

De personer som är med i undersökningen är alla personer som jag känner väl och det finns 

grund för en viss oro att detta ska färga av sig i undersökningen. Risken för att någon av 

personerna inte skulle vara helt ärlig av artighet tror jag är liten, då jag har klargjort att 

ärlighet är av yttersta vikt för resultatet. Risken finns även att jag själv färgas av vår 

bekantskap där text, kommentarer och dylikt som jag skriver angående deras svar kanske 
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förvrids av det faktum att jag vet att de kommer att läsa det. Fast jag tror att bara jag håller 

detta i minnet och försöker vara medveten om det så kan jag nog behålla ärligheten gentemot 

arbetet.  

Jag tror att det finns vissa fördelar med att jag känner personerna som fyller i formuläret, de 

kommer att vara seriösa, de kommer att vara tillgängliga för följdfrågor och de kommer att 

göra sitt yttersta för att svara så gott de kan på frågorna.  

Anledningen till att jag väljer formulärmetoden istället för intervjuer är att jag vill att gruppen 

verkligen ska tänka över sina svar och hitta det bästa sättet att uttrycka sina funderingar på. 

Under intervjuer så finns inte samma tid till eftertanke och möjlighet att utveckla sina 

tankegångar på det filosofiska plan som jag är ute efter. 

 

Det material som jag presenterade för mina undersökningspersoner var en reproduktion av 

Marcel Duchamps verk In advance of the broken arm  vilket består av en snöskyffel lutad mot 

en vägg som jag arrangerat själv i lokalen, alltså inte den reproduktion från 1964 som visas i 

bilagan. Verkets natur kändes högst lämplig för reproduktion och jag misstänker att 

konstnären själv hade uppskattat tilltaget. Musikexemplet bestod av att jag framförde en 

version av John Cages 0´00´´ där jag satt vid ett bord och delade apelsiner för att sedan pressa 

dem och dricka juicen. Alltsammans förstärkt av två strategiskt placerade mikrofoner. Allt 

framfördes i sal D-208 på musikhögskolan i Malmö och filmades av Nina Näslund, min 

flickvän tillika violinstuderande på IE-utbildningen. Lokalen är ganska stor, så nära en 

konsertlokal jag kunde komma och för att förstärka denna konsertkänsla så hade jag klätt upp 

mig och försökte uppträda på ett manér liknande det jag skulle använda om jag skulle spela på 

en konsert i vanliga fall. Jag började med att dela ut frågeformuläret så att gruppen kunde 

fundera över frågorna under uppträdet och sedan fortsatte jag med Cagestycket. Efter det 

framförandet så presenterade jag reproduktionen och lät gruppen betrakta ett tag och sedan så 

tackade jag för mig. Gruppen tog med frågeformulären hem och fick ta den tid de ville för att 

komma fram till genomtänkta svar. 

 

Nedan så följer frågorna och tankar kring syftet. 

Jag började med konstfrågorna och ville då först få reda på allmän förkunskap och om 

personen var positivt eller negativt inställd till verket vilket ledde fram till formulerandet av 

fråga ett: Vad tycker du om detta, har du sett något liknande förut? 
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Efter denna ville jag gärna stimulera till tankar kring verkets mening och titelns innebörd. Jag 

vet själv att konstnären har valt ut titeln för att vara så långsökt som möjligt men det vet nog 

inte undersökningsgruppen. Citatet nedan säger en del om Duchamps tankar bakom verket . 

 

”Obviously I was hoping it was without sense, but deep down everything ends up having one.”-”An 

obvious association is easy: you can break your arm shoveling snow, but that´s a bit simple-minded, 

and I didn´t think that would be noticed.” –Marcel Duchamp(Cabanne, 1967, s.54) 

 

Jag utformade fråga två så här, vad tror du att konstnären vill uppnå med detta och vad tror du 

att han menar med titeln? 

 

Humorn hos Cage och Duchamp är påtaglig men kanske särskilt tydlig om man har vissa 

förkunskaper. Nästa fråga formulerades för att få reda på om humorn gick att spåra, fråga tre: 

tror du att konstnären gjort detta verk med glimten i ögat?  

Jag ville också att gruppen skulle verbalisera var deras gränser går när det gäller extrema 

konstuttryck. Fråga fyra: Var går gränsen för konst, hur långt kan man gå innan du anser att 

det slutar vara konst? Till exempel inplastade lik, målningar gjorda enbart av kroppsvätskor, 

readymades.  

Sedan följer frågorna om musikdelen där jag började med samma grundfråga som till 

konstverket men med en mer passande följdfråga relaterad till verkets kontroversiella natur, 

fråga fem: vad tycker du om denna musiken, anser du att det är musik överhuvudtaget? 

Detta följs upp på nästan samma sätt som i konstdelen, de svarande får chansen att filosofera 

över titel och syfte. Fråga sex: Vad tror du att tonsättaren vill uppnå med detta och vad tror 

du att han menar med titeln? Enligt Cage själv så är stycket inspirerat av zenbuddism och 

österländsk filosofi och titeln anspelar på en slags tidlöshet. 

Ett ämne som uttrycker mycket om människors syn på musik är slumpen, därför kändes det 

som en passande sidofråga. Fråga sju: Vad anser du om musik som har producerats helt 

enligt slump? 

Och för att följa upp om gränser och vidare kontroversiellt kreativt uttryck, fråga åtta: var går 

gränsen för musik, när slutar det vara musik? 

Sedan allmänna frågor kring musik, konst och dess definitioner. 

En fråga som jag tror kan väcka intressanta funderingar är fråga nio, om konst och musik 

måste vara vacker för att vara bra. Nekande svar är väl att vänta av musikstuderande men ett 

resonemang kan vara givande. 
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Att tydligt klargöra kvaliteter konstformer är en av grundpelarna i detta arbete, därav följande 

två frågor. Fråga tio: Vilka egenskaper tycker du är viktiga för musik, vilka kriterier ska 

musik uppfylla för att vara bra?  Fråga elva: Vilka egenskaper är viktiga för konst, vilka 

kriterier ska konst uppfylla för att vara bra? 

 

För att dra resonemanget vidare och ytterligare koncentrera det så frågar jag sen om det finns 

någon gemensam nämnare för konst och musik som vittnar om kvalitet, fråga tolv.  

En fråga som sällan berörs är humor inom konst och musik. Humor kan anses som vulgärt och 

som ett lågt stående känslouttryck och dess plats som ett sidospår i denna undersökning borde 

bli intressant eftersom den är så tydlig i de verk som undersökningen utgår ifrån. Fråga 

tretton: Vilken roll har humor inom konst och musik, är det viktigt? 

 Det var dessa frågor som jag utgick ifrån i min undersökning men efter att jag fått in svaren 

så utvecklade jag följdfrågor som tas upp senare i resultatdelen. Dessa frågor skickades ut till 

samtliga kort efter att jag fått in det första formuläret. 

 
 
Beskrivning av enkätsvaren 
 
Jag kommer här att ta en fråga i taget och ge en sammanfattning av svaren men även citera 

där det känns relevant. 

Den första frågan var följande angående min reproduktion av Marcel Duchamps In advance of 

the broken arm: 

1. Vad tycker du om detta, har du sett något liknande förut? 

 

Frågan var främst till för att fastställa tidigare erfarenheter av konsten men även för att se om 

personerna var gillande eller ogillande. Man kan väl säga att personerna överlag är ovana vid 

den här sortens konst. Den enda som tydligt är uppskattande är person 3 som blir tagen av 

dess vardaglighet men även person två blir lockad till funderingar. Person 1 säger till exempel 

”Det är en kul idé att ställa ut färdiga saker, men att kalla det konst…”. En reaktion är också 

att det är svårt att uppskatta dylik konst utan att veta konstnärens intentioner. 

 

2. Vad tror du att konstnären vill uppnå med detta och vad tror du att han menar med 

titeln? 
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Svaren till denna fråga tyckte jag var väldigt spännande. Alla är väldigt bestämda med att 

innebörden i verket ligger i att det är ett verktyg/redskap förutom person 4 som reflekterar 

över att eftersom ”redskapet” är utställt som konst, och med en sådan titel, så höjs det över 

verktygsstatus och blir konst, linjer och former. Samma person tänker också att det kan vara 

ett skämt, drift med etablissemanget, samtidigt som det kan vara dess motsats, något väldigt 

djupt.  

Om man ser till svaret på nästa fråga så verkar det som att fyra tycker att det är bra om det är 

gjort som ett skämt, eller i alla fall med glimten i ögat, annars tycker han att det har gått för 

långt och blivit pretentiöst då han uttrycker att han inte skulle bli förvånad om verket inte var 

gjort med humor. 

Vardaglig skönhet kan också tänkas vara ett tema men ingen reflekterar över meningslöshet. 

 

 

3. Tror du att konstnären har gjort detta verk med ”glimten i ögat”? 

 

Person 2 är övertygad men övriga är inte säkra, person 3 tror att det kan röra sig om en 

medveten provokation. Person 4 verkar tycka att konst, generellt sett, är för torr och stel och 

hoppas att verket är gjort med humor då han troligtvis uppskattar det mer. Person 1 är åter 

igen inne på att konstnären kanske vill få oss att se skönheten i vardagen. 

 

4. Var går gränsen för konst, hur långt kan man gå innan du anser att det slutar vara 

konst? (t. ex. inplastade lik, målningar gjorda enbart av kroppsvätskor, readymades 

d.v.s. färdiga saker som man ställer ut som de är) 

 

Denna fråga är ju egentligen själva grunden till hela detta arbete och den i min åsikt kanske 

mest intressanta och svårbesvarade. Samtidigt så känner jag att person 2 har pekat ut något 

som jag har missat, är frågan värd att ställa, är den intressant? Vari ligger debatten? Denna 

fråga är viktig och jag kommer därför att ta med den som följdfråga. Jag tycker ju givetvis att 

frågan är intressant och värd att ställa och reflektera över för annars hade jag inte gjort detta 

arbete, men det är också intressant att se om 1-4 tycker att frågan är värd att debattera.  

 

Det känns som om det delas upp två läger här där det första består av person 1 och 3 som 

menar att det finns en gräns, som de inte riktigt vill definiera, det andra består av person 2 och 

4 som menar att det finns en gräns som inte ligger i själva konsten, utan i konstnärens 
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bakomliggande motiv, inte hos åskådarens smak. Ingen vill riktigt ta upp allmängiltiga 

riktlinjer utan ursäktar sig ofta med att säga att det är en smakfråga. Person 4 går dock in på 

att det är viktigt med en skapandeprocess för att kunna motivera det som konst, något som han 

hade som invändning mot just In advance of the broken arm, kanske att man gör det för lätt 

för sig. Han anser alltså att det måste ligga en bedrift bakom konstverket. 

 

Nedan följer nu en sammanfattning av svaren angående mina frågor om John Cages verk 

0´00´´. 

 

5. Vad tycker du om detta, anser du att det är musik överhuvudtaget? 

 

Intressant här är att ingen förutom möjligtvis person 4 anser att det är musik, men alla tyckte 

om verket och framförandet. Eftersom att verket bara består av ljud och inte toner, så verkar 

det som att dessa personer, alla med musikerbakgrund, inte kan acceptera det som musik. De 

tyckte att det var viktigt att det var förstärkt för att betona ljuden. De upplevde det mer som en 

happening och tyckte att det var spännande att se vad som skulle hända i en så speciell 

situation. ”Jag måste ändå säga att jag på ett intuitivt plan gillade stycket. Det är på något sätt, kanske 

lite barnsligt, fascinerande att se en vardaglig situation placeras i ett helt annat sammanhang såhär. Det 

är som med konstverket, man får se det ur ett annat perspektiv på något sätt, och det sätter igång 

fantasin och funderingar kring vad konstnären/kompositören menar, kring vad den apelsinpressande 

mannen tänker på osv. ” – Person 2 

 

Jag ställer senare en följdfråga där gruppen ombedes definiera skillnaden mellan ljud och 

musik. 

 

6. Vad tror du att tonsättaren vill uppnå med detta och vad tror du att han menar med 

titeln? 

 

Flera av personerna misstänker att Cage själv inte tycker att det är musik, titeln kan vara ett 

ifrågasättande av detta, och utgår själva från att det inte kan vara musik eftersom ingen 

”musicerar”. Men precis som med konstverket så är flera av dem inne på romantiska 

tolkningar där vardagens skönhet ska belysas och koncentreras. Person 3 är inne på att titeln 

står för någon slags tidlöshet precis som person 4 men denne tolkar tidlösheten annorlunda. 
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”Med 0.00 menar han kanske att när man upplevt verket har ingenting väsentligt hänt, tiden kunde ha 

stått stilla, man har slösat bort tid på ingenting. 0.00.” –Person 4 

 

7. Vad anser du om musik som producerats helt enligt slump? 

 

Det känns som om flera av personerna är lite rädda att ta ställning i denna fråga. Person 3 

skrivet till exempel så här, ”Det kan vara både bra och dåligt beroende på tillfälle och omgivningen 

då det framförs, har ingen större erfarenhet av slumpmusik”.  Kanske frågan skulle förtydligats 

något om jag formulerat den annorlunda, satt det mer på sin spets, är slumpmusik musik? 

Person 4 är inne på något som John Cage också pratat om i samband med detta ämne, att 

tonsättarens uppgift då ligger i att sätta ramarna som slumpen kan utfalla i (se citat sidan 3). 

Ingen tar principiellt avstånd från slumpmusik vilket jag tycker är överraskande med tanke på 

deras romantiska inställning. En inställning där känslouttryck verkar prioriteras framför 

intellektualism och tankekonstruktioner. 

 

8. Var går gränsen för musik, när slutar det vara musik? 

(t. ex John Cages 4´33´´ där musikerna ska vara tysta och musiken då är ljuden i 

konsertlokalen) 

 

Person 1 drar en linje mellan ljud och musik som jag hemskt gärna skulle vilja få förtydligad 

för denna undersöknings skull, så där har vi en viktig följdfråga som verkligen känns som en 

nyckel till ämnet. Person 2 tar en liberalare hållning och låter tonsättaren bestämma helt och 

hållet, liknande det svar han gav angående konstens gränser, fast där var åskådarens roll 

tydligare med i bilden. Person 3 tycker inte att 4´33´´ är musik men han blir berörd av det och 

tycker att det fyller sin plats i ett konsertprogram, alltså räcker det inte att bara bli berörd av 

verket, det måste vara nåt mer för att det ska kallas musik. Person 4 sätter en tydlig gräns, 

personen som framför verket måste ha kontroll över ljuden som uppstår. 

 

Nedan följer de allmänna frågorna kring konst och musik. 

 

9. Måste konst och musik vara vacker för att vara bra? 

 

Alla svarar nej på frågan men bara person 4 utvecklar. ”Nej, konst och musik måste beröra för att 

vara bra.” 
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10. Vilka egenskaper tycker du är viktiga för musik, vilka kriterier ska musik uppfylla 

för att vara bra? 

 

Personerna har gemensamt att de alla vill bli berörda för att det ska vara bra musik och att 

musiken ska förmedla känslor. Person 3 förtydligar dessutom genom att använda ordet 

”tonspråk”, troligtvis så måste det finnas ett tonspråk för att han ska tycka det är bra. Han 

skriver dessutom att om han får välja så blir det musik med vackert tonspråk. Person 4 

uttrycker det så här. ”Det ska finnas energi, och någon slags själ, trovärdighet. Musik är som bäst när 

den lyckas förmedla känslor på ett genuint sätt, vare sig det är glädje, sorg eller ilska.” 

 

 Person 2 är inne på förkunskaper och sinnesstämningar och ger ett intressant svar.  

”Jag har ett ganska ointellektuellt förhållningssätt till musik, och brukar i allmänhet gå på om jag blir 

berörd av musiken på något sätt. Detta är ju inte någon objektiv grund för att bedöma musik eftersom 

den beror lika mycket på mitt eget sinnestillstånd och mina förkunskaper om musiken som på 

musiken, och det är jag medveten om, men jag har inte några objektiva kriterier för att bedöma musik. 

Om en del musik kan jag tänka att detta är nog bra musik, men jag skulle behöva sätta mig in mer för 

att kunna uppskatta den till fullo. 

 Musik är däremot inte bra när den förfaller till klichéer och enkla formler, men även det krävs det ju 

en del genrekunskaper för att höra.”  

 

 

11. Vilka egenskaper är viktiga för konst, vilka kriterier ska konst uppfylla för att vara 

bra? 

 

En jämförelse här med föregående fråga tycker jag är på sin plats. Person 1 sätter samma 

kriterier, den ska förmedla känslor som gör en glad och upprymd och dylikt, och lägger till 

originalitet. Person 2 tror mer på en helhetsupplevelse, fast samma känsla av att bli berörd. 

Person 3 lägger till att hantverket är viktigt vilket kanske avspeglar sig i hans musiksmak om 

vi ser på nästa svar, att konst och musik ska vara tidlös, hantverket är viktigt. 

Person 4 lägger till faktorer som man säkert kan applicera på musik med andra termer såsom 

estetiken, men han menar att den bakomliggande tanken är minst lika viktig som verket. Han 

var inne på samma linje när det gällde slumpmusik, att den bakomliggande tanken ÄR själva 

verket, men inte lika viktig? Detta tas upp som följdfråga. 
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12. Finns det någon gemensam nämnare för konst och musik som vittnar om kvalitet? 

 

Att bli berörd, originalitet och ett förmedlande av känslor är sammanfattade nämnare. Person 

2 påpekar dock att det är de kvaliteter som man inte kan verbalisera och sätta fingret på som 

ofta gör det till stor konst/musik, ett påstående som, trots att det sänker min undersökning lite, 

känns väldigt sann. Person 3 menar att det kan vara ett kvalitetsbevis om konsten/musiken har 

överlevt lång tid. 

 

13. Vilken roll har humor inom konst och musik, är det viktigt? 

 

Alla tycker att humorn är viktig och flera är inne på att humorn är viktig också i åskådarens 

och lyssnarens förhållning till verken. 

 ”Många använder humor för att klara sig undan i situationer när de känner sig osäkra, och många som 

jag, som om jag hamnade på ett museum och fick syn på en snöskyffel, skulle säkerligen skoja till det 

eftersom jag inte fattar vad som är den stora upplevelsen av en snöskyffel.” – Person 3.  

Ingen vill dock förklara hur viktig humorn är bland de olika känslouttrycken eller hur vanligt 

förekommande den upplevs inom konst och musik förutom person 4 som upplever dess roll 

som ganska liten. 

Gruppen har heller inte uppgett det som en viktig kvalitet i tidigare frågor vilket kan tyda på 

att det inte är den formen av uttryck som verkligen berör dessa personer. Det kan också bero 

på att det är ett ovanligt uttryck inom framförallt musik, och 1-4 inte är vana att uppleva 

humor inom detta område. 

 

De följdfrågor som jag har bestämt mig för att gå vidare med är följande: 

Frågan vad är konst/musik? är den värd att diskutera eller är ämnet för subjektivt? 

Frågan kanske mest är till för min egen del för att se hur personerna ser på denna 

undersökning. 

Definiera varför 0´00´´ inte är musik, behövs ett tonspråk för att det ska vara musik, var går 

gränsen mellan ljud och musik? Än en gång så försöker jag tydliggöra en gräns. 

Är det bakomliggande syftet viktigare när det gäller konst än när det gäller musik? 
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Den uppfattning som jag har fått av de tidigare svaren är att personerna kopplar ihop musik 

med känsla och konst med syfte och mening. Vi får se om denna uppfattning visar sig 

stämma. 

 

Följdfråga 1. Frågan ”Vad är konst/musik?”, är den värd att diskutera eller är ämnet 

för subjektivt? 

 

Alla tycker att det är ett subjektivt ämne som för en del känns lite luddigt. Person 4 tycker att 

frågan är mer relevant när man försöker hitta gemensamma nämnare och binder ihop 

konstformerna. Person 2 tycker att frågan är irrelevant såvida den inte rör konstens väsen 

istället för enskilda exempel.  

”Begreppet "konst" känns iallafall för mig väldigt luddigt och odefinierat och om man börjar diskutera 

gränsdragningen med folk i allmänhet blir det oftast snarare en känslomässig, extremt subjektiv, 

diskussion som övergår i tycke och smak om bra konst mer än om en diskussion om själva begreppet.” 

– Person 3 

 

Följdfråga 2. Definiera varför 0´00´´ inte är musik, behövs ett tonspråk för att det ska 

vara musik, var går gränsen mellan ljud och musik? 

 

Person 2 och 4 betonar att musik ska upplevas främst genom hörseln, anledningen till att 

0´00´´ inte upplevs som musik är för att det är för visuellt. Person 4 vidareutvecklar så här:  

 

”Jag antar att för att kunna definiera något som musik behövs någon slags puls eller energiflöde 

kanske? ....finns ju dock viss pulsslös ljudverksamhet som ändå är musik, men då kanske det krävs 

toner? Svår fråga :) Musik= antingen puls eller toner/klanger? Sedan kanske vad som är musik ligger i 

lyssnarens betraktelse, om någon blir berörd av ljudet av en gräsklippare på samma sätt som jag skulle 

bli berörd av "Guldet blev till sand":) så kan ju gräsklipparljudet också vara musik.” 

 

Person 1 är bestämd med att det inte är musik och är också inne på att det är det visuella som 

dominerar samtidigt som tre tycker att det har likheter med musik men inte är det och kan inte 

precisera. 

 

Följdfråga 3. Är det bakomliggande syftet viktigare när det gäller konst än när det 

gäller musik? 
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Person 2 menar att för honom är intellektet viktigare när det gäller konst och när det gäller 

musik så är det mer känslor och stämningar vilket i så fall borde göra motivet viktigare i 

konsten. Person 1 tycker att det är viktigt med ett bakomliggande syfte när det gäller båda 

men en viss skillnad eftersom att inom musik så tolkas det av en musiker medan inom konsten 

så är det beständigt. Person 3 tycker inte att syftet är särskilt viktigt så länge som slutresultatet 

berör. Person 4 tycker att konst behöver ett tydligare motiv men härleder detta till att han är 

musiker och därför har bättre koll på den bakomliggande processen. 

 

Etiska överväganden 
 
Jag har valt att kalla personerna i undersökningsgruppen för person 1-4 för att bevara deras 

anonymitet. Jag tror dock inte att det skulle uppstå någon kontrovers om deras identiteter 

läckte ut men gruppen kanske ändå känner att det är lättare att uttrycka sig öppet och ärligt om 

man inte behöver stå till svars och argumentera för sig i efterhand.   

 
 
 
 
Sammanfattning av resultaten 
 
Om jag börjar med reaktionerna på konstverket så uppskattades det föga även om en del av 

gruppen kanske hade ändrat uppfattning om de fick reda på historiska fakta kring konstnären 

och hans produktion, t. ex så hade de nog sett humorn tydligare i verket. I detta fall så tror jag 

att humorn gick förlorad då gruppens tolkning snarare drog åt ett arbetarromantiskt håll där 

man vill uppvisa verktygets skönhet. När frågan ställs, angående om konstnären har glimten i 

ögat eller inte, så tror de med viss tveksamhet att det kan vara så men vid en första tolkning 

och den känsla de fick vid ett första möte med verket så var humorn inte det de uppfattade 

först.  

Nästa fråga gällde var gränserna går för vad som är konst och där var halva gruppen enig om 

att det finns en gräns som kan korsas, där det blir osmakligt, medan den andra halvan snarare 

ansåg att det finns en gräns där de slutar uppskatta konsten men då den överskrids så är det 

fortfarande konst så länge konstnären försöker uttrycka något. Och en av personerna av den 

åsikten menar också att konstnären bör ha skapat verket själv så en snöskyffel kanske inte är 
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konst oavsett uttryck. Konstnären bör ha gått igenom en skapandeprocess med sitt verk 

liknande en kompositörs komposition. 

Undersökningsgruppens reaktioner på den musikaliska delen var intressanta. Alla tyckte att 

det var spännande och underhållande att se och höra men ingen tyckte att det var musik 

förutom en, som dock var tveksam. Gruppen är ganska enig i sin tolkning av verket, att det 

vill sätta en vardagshandling i fokus och belysa dess skönhet, men de är osäkra när det gäller 

titelns mening. Vissa uttrycker en tanke att tonsättaren kanske är självironisk och döper verket 

till 0´00´´ eftersom det inte innehåller musik. Denna tanke bottnar kanske i att musikstycken 

ibland innehåller en tidsangivelse hur länge de ska vara, detta verk ska ju då inte vara alls.  

Gruppen var inte benägen att ge klara svar på frågan om slumpmusik. Det kan vara ”bra” eller 

”dåligt” beroende på situationen. Själva principfrågan kvarlämnas obesvarad, men om man 

ser till de svar de har gett angående konsten och att man måste ge uttryck för något och 

genomgå en skapandeprocess så borde de vara negativt inställda men ger inte uttryck för 

detta. Och då kan jag  inte utgå från det. 

Vad som gjorde att 0´00´´ inte uppfattades som musik lämnades till en början också obesvarat 

men genom en av följdfrågorna så framgår det tydligt att personerna betraktade mer än 

lyssnade. För att det ska vara musik så ska alltså det primärt vara något som går in genom 

öronen och de ljud som produceras ska vara organiserade. För att musiken ska vara bra så ska 

sedan dessa element till: den ska förmedla en känsla(man ska bli upprymd, glad, arg etc.), den 

ska beröra och inte förfalla till klicheér, det ska finnas energi och själ. 

När det sen gäller vad som är bra konst så är liknar svaren varandra. Här ångrar jag lite att jag 

ställde frågorna bredvid varandra i formuläret, det hade kanske varit bättre att ha dem på 

varsin ända av pappret för att göra det lättare att få skilda tankebanor. Men en av följdfrågorna 

försöker få en del saker förtydligade på området. Är det bakomliggande motivet viktigare när 

det gäller konst? Där är det bara en person som anser att det är så därför att motivet är 

beständigt på ett annat sätt än musiken som ständigt tolkas om.  

Det som framkommer när gruppen uppmanas namnge gemensamma nämnare som vittnar om 

kvalitet när det gäller konst och musik är följande: Originalitet, personlighet, känsla, 

konstnärlig intuition, tidlöshet och att det berör. 

Humorn anses vara viktig men betonas inte förrän frågan ställs. 
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Diskussion 

 

När det gäller Marcel Duchamps konst så är humor och spontanitet viktiga beståndsdelar. När 

personerna såg min reproduktion så ville de nog gärna tycka att det var roligt men utan 

förkunskap om verket så vågade de nog inte riktigt. Att hitta en helt egen tolkning av ett verk 

och verkligen våga tycka det som man känner är nog särskilt svårt i den traditionstyngda 

europeiska konstvärlden. Min syn på Duchamps snöskyffel, men även på många andra av 

hans verk, är att det är just denna bild av ”finkultur” som han vill bekämpa. Och inte bekämpa 

på barrikaderna utan genom att helt enkelt undvika den. När han väljer titeln In advance of the 

broken arm så gör han det därför att det är långsökt och meningslöst, långt ifrån 

konsthallarnas intellektualism. Det är denna egenskap som förbinder Duchamp med Cage. De 

hade båda många dimensioner och framförallt vågade de upptäcka personliga dimensioner, 

oavsett plats, påtryckningar och ekonomiska förutsättningar så vågade de uttrycka sig själva 

med hjärta, humor och intelligens. Mycket likt en av Cages idoler Erik Satie.  

 

Gruppen hade svårt att se och uppskatta naiviteten och humorn i dessa verk, säkert för att de 

inte är vana vid den, och just dessa egenskaper är för mig nyckeln till dem. Det verkar som att 

när känslorna som uttrycks i musik är sorg och svårmod så är det lättare att förstå och 

sympatisera med än när det gäller lustigheter. Nu är det inte bara komik dessa verk består av 

utan jag ser andra uttryck i dem också. I Duchamps konst finns ett tydligt utanförskap (ett 

självvalt sådant, men ändå), den innehåller också de egenskaper som person 4 var inne på i ett 

av hans svar, linjer och former som tillsammans bildar en skönhet. Då tänker jag inte främst 

på snöskyffeln utan snarare verk som The Bicycle wheel som onekligen också innehåller ett 

stort mått humor (se bild nr.2 i bilagan). 

 

Alla personerna i undersökningsgruppen betonade vikten av att bli berörd och att 

konstnären/tonsättaren ska uttrycka något som berör. Men man kan bli berörd på sätt som är 

oväntade, man kan bli äcklad eller kanske även förbannad. Personerna uttrycker också 

gemensamt att konstnären/tonsättaren måste ha känsla, intuition. Ord som är svåra att 

förtydliga. Jag tror att dessa ord är andra ord för förmågan att hitta just det som 

lyssnaren/åskådaren uppskattar. Det oväntade som lyckas tilltala just en själv. 

Det finns vissa verk där flera av dessa uttryck krockar. Ett av dessa är Andres Serranos Piss 

christ  (se bild nr.4 i bilagan). Jag funderade på att ha detta verk som konstexempel från 
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början men jag kände att jag då var tvungen att ordna fram en stor färgutskrift på den och det 

blev för krångligt. Det är en vacker bild men extremt laddad i och med dess symbolvärde. 

Har man inga förkunskaper så vet man ju inte heller att det är urin som krucifixet är nedsänkt 

i vilket, när man får reda på det, säkert ändrar en del personers syn på verket. Var ligger då 

känslan i ett sådant fotografi? I skönheten? I förmågan att väcka debatt? Ett bra 

konstverk/musikverk ska någonstans ha fler än en egenskap. Det ska kunna vara vackert men 

även väcka starka känslor. När man blir ställd en fråga så kan man givetvis bara svara vad 

man själv känner men någonstans måste det finnas en allmängiltighet som kan diskuteras när 

det gäller kreativt uttryck.  

Den konst och musik som jag uppskattar mest har många dimensioner, uttrycker olika känslor 

och öppnar dörrar. Inte för sakens skull, att vara en pionjär, utan för att det är den enda vägen 

att gå för att uttrycka det man känner. Den kvalitet som gruppen påvisar härstammar enbart 

från deras egen smak, vilket är naturligt, men diskussionen uppstår aldrig angående vad som 

är allmängiltigt kvalitativt, om det finns universella kännetecken på vad som är kvalitet. De 

flesta skulle nog mena att det är den individuella människans smak som avgör frågan varje 

gång, men det finns ju folk som inte gillar Mozart men ändå erkänner honom som en mästare. 

 

Duchamps snöskyffel uppvisar onekligen många av de kvaliteter som gruppen uppger som 

viktiga, originalitet, personlighet och att det berör. Det kontroversiella i att verket inte har en 

djup intellektuell mening och är så enkelt att tillverka för konstnären berör uppenbart också. 

Det som verket saknar skulle då vara denna ”känsla” som troligtvis bara kan härledas till om 

verket faller personen i smaken. Personligen så tycker jag att det är ett konstverk som 

innehåller många kvaliteter men om jag ska använda undersökningsgruppens måttstock så 

tycker jag att det saknar tidlöshet. En originell idé ger dig bara något så länge som den känns 

ny. Så länge som jag upplever snöskyffeln eller cykelhjulet som roligt och kontroversiellt så 

fascineras jag av dem, men när dessa känslor mattas av? Då måste ett verk innehålla något 

mer. Det måste kunna säga något mer om människan än en fascination för det som är nytt. 

Precis samma kritik skulle jag ge till Cages 0´00´´ men jag har en känsla av att han inte vill 

säga något djupt om mänskligheten, han vill vara lättsam och flyktig. En väldigt svår uppgift i 

en konstmusikalisk miljö.  

Verk som enbart strävar efter att tänja på gränser blir lätt enfaldiga tio år senare därför att då 

har de inget mer att ge. Konstmusik på 60-talet som gick ut på att slå sönder saker lever inte 

kvar längre, de uttryckte kanske flera saker men uttrycksmedlet fjärmade sig från sin publik 
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på sikt. När det gäller Cage och Duchamp tror jag däremot att tiden kan tala för dem i vissa 

fall därför att kombinationen av lättsamhet och allvar behövs inom konsten. 

Tydligt i undersökningen är att alla personerna vill bli berörda av konsten och musiken men 

jag får känslan av att de enbart vill bli berörda på konventionella sätt. Därför blev jag också 

förvånad att ingen ville ta ett principiellt avstånd från att komponera musik med slumpens 

hjälp. Alla betonade känslor och uttryck och egenskaper som borde stå i motsättning till 

slumpmusiken.  

Alla upplevde Cages verk som ett bra, spännande verk men ingen ansåg att det var musik. 

Gruppen blev berörd av känslor som förväntan, komik och de blev underhållna men på sätt 

som de inte var vana vid. Jag undrar om det finns en motsvarighet inom konsten där ett 

konstverk skulle bli uppskattat av gruppen men ändå inte ansett som konst. 

 

Ett syfte som jag har uppgett är att försöka definiera gränser för musik och konst. Gränserna 

för musik verkade lättare att förtydliga med resultat som visade på att det visuella elementet 

inte fick ta över. Även skillnaden mellan ljud och musik tas upp och i dessa resultat så ser jag 

en framgång, frågeställningen får sina svar. Lika tydliga svar blir det inte i konstdelen men 

detta kanske var att vänta då gruppen inte är lika insatt i det området. På det området kanske 

jag hade tjänat på att ha en lösare intervjuform där deltagarna hade fått svara mer spontant.  

 

Metoden att använda ett frågeformulär har annars fungerat bra i denna undersökning. Svaren 

har blivit konkreta och givande om än lite flyktiga när ett ämne har satts på sin spets. I en 

intervju hade jag säkert kunnat forcera fram vissa resultat samtidigt som den eftertanke som 

krävs kanske hade blivit åsidosatt. 

 

Försökspersonerna i denna undersökning hade väldigt liknande svar och åsikter, oberoende av 

instrument och, överraskande nog, genre. I en så här liten undersökning så är subjektiviteten 

oundviklig men svaren kan tolkas som en viss likriktning inom deras utbildning, om nu deras 

åsikter är ett resultat av utbildningen. Personligen så tycker jag att kurser inom konsthistoria 

och dylikt också hade varit väldigt givande på en musikutbildning, men kanske även 

musikfilosofi. Alla personer i undersökningen har gått ett antal år på musikhögskolan men 

aldrig riktigt konfronterat dessa ämnen. Vilka egenskaper det är som definierar musik borde 

rimligtvis vara något som elever på en musikhögskola ska ges chansen att fundera över under 

ordnade former.  
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Slutsatser 
 
I inledningen så undrade jag om originalitet slår skönhet och tradition. Mitt svar efter denna 

studie skulle nog bli ett nej. Ett nyskapande ses som underhållande och roligt men ger inte 

åskådaren/lyssnaren den känsla av samhörighet med verket som behövs för att bli berörd. 

Men som jag var inne på i föregående kapitel så är väl en kombination av de tu fullt möjlig.  

Musik och konst ska innehålla vissa moment för att det ska uppfattas som kvalitativt. 

Originalitet, personlighet, känsla, konstnärlig intuition, tidlöshet och att det berör.  

Jag tror dock att eftersom personerna som jag har frågat alla har musikerbakgrund så finns 

vissa ramar etsade i deras medvetande, precis som i mitt. Det kan vara svårt att förhålla sig 

helt öppen mot vissa uttryck därför att formen är så hårt förknippad med sin omgivning. 

En upptäckt som förvisso känns självklar när man tänker på den är att musikens primära 

ingång är ljudet. Om omgivningen är spännande och oförutsägbar spelar roll, men det är 

fortfarande ljudet som säger om det är musik eller inte. Och enligt gruppen så ska ljudet ha 

genomgått en process tillsammans med dess skapare för att få kallas musik. Oregelbundna 

slumpmässiga ljud kvalificerar inte. Ljuden måste inte vara förankrade i musiktradition men 

det hjälper. Diskussionen uppstår aldrig när det gäller konst huruvida ljud skulle kunna kallas 

konst. Konstverket ska dock ha genomgått en process liknande musikverkets. 

 

En positiv slutsats som man kan dra är att fastän gruppen inte ansåg att 0´00´´ var musik så 

tyckte de om det, och tyckte att det var spännande. Om det är musik eller inte spelar kanske 

inte heller någon som helst roll så länge som det uppskattas, och i min lilla 

undersökningsgrupp så var ju faktiskt 75 % positiva och 25 % tveksamma. Här tror jag också 

att musikerbakgrunden spelar in förvisso, så fort det händer något oväntat så tas det väl emot 

mycket därför att man är så van att det inte händer något oväntat. Överraskningen blir ett 

självändamål. Ett självändamål som kan föra med sig många positiva saker ur lärarsynpunkt 

men också ur musikersynpunkt. Det kan öppna nya dörrar samtidigt som det kan hålla 

publiken på tårna. Det kan liva upp samtidigt som det kan chockera. På en konsert så behöver 

man kanske inte några andra anledningar, på en skiva så är upplevelsen så klart annorlunda. 

En något överraskande slutsats är också att alla fyra personer, oavsett genre och instrument, 

har en liknande inställning till musik och dess definitioner. Musikernas hållning kännetecknas 

av att känsla överstiger intellekt och att hjärtat är viktigare än hjärnan om man så vill.  
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När det gäller humorn inom konsten så tror jag att en lärdom som man kan dra av denna 

studie är att konstnären/tonsättaren ska nog försöka vara så tydlig som möjligt. Det kan ju låta 

tråkigt om humorn måste vara uppenbar för åskådaren men intentionen måste nog klargöras, 

annars så har publiken svårt att våga tycka. Rädslan för att feltolka är ett gissel inom konst 

och musik och ett resultat av snobbismen som råder på många områden. Konst och musik 

borde inte vara förbehållet de välutbildade. Med all facit i hand, och med förkunskap om In 

advance of the broken arm, så tar jag mig ändå friheten att tolka verket som en hyllning till 

snöskottning. Inte för att det stämmer eller är intellektuellt korrekt, utan för att jag har friheten 

att göra det. 
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Bild nr.3, http://french.chass.utoronto.ca/fcs195/dadaism.html
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Bild nr. 4, http://grammarpolice.net/archives/2004_11.php 
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Bild nr. 5, http://www.artnet.com/Magazine/features/naumann/naumann6-15-7.asp 
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