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Inledning 

 
Jag kommer i den här uppsatsen att behandla hur relationen mellan musik och känslor 

fungerar. Har musik någon relation med känslor och hur fungerar det i så fall? Vad betyder 

det när vi säger att en låt t.ex. är glad, sorgsen? 

Relationen mellan musik och känslor har inom musikfilosofi varit väldigt omdebatterat och 

fick 1980 en nytändning i och med Peter Kivys bok The Corded Shell. Kivy intar i sin bok en 

ställning som säger att musikens relation till känslor är som sådan att musik kan sägas ”ha 

uttrycket för” olika känslor och att vi därför kan säga att musik har denna känsla. Teorin 

ifråga kallas för ”Contour” teorin.  

Jag kommer i första delen av uppsatsen att gå igenom Kivys teori lite mer ingående samt ta 

upp vilka problem Kivy önskar bemöta med sin teori. Efter det kommer jag att bemöta kritik 

som har vänts mot Kivys teori av Jennifer Robinson i hennes bok Deeper than Reason: 

Emotion and its Role in Literature, Music, and Art (2005, Oxford University Press) och visa 

att invändningarna inte biter på Kivys teori. Jag kommer i denna del även att lyfta in min egen 

kritik gentemot Kivy.  

I andra delen kommer jag att ta in Nick Zangwills syn på musik och känslor från hans 

artikel Against emotion: Hanslick was right about music, (2004, British Journal of Aestethics, 

Vol. 44, No.1). Zangwills ställning i frågan är att känslor och musik inte har någon relation 

överhuvudtaget, dvs. att när vi beskriver musik med emotiva termer är detta strikt metaforiskt 

och bör därför endast ses på detta sätt. I denna del ställer jag även Zangwills (och i vissa 

avseenden Hanslicks) teori mot Kivys för att se hur de förhåller sig till varandra. Jag kommer 

i samband med detta att ta Zangwills sida, samt försöka utveckla den med hjälp av b.la. 

Robinsons kritik. Avslutningsvis kommer jag att ta upp huruvida Kivys teori är trivial och om 

så vilka konsekvenser det kan ha.  

I tredje delen kommer jag försöka visa på vilket sätt känslor kan väckas hos oss när vi 

lyssnar på musik, då detta är ett fenomen som faktiskt förekommer. Jag kommer utgå ifrån 

The Corded Shell då Kivy tar upp detta när han analyserar Charles Avisons teori, som Kivy 

kallar för ”Association of ideas” (P. Kivy, The Corded Shell, 1980, s 29). Jag kommer 

indirekt samtidigt visa hur Kivys teori faller in under samma förklaring. Det bör understrykas 

att jag trots detta inte säger att emotiva beskrivningar av musik kan vara annat än just 

metaforiska.  
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Det bör även nämnas att det som avses med musik i denna uppsats är absolut musik: dvs. 

instrumentell musik, musik utan text och utan tema. Detta då musik med text givetvis kan 

uttrycka känslor genom sin text, samt att debatten som drivs inom detta ämne kräver generella 

teorier för musik och då är utgångspunkten absolut musik. 

	  

DEL 1 

 
1.1 Contour-teorin 

 

I den här delen kommer jag gå igenom Kivys contour-teori samt kritik som har vänts mot den, 

samt avsluta med min egen kritik. 

I sin bok The Corded Shell Reflections on Musical Expression (1980, Princeton University 

Press) beskriver Peter Kivy en möjlig teori för hur musik kan sägas uttrycka känslor. Contour-

teorin, som Kivy kallar den, har varit en av de centrala teorierna inom modern musikfilosofi. 

     I korta drag säger teorin att musik kan liknas vid mänskliga känslouttryck såsom gester, 

kroppsrörelser, tal och så vidare. (Kivy 2002, s 37). En analogi som Kivy ofta använder sig av 

handlar om en Sankt Bernardhunds ansikte, som för oss människor tycks vara ledset eftersom 

vi känner igen det från när människor ser ledsna ut. Betyder detta emellertid att hunden 

faktiskt är ledsen? Det rimliga svaret på denna fråga är givetvis nej; vi upplever det som 

ledset eftersom det liknar det mänskliga uttrycket för sorgsenhet. Samma sak gäller för musik 

menar Kivy; bara för att vi upplever att exempelvis musik med moll-ackord är sorglig, 

betyder det inte att de faktiskt är det, utan det tyder snarare på att vi tycks se likheter mellan 

detta och det mänskliga uttrycket för sorgsenhet. Sorgsna människor kan tyckas tala dovare 

och mer nedstämt som kan liknas vid hur ett moll-ackord låter (Kivy. 2002, s 38). Det bör 

nämnas att den emotiva distinktionen mellan just moll- och dur-ackord inte är så enkel som 

beskrivet ovan, och jag kommer lyfta in ytterligare en dimension till detta i del 1.3. 

 

1.2 Problemen som Contour-teorin tar sig an. 

 

Kivy börjar sin bok The Corded Shell med att beskriva vad han kallar för ”The paradox of 

musical description” (Kivy 1980, s 3). Paradoxen är enligt Kivy att när ”vanliga” människor 

beskriver musik låter det som nonsens för de musikaliskt lärda och när de musikaliskt lärda 

beskriver musik är det både ointressant och oförståeligt för gemene man. Detta på grund av att 
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den ”vanliga” människan använder sig av emotiva termer i beskrivandet av musik, vilket de 

musikaliskt lärda enligt Kivy förkastar. Musikaliskt lärda är enligt Kivy b.la. musiker, 

musiklärare dvs. personer med musikalisk kunskap, han går inte in närmre på vad en 

musikaliskt lärd är för något vilket gör det svårt att avgränsa det ordentligt (ibid, s 3). 

Hur tolkar vi påståendet att ett musikaliskt verk är sorgset, glatt och så vidare? Kan vi säga 

att en låt verkligen är sorgsen? Kivy avfärdar detta med rätta: om vi säger att ett stycke musik 

är sorgset borde vi inte trösta det då? Kan vi anta att den som hävdar att musiken är glad 

menar att kompositören hade denna känsla när verket komponerades, eller kan vi anta att 

åhöraren hade denna känsla när musiken spelades? (ibid, s 6).  

Varken beskrivningen av kompositörens känsla vid komponerandet eller lyssnarens 

känslor vid tillfället då hen hörde det beskriver enligt Kivy musikens inneboende egenskaper 

(ibid, s 5). Det ena, som han kallar för ”biografisk beskrivning” beskriver kompositörens 

känsla och det andra, som han benämner ”autobiografisk beskrivning” beskriver lyssnarens 

känslor; ingen av dessa beskriver känslorna i musiken, menar Kivy (ibid, s 5).  

Kivy menar att om vi ändå föreställer oss att det går att beskriva musiken med emotiva 

termer som ”glad musik”, ”sorgsen musik”, så har vi fortfarande problemet att dessa termer 

inte beskriver objektiva egenskaper i musiken enligt de musikaliskt lärda och att de därför 

enligt de musikaliskt lärda ses som nonsens-beskrivningar (ibid, s 7).  

Ett annat sätt att beskriva musik på är vad Kivy kallar för "teknisk beskrivning” (ibid, s 7). 

Med det menar han att man beskriver musik genom att använda sig av tekniska musikaliska 

termer som exempelvis notsystemet. På detta sätt ges en objektiv beskrivning av musiken då 

det visar vad som händer i musiken not för not, med tonartshöjningar, tempo-förändringar, 

förändringar i rytm, melodi med mera. Detta sätt tillfredsställer de musikaliskt lärda men kan 

framstå som obegripligt för den musikaliskt oskolade som inte lärt sig läsa noter.  

Kivys Contour-teorin löser detta problem galant, då Kivy tar fram en teori som lyckas 

tillfredsställa både gemene man och de musikaliskt lärda. Med analogin om Sankt Bernard-

hundens ansikte är det lätt att förstå hur Kivy tänker att musik kan ha uttrycket för känslor. 

Därav namnet Contour, då musik enligt Kivy kan uttrycka ”konturen” av dessa känslor. Kivys 

teori behandlar förutom kontur-fenomenet även hur konventioner fungerar inom musik och 

vilket förhållande de har med känslor och uttrycksfullhet. Detta är väsentligt då konventioner 

och kontur enligt Kivy hänger ihop och det ena leder till det andra.  
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1.3 Musikaliska konventioner 

 

Kivy frågar sig hur det kan komma sig att moll-ackord uppfattas som sorgsna och dur-ackord 

som glada, och hur kan en sådan liten teknisk förändring göra så stor känslomässig skillnad 

(ibid, s 70). För att svara på frågan börjar Kivy därför analysera hur konventionerna kring 

musikaliska system (system som i ackord, skalor osv.) står i relation till musikens 

uttrycksfullhet. Han pekar på att det historiskt sett har funnits ett samband mellan musikaliska 

system och musikens uttrycksfullhet men att en del av dessa har försvunnit (ibid, s 82).  

En viktig anmärkning som han gör är att han menar att musik består av färdiga delar som 

kompositörer sedan sätter ihop för att skapa ett passande känslomässigt flöde, dessa delar har 

olika känslomässiga ”tags” som är bestämda av rådande konventioner, men som likt alla 

andra konventioner är föränderliga (ibid, s 77). Likt en tågbana som vi kan konstruera så att 

den går upp och ner, höger och vänster (beroende på hur vi vill att tåget ska åka), konstruerar 

kompositören musikaliska stycken med de musikaliska systemen, som är ”expressive of” (har 

uttrycket för) olika känslor på grund av rådande konventioner. Det bör inflikas att Kivy har 

blivit kritiserad av Zangwill för att inte definiera vad ”expressive of” betyder men ändå 

använda sig av det som en tekniskt filosofisk term, jag kommer inte gå in närmre på denna 

kritik (Zangwill, 2004 s 37). Kivy menar att dessa konventioner därför hör samman med de 

emotiva konturerna (ibid, s 78), och detta bidrar enligt Kivy till ytterligare en dimension i 

musikens uttrycksfullhet och till hans Contour-teori (P. Kivy 1980, s 78). 

Kivy själv sammanfattar det så här: 

”We can think of our musical tradition as a patchwork of features of (at least) the 

following kinds: 

(i) Those that resemble expressive behavior of some kind, and thus are heard as 

expressive of something or other because heard as appropriate to the expression of 

something or other: for example the ”weeping” figure of grief or the falling line of 

”Lasciate morire.” 

(ii) Those that do not, themselves, present an expressive contour but contribute, in 

certain contexts, to the forming of one: for example, the ”restless” diminished triad. 

(iii) Those that are no longer heard as resembling expressive behavior, but which 

are expressive by custom or convention, such as, for example, the chromatic scale 

in some of its melodic manifestation. 

(iv) Those that never were of themselves heard as resembling expressive behavior, 

but which once contributed, by virtue of their musical syntax, to such resemblance, 
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and now, by virtue of a change in their syntactical function, are expressive by 

custom or convention merely: for example, the minor triad in general, and the 

minor triad in certain familiar contexts. 

Add to this the genetic hypothesis that all expressiveness by convention was 

originally expressiveness by contour, either as the thing itself, or as ingridient, and 

we have the complete sketch of our theory of musical expression.” (P. Kivy 1980, s 

83). 

Jag håller med Kivy i hur han beskriver hur musikaliska konventioner fungerar – hans analys 

är väldigt säker och grundligt utförd; men betyder detta verkligen att musik kan ”ha uttrycket 

för” känslor? Och vad betyder det att musik har uttrycket för en känsla, är det separerat från 

själva känsloprocessen? Jag tar upp mer om detta i del 2.1. 

Det Kivy verkar anta är att vi kan säga att musik kan uttrycka känslor eftersom musik har 

uttrycket för känslor, detta grundat i att vi brukar säga att musik är glatt, sorgset osv. Därför 

utformar han Contour-teorin som lyckas förklara hur detta kan tyckas vara ett rimligt sätt att 

uttrycka sig på (att musik är glatt, sorgset osv.). Kivys argument är därför:  

”Thus, what we see as, and say is, expressive of P is parasitic on what we see as, 

and say is, expressing P; and to see X as expressive of P, or to say X is expressive 

of P, is to see X as appropriate to expressing P, or to say that it is appropriate to 

such expression. It is in this way that the expressiveness of music is like the 

expressiveness of the Saint Bernard’s face.” (ibid, s 50).   

Det verkar som att Kivy börjar i fel ände när han antar att det måste finnas en sanning i våra 

vardagliga uttryck kring musik för att sedan bygga en hel teori kring det. Detta sätt att 

uttrycka sig kring musik bör kanske ses som ett metaforiskt uttryckssätt snarare än att det 

ligger någon sanning i det. Jag kommer ta upp mer om detta i del 2.1. Borde det även inte 

vara så att musik enligt Kivy i så fall kan sägas uttrycka allt möjligt som det har uttryck för, 

och inte bara känslor? Vi borde enligt Kivys argument i så fall kunna säga att musik kan 

uttrycka regnet, aktiebörsen, bilar och allt möjligt annat. Jag tar upp mer om detta i del 2.2 

Samtidigt antar han från början att hans teori ska bli en objektiv teori vilket kanske kan 

tyckas vara ett antagande som är konstigt att göra på förhand. Jag kommer inte gå in närmre 

på Kivys syn på objektivitet i denna uppsats då det sannolikt hade flyttat bort fokus från det 

musikfilosofiska. 

 

1.4 Robinsons Kritik 
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Jennifer Robinson tar upp Kivys contour-teori i sin bok ”Deeper than Reason, Emotions and 

its role in Litterature, Music, and Art” (Oxford University Press; 2005) och problematiserar 

delar av teorin som hon humoristiskt kallar ”The Doggy Theory” (Robinson 2005 s. 302). 

Robinson kritiserar Kivys teori för att vara undermålig eller helt ignorera vikten av att 

förklara hur uttrycksfullhet i musikaliska processer fungerar, till exempel vad gäller 

skiftningar, förändringar i tempo och tonartsbyten (ibid, s. 303). Jag tycker inte detta är kritik 

som fäster på Kivys teori då han både tar upp hur musikaliska konventioner fungerar vilket 

Robinson själv också påpekar, samt att det är underförstått att musikens uttrycksfullhet inte är 

begränsad till statiska musikaliska sekvenser, då skiftningar i musik är en essentiell del av 

musiken. Därför förstår jag inte hur detta bör specificeras ytterligare.  

Om man jämför med hur ens känslor förändras, så behöver vi inte en förklaring på hur 

övergången mellan sorgsenhet och glädje fungerar mer än att vi vet att förändringen sker och 

att det är två olika sinnestillstånd. Vi behöver inte definiera sekunden när vi är mittemellan de 

två olika känslorna med att vi är i känslan ”sorgglädje”, det hade varit väldigt märkligt. På 

samma sätt krävs det inte ett specifikt förklarande i Kivys teori av när ett stycke musik går 

från tonarten C-dur till A-moll och att det därför går från glatt till sorgset, och vi därför måste 

beskriva den processen. Det räcker enligt mig med att vi vet att det är en förändring, då vi hör 

och uppmärksammar den. Robinson fortsätter sin kritik med att skriva: ”For Kivy 

expressiveness is a surface phenomenon, a matter of how something looks or sounds.” (ibid, 

s. 304). Men skriver Robinson detta är inte det enda känslouttryck är utan hon skriver att 

känslouttryck, som t.ex. leenden, gråt gester osv. är en del av den känslomässiga processen 

(ibid, s. 304). Därför säger hon att analogin med Sankt Bernard-hundens ansikte inte håller då 

det inte tar hänsyn till den djupare känslomässiga processen som leder till uttrycksfullhet och 

som uttrycksfullheten är en del av (ibid, s. 304). Att Robinsons påstående skulle knäcka Kivys 

analogi har jag svårt att se, detta då musik enligt Kivy har uttrycket för olika känslor, och då 

spelar det ingen roll ifall dessa uttryck hos människor faktiskt är en del av den känslomässiga 

processen som Robinson påstår. I så fall skulle kompositörens sinnestillstånd i stunden av 

komponerandet av en låt vara betydande för vad känslouttryck musiken ska ha. Detta 

motbevisar Kivy i början av sin text och för att klargöra det ytterligare finns det inget som 

säger att kompositören måste ha varit i samma känslomässiga sinnestillstånd när ett verk 

komponeras som det känslomässig uttryck verket ska ha. Robinsons påstående att 

uttrycksfullhet är en del av den känslomässiga processen är dock väsentlig i ett annat 

avseende, och detta kommer jag ta upp i del 2.1. 
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Del 2 

 
2.1 Zangwill, Robinson och Contour teorin 

 

I denna del lyfter jag in Nick Zangwills artikel Against emotion: Hanslick was right about 

music (Brittish Journal of Aestethics, Vol. 44, No.1, 2004) och hans syn att musik och känslor 

inte har något samband överhuvudtaget. 

Nick Zangwill skriver i sin artikel Against emotion: Hanslick was right about music om hur 

musik inte på något sätt har med känslor att göra. Musik kan enligt Zangwill varken väcka, 

besitta, uttrycka eller representera känslor (Zangwill, 2004 s 29). Det enda vi gör när vi säger 

att musik är glatt, sorgset osv. är att beskriva musiken metaforiskt, menar Zangwill (ibid, s 

42). Därför har känslor ingen essentiell koppling till musik enligt Zangwill (Zangwill, 2004 s 

29). Jag håller med honom här: i sin artikel förkastar Zangwill alla de teorier som Kivy också 

tar upp, då de enligt Zangwill tar sig an att förklara ett förhållande som inte finns, eller inte är 

väsentligt för musik (ibid, s 42). 

En uppenbar fråga är om Kivys teori också är en av dessa teorier som bör förkastas enligt 

Zangwill. Kivy hade antagligen sagt att han inte heller påstår att musik har något med känslor 

att göra, utan att vi säger att musik är glatt, sorgset osv. endast för att musik kan ha uttrycken 

för (expressive of) någon av dessa känslor, och därför berörs han inte av Zangwills kritik. 

Men är inte det tillräckligt för att träffas av Zangwills kritik? Att påstå att musik kan gestalta 

mänskliga känslouttryck är att påstå att musik och känslor står i ett visst förhållande. Eller för 

att blanda in Robinson i det hela, som menar att våra känslouttryck är en del av vår 

känslomässiga process, och därför en del av våra känslor (Robinson 2005 s. 304). Om vi utgår 

ifrån Robinsons definition av vad känslouttryck är så hamnar Kivys teori definitivt i 

skottgluggen för Zangwills kritik. Detta då känslouttrycken är en del av känslorna och det 

därför skapas ett samband mellan musik och känslor, vilket Zangwill förnekar finnas.  

Zangwill bekräftar Kivys fall ytterligare genom att först likt Kivy bekräfta att musik inte 

kan ha en känsla då detta krävs att man är en rationell varelse för att kunna känna känslor 

vilket musik inte är (Zangwill, 2004, s. 32).  

”Given the foregoing, it is easy to see that emotions cannot be possessed by music. 

Emotions must be felt by a rational being-that is, a bearer of propositional attitudes 

that stand in rational relations. But a piece of or stretch of music-whatever it is-is 
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not a being with propositional attitudes that stand in rational relations. So music 

cannot literally feel emotions such as sadness.” (Zangwill, 2004, s. 32).  

Därför skriver Zangwill att många musikfilosofer sträcker sig efter att skapa så kallade 

indirekta teorier, teorier om vilket förhållande som finns mellan musik och känslor (ibid, s. 

32).  

Så här skriver Zangwill:  

”The trouble is that to reach for an indirect expression, arousal, or representation 

theory is already to put some distance between the theory and the data to be 

explained. For it seems that what we describe when we describe music in emotional 

terms is something in the music. To move to an arousal, expression, or 

representation theory is likely to take one too far away from this. For when we hear 

music we hear it as itself possessing the (non-relational) properties that we describe 

in emotional terms. This is a problem for all indirect theories” (ibid, s. 32).  

Kivys svar på detta kan tänkas vara att hans teori inte är en indirekt teori då han beskriver 

varför vi tror oss uppleva känslor i musiken, men att det egentligen bara är uttrycken för 

känslorna vi upplever. Men sätter sig inte Kivy i lite av ett dilemma genom att implicit säga 

att känslor och känslouttryck upplevs på samma sätt, samt språkligt uttrycks på samma sätt? 

Därför vill jag påstå att Kivy i så fall själv bekräftar Robinsons påstående och därigenom 

fäller sin egen teori. 

Men om vi antar att Kivy lyckas argumentera för sin sak och lyckas övertyga oss om de 

invändningar vi har gjort, hamnar vi inte i så fall i frågan om känslomässiga uttryck i musiken 

har någon poäng? Låt mig besvara detta med att inleda med ett citat av Zangwill angående 

Kivys teori:  

”However, this model does not involve a relation between an emotion in the music-

maker and the qualities of the music in which the emotion can be heard. For in this 

sense, one can ”express” an emotion without having the emotion in question. So 

this theory does not really appeal to emotions after all, but only to the music-

makers thoughts about emotion.” (ibid, s. 39).  

 

Detta liknar det sätt på vilket jag avfärdade Robinsons kritik av Kivys teori i del 1.3 – att det 

inte är väsentligt för Kivys teori att känslomässiga uttryck är en del av den känslomässiga 

processen. Om Kivys påstående att musik kan gestalta mänskliga känslouttryck stämmer och 

att det samtidigt inte är en del av den känslomässiga processen. Kan i så fall t.ex. en glad 

kompositör göra en låt som vi uppfattar som sorgsen och en ledsen kompositör vice versa. 
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Kompositörens sinnesstämning spelar därför inte någon roll i musikens uttrycksfullhet. Men 

skriver Zangwill, detta låter som ett märkligt sätt att komponera musik, att man komponerar 

ett uttryck för en känsla som man kanske har, eller inte har (Zangwill 2004, s 39). Och jag 

håller med honom. Jag tror inte någon kompositör eller låtskrivare sätter sig ner för att skriva 

en låt som ska låta som att den har uttrycket för en viss känsla, ifall vi som lyssnare redan på 

förhand har avskrivit den möjligheten, möjligheten att det känslomässiga uttrycket vi hör i 

musiken kan vara resultatet av kompositörens känsla. Istället antar vi att det beror på att 

kompositören hade en känsla som denne ville uttrycka eller att kompositören inte hade en 

känsla men hade en tanke om att musiken ändå skulle uttrycka en känsla. Det verkar som en 

poänglös sysselsättning att komponera musik isåfall. Ifall det inte kan uppfattas att uttrycket 

som förmedlas inte är någons uttryck förutom musikens och att vi heller inte vet varför 

musiken råkar ha detta uttryck. Kivys teori blir i detta avseende en teori om hur poänglöst det 

är att höra känslomässiga uttryck i musik då detta inte säger någonting alls, då känslomässiga 

uttryck blir ett isolerat fenomen inom musik enligt Kivy. Jag kommer i sista sektionen av 

denna del återkomma till denna diskussion. 

 

2.2 Kivy och Hanslick i The Corded Shell 

 

Kivy möter i sin bok The Corded Shell Eduard Hanslick (som Zangwill försvarar). Kivy tar 

där upp Hanslicks verk ”The Beautiful in Music” (Novello, Ewer and Company, 1891) där 

Hanslick skriver:  

”Now, how can we talk of a definite feeling being represented when nobody really 

knows what is represented? Probably all will agree about the beauty or beauties of 

the composition, whereas all will differ regarding its subject” (P. Kivy 1980, s 46).  

Kivy gör om detta till följande argument: ”There is no general agreement about whether or 

not any particular X is P; therefor, P cannot be an ”objective” property of Xs” (ibid, s 46).  

Kivy besvarar argumentet med: 

”For it simply does not follow from the mere fact of disagreement over whether Xs 

are or are not P, that they are not one or the other” (ibid, s 47).  

Jag håller med Kivy. Det stämmer att vi inte kan säga att P är eller inte är en egenskap 

hos X bara för att vi är oeniga kring vilket P som gäller för X (P står här för en emotiv 

beskrivning och X står för musiken).  

Kivy fortsätter med att då vi kan se att termen ”oenighet” (disagreement) visar sig vara 

tämligen vag i detta avseende så kan samma sak sägas om ”för stor” (too much) då det sägs 
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att det råder ”för stor” ”oenighet”, skriver Kivy. ”För stor” kan enligt Kivy förstås väldigt 

relativt, men det bör ses som att det finns en generell enighet kring de stora distinktionerna 

(ibid, s 47). Att två personer är oeniga när de säger att en låt uttrycker ”sprudlande glädje” 

eller ”varm glädje” visar inte på mer än att en låt inte uttrycker en specifik känsla, men att det 

de båda har kommit överens om är att låten uttrycker glädje och inte sorg (ibid, s 48). Jag 

håller som sagt med Kivy om att uppställningen av Hanslicks argument inte håller och därför 

bör avskrivas.  

Jag skulle vilja påstå att man kan ställa upp Hanslicks argument annorlunda med avseende 

på vad vi vet om känslor och musik som både Zangwill och Kivy har sagt. Då vi vet att 

känslor inte kan vara en egenskap hos musik, så kan vi sätta upp Hanslicks argument som 

följande: P kan inte vara en egenskap hos X, ifall X inte kan ha ett känsloliv, därför kan vi 

inte heller beskriva X med P, ifall X inte kan ha ett känsloliv. Med andra ord vi kan inte säga 

att en låt är glad då musiken inte kan ha denna känsla, då musik inte är något som 

överhuvudtaget har ett känsloliv, vilket är ett krav för att något ska kunna ha en känsla. Därför 

bör emotiva beskrivningar av musik endast ses som metaforiska beskrivningar och inget 

annat.  

Men säg att vi godtar Kivys antaganden om Hanslicks argument. Bör vi inte i så fall kunna 

säga att musik är allt det vi tycker att det uttrycker? Kivy skriver följande:  

”If A’s resembling B were a sufficient condition for A’s being expressive of B (or 

expressive of something related to it), then music would be expressive of everything 

it resembled: the waves of the ocean, and, for all I know, the rise and the fall of the 

stock market or the spirit of capitalism. The answer to this objection is simply that 

music might well be expressive of other things that it resembles, or things related to 

them, but only if certain other conditions were satisfied. One of these conditions, a 

”logical” one, is that it makes sense to say of the thing, ”The music is expressive of 

that”. One would hardly say that a kidney-shaped swimming pool is expressive of 

kidneys, or organs. A second condition, a frankly empirical one, is just that there be 

some psychological link between the music and what it expresses. Music is 

expressive of the emotions not just because it resembles expressive behavior, or that 

it, in addition, makes sense to say that something is expressive of emotions, but, as 

has been argued above, because we, for whatever reason, tend to animate our 

perceptions, and cannot but see expressiveness in the Saint Bernard’s face.” (P. 

Kivy 1980, s 62.)  
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För det första förstår jag inte hur det kan vara mer logiskt att säga att en låt uttrycker kärlek 

när det enligt Kivy har uttrycket för kärlek, än att säga att en låt uttrycker aktiernas rörelse på 

börsen, ifall låten har uttrycket för denna rörelse. Varför är det mer logiskt enligt Kivy att 

beskriva låtar med känslomässiga termer än med andra? Det Kivy svarar på detta är som vi 

såg ovan, att enligt Kivy så förmänskligar vi vår omgivning, det vill säga att vi lyssnar på 

musik ”antropomorfiskt”. Men stämmer detta verkligen till den stora grad som Kivy gör 

gällande? När vi ser figurer bland molnen ser vi inte uteslutande mänskliga skepnader, vi ser 

allt möjligt, djur, geometriska figurer och en massa andra ”omänskliga” ting. Inte säger vi att 

molnen, trots att vi ser en rektangel, uttrycker något mänskligt attribut? Det hade varit väldigt 

märkligt, men det tycks vara detta som Kivy förutsätter. Jag har hört människor beskriva 

musik med alltifrån emotiva termer till färger och valuta-kurser. För den delen bör man i så 

fall, enligt Kivy, kunna göra samma liknelse som Kivy gör med Sankt Bernards-hunden med 

en korv eller en banan som är lite böjd åt ett håll, och säga att denne har uttrycket för glädje 

eller sorg beroende på vilket håll man vänder den på. Men det gör man inte. 

Musik har därför alltså ingen direkt relation till känslor, men metaforiskt kan vi beskriva 

det på olika sätt, däribland med emotiva termer. Det är alltså endast ett metaforiskt uttryck när 

vi säger att musiken är glad, sorgsen osv.  

 

2.3 Kivys triviala dilemman 
 

Vi har påstått att Kivys sätt att förklara hur känslouttryck kan finnas i musiken kan ses som 

poänglöst. Kivy själv tar i The Corded Shell upp huruvida hans teori kan ses som en trivial 

teori. Kivy beskriver trivialitet på följande sätt (P. Kivy 1980, s 112).  

”The objection, in brief, is that even if the the theory of expressivness propsed is for 

the most part correct, it is completly trivial. For to call a work of art P, where ”P” 

names a nontrivial property, the posession of P must bedirectly relevant to our 

evaluationof that work. But it is not directly relevant to our evaluation, at least of 

”pure”, textless, programless, instrumental music that it does or does not have this 

or that expressive property: it is not the better or the worse for being sad or 

cheerful, or any other such thing. Therefor, sadness and hapiness, and other 

expressive properties of music are trivial properties, and the theory that explains 

them, a trivial theory-of no importance to the philosophy of music.” (P. Kivy 1980, 

s 112).  
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Jag tolkar att Kivys användande av ”trivial” har samma betydelse som vårt påstående att hans 

teori är ”poänglöst”. 

Kivy utvecklar denna kritik mot sin teori och frågan som han cirkulerar kring blir ”Are the 

expressive features of music relevant to the evaluation of music, or are they not?” (P. Kivy 

1980, s 114). Denna fråga omformulerar han sedan till ”Are the expressive properties of 

music relevant to the evaluation of music qua music?” (P. Kivy 1980, s 116). För att 

understryka att den ska besvaras utifrån musikaliska måttstockar dvs. utifrån det som är 

essentiellt för musik och inte något annat.  

Frågan delar han sedan upp i ”artistisk” och ”estetisk” och han definierar därefter ”estetiskt” 

som de ”sensuella” och ”strukturella” egenskaperna inom konst (P. Kivy 1980, s 116). 

Medan det ”artistiska” är allt det som det ”estetiska” inte täcker (P. Kivy 1980, s 116). Han 

delar således upp frågan till ”Are the expressive properties of music relevant to its aesthetic 

evaluation?” (P. Kivy 1980, s 116) och ”Are the expressive properties of music relevant to its 

artistic evaluation?” (P. Kivy 1980, s 116).   

Kivy invänder mot frågan ”Are the expressive properties of music relevant to its artistic 

evaluation?” och frågar sig istället ifall det överhuvudtaget finns några ”artistiska” värden i 

musik (P. Kivy 1980, s 116). Men han lämnar frågan lika öppen då han skriver att hans 

slutsats kring ursprungsfrågan ska vara oberoende av svaret (P. Kivy 1980, s 117). Jag 

kommer likt Kivy också lägga fokus på de ”estetiska” värdena. Han fortsätter med att påpeka 

att när man säger att en viss låt är sorgsen betyder det inte att musiken handlar om sorgsenhet. 

(P. Kivy 1980, s 118). 

”A sad theme does not mean ”sadness”; it is expressive of it, and the sadness is a 

”sensual” property of the music” skriver Kivy (P. Kivy 1980, s 118).  

I och med det stänger han dörren för att känslouttryck i musik är relevant för musikens 

”artistiska” värdering (P. Kivy 1980, s 118). Han vänder sig sedan till frågan ”Are the 

expressive properties of music relevant to its aesthetic evaluation?” (P. Kivy 1980, s 118). 

Där han menar att då vi säger något deskriptivt om musik är det oftast med en positiv 

underton (P. Kivy 1980, s 120). Vi säger t.ex. ”vad glad musiken är” och menar kanske ”vad 

fantastiskt glad musiken är” eller ”vad dunkel musiken är” och menar ” vad vackert dunkel 

musiken är”. (P. Kivy 1980, s 120). Och han menar att poängen med detta är att när vi 

använder deskriptiva termer om musik är detta implicit värderande (P. Kivy 1980, s 121). 

Dvs. när vi använder oss av emotiva termer kring musik brukar det vara för att vi har 

intentionen att uttrycka något positivt om musiken (P. Kivy 1980, s 122). Men, understryker 
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Kivy, att bara för att musiken är uttrycksfull betyder det inte per automatik att den är bra (P. 

Kivy 1980, s 121). Det samma gäller att all musik som vi inte tycker är uttrycksfull är inte per 

automatik dålig, det finns många exempel som beskriver båda dessa fenomen skriver Kivy (P. 

Kivy 1980, s 121).  

 

Det Kivy för fram är att när vi beskriver musik med emotiva termer så är detta en bidragande 

faktor till att vi värderar musiken som vacker eller bra (P. Kivy 1980, s 122). 

Som vi tidigare påstod så borde det inte finnas någon skillnad mellan när vi beskriver 

musik med emotiva termer som när vi beskriver musik med andra termer. Med andra ord 

borde enligt Kivys slutsats också dessa ”andra” termer vara värderande, då dessa också kan 

tolkas som ”sensuella” och ”strukturella” egenskaper hos musik. Om vi t.ex. säger: låten är 

som havets vågor, så säger vi isåfall implicit något värderande om musik precis som när vi 

säger att musiken är glad så säger vi implicit att den är glad. Med andra ord bör det Kivy 

beskriver inte bara vara gällande för emotiva termer, utan för alla termer som vi beskriver 

musik med. Därför faller detta åter in under Zangwills påstående att känslor och musik inte 

har någon essentiell relation. Isåfall hade musik haft en essentiell relation med allt som vi 

beskriver det med och det låter rätt märkligt. 

Kivys teori om musikens uttrycksfullhet är inte mer än en förklaring på hur vi metaforiskt 

får musiken att likna känslouttryck, men vi kan även metaforiskt få musiken att likna många 

andra saker. Med andra ord är det förhållande Kivy försöker påvisa mellan musik och 

känslouttryck(känslor) lika trivialt (eller otrivialt) som att visa hur förhållandet mellan musik 

och t.ex. naturliga fenomen (vågorna i havet, vulkanutbrott osv.) fungerar dvs. helt i linje med 

Zangwills påstående att musik och känslor (känslouttryck i Kivys fall) inte har någon 

essentiell koppling. Annars borde det som sagt finnas en essentiell koppling mellan alla de 

termer som vi använder för att beskriva musik med och musik. Ett stycke musik hade då 

kunnat ha en essentiell koppling till havet, kärlek, stenar, aktierna på börsen och allt annat 

som vår fantasi kan tänkas likna vid musik. Vi hade då behövt teorier som förklarar alla dessa 

relationer vilket låter väldigt märkligt. 

 

Jag kommer i nästa sektion försöka förklara vad jag tror kan vara en möjlig teori för varför vi 

ibland känner känslor när vi lyssnar på musik, då det är ett faktum att detta händer. Detta gör 

jag med hjälp av Charles Avisons teori som Kivy tar upp i sin bok The Corded Shell.  
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Del 3	  
	  

3.1 Avisons Associationer  

	  

Jag har hittills i uppsatsen argumenterat mot att känslor och musik har ett samband. Men det 

bör understrykas att jag inte säger att vi inte kan känna känslor när vi lyssnar på musik, för 

detta har vi nog alla upplevt. Men hur kan detta ske om musik och känslor inte står i direkt 

relation till varandra? Jag vänder mig åter till Kivys bok The Corded Shell för att försöka 

svara på frågan.	  

I sin framställning av Contour-teorin refererar Kivy till ett antal olika musikfilosofer från 

1700- och 1800-talet. En av dessa är Charles Avison och hans bok ”An Essay on Musical 

Expression" (3rd ed.; London, 1775). Avison intar en ställning som Kivy kallar för 

”Association of ideas” (P. Kivy 1980, s 29). Kivy skriver så här:  

”It arises from the trivial and true observation that we tend, other things being 

equal, to think of B, after perceiving or experiencing or thinking of A, if, in the past, 

we experienced A and B together; or tend to feel a certain way, all things being 

equal, when we perceive or experience or think of A, if we felt that way in the past 

when we perceived or experienced A” (ibid, s 29).  

För att ta ett exempel: när man genom smak eller doft påminns om en händelse eller en plats 

som sedan väcker en känsla som är associerad med den specifika platsen eller händelsen.	  

Musikaliskt kan detta appliceras på två sätt enligt Avisons teori, menar Kivy. Musik kan 

genom att imitera ljudet av verkliga ting – till exempel havets vågor – skapa en bild av detta 

ting hos oss” (P. Kivy 1980, s 29). Om jag genom association exempelvis kommer ihåg att jag 

var i Malmö när jag för första gången hörde en viss låt gör det i sin tur att jag känner en 

känsla som jag associerar med denna bild jag skapat genom att lyssna på musiken. Denna 

känsla kan vara glädje ifall jag kände glädje när jag var i Malmö när jag hörde låten, eller 

sorgsenhet ifall jag kände sorg när jag var där (ibid, s 29).  

Vi kan känna vissa känslor när vi lyssnar på musik, men det är inte musiken som direkt 

påverkar oss att känna denna känsla, utan det är snarare bilderna som vi förknippar med 

musiken som får oss att känna känslorna, menar Avison enligt Kivy. 

”No one should doubt that music can and does arouse emotions in this way” skriver 

Kivy ”What we deny is that this has anything to do with musical expressiveness” 

fortsätter han (ibid, s 30).  
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Som vi ser håller Kivy med om att Avisons teori håller måttet för att förklara hur vi kan 

känna känslor när vi lyssnar på musik. Men enligt Kivy så behandlar detta inte ämnet 

musikens uttrycksfullhet, (jag håller med honom här) och Kivy driver detta vidare till att 

bottna i hans contour-teori. Det jag menar är snarare att musikens uttrycksfullhet inte har med 

känslor att göra, därför kan vi godta Avisons teori som en teori om hur vi upplever känslor när 

vi lyssnar på musik.  

 

Kivy fördjupar sig ytterligare i hur förhållandet mellan komplexa känslor och musik fungerar. 

Vi vet att ljud har en effekt på människors känslor och därför bör ljud, som är organiserade 

som musik, också ha en stimulerande effekt (ibid, s 30-31). Om vi hör musik som vi finner 

aggressiv eller arg är vår naturliga tendens att fysiologiskt förbereda oss för att slåss eller att 

fly, menar Wilson Coker i ”Music and meaning: A Theorethical Introduction to Musical 

Aestethics and Art Criticism" (New York: Free Press 1972), citerad av Kivy (P. Kivy 1980, s 

30). Men så är inte fallet, vi tenderar enligt Kivy inte att känna för att slåss eller fly när vi hör 

aggressiv eller arg musik (ibid, s 31). Enligt Coker sker detta omedvetet, men Kivy frågar sig 

då vad det är som talar för att detta faktiskt sker?  Inget, svarar Kivy själv; enligt Coker ska 

lyssnandet på arg musik göra oss arga och därför få oss att känna som att vi borde slåss eller 

fly.  

”Our ”most natural respons” to ”angry music”, where by ”angry” we 

mean”expressive of anger”, on the contrary, would be to sittight and listen to the 

music-which is just what we do.” skriver Kivy (P. Kivy 1980, s 31).  

Men poängen här är inte att dessa kan förväxlas understryker han. Kivy menar att om vi antar 

att det faktiskt är så att vi omedvetet har en psykologisk reaktion när vi hör musik och att 

denna reaktion kan beskrivas som en känsla, så betyder det fortfarande inte att denna känsla 

kan vara sorg, ilska eller rädsla. Dessa känslor är inte bara reaktioner på stimuli, utan kräver 

enligt Kivy ett objekt som de kan riktas mot (ibid, s 32).  

När musik väcker känslor av ilska, sorgsenhet och så vidare (känslor som kräver ett 

objekt), så görs detta enligt Kivy utifrån Avisions sätt att beskriva känslorna, det vill säga 

genom ”association genom idéer” (ibid, s 32). När jag exempelvis blir arg när jag lyssnar på 

"No Rule" av Lädernunan, blir jag inte arg på låten utan på alla negativa händelser som jag 

associerar till låten. Detta är dock en subjektiv beskrivning av musik och kan därför inte vara 

en del i det som Kivy kallar för musikens uttrycksfullhet då han söker en objektiv teori (ibid, s 

32-33).  

Jag håller återigen med Kivy i hur han använder sig av Avisions teori och klargör hur 



	   18	  1
8

musik kan ha uttrycket för känslor som kräver objekt. Men jag skulle vilja driva det längre, 

jag skulle vilja påstå att detta fenomen gäller för alla känslor, inte bara de som kräver objekt, 

samt även uttrycket för alla känslor som Kivy själv pratar om. Musiken själv är alltså inget 

annat än ljud i olika strukturer, den kan varken besitta eller förmedla några känslor. Men när 

vi lyssnar på musik och upplever en känsla i samma stund, så sker det på det sätt som Avison 

förklarar: vi associerar musiken till exempelvis en viss plats och därför känner en viss känsla. 

Därför kan denna känsla vara vilken som helst – vi är inte begränsade till att endast uppleva 

känslor som kräver objekt när vi tänker på våra minnen.  

	  

Det kan här ifrågasättas huruvida det finns känslor som inte kräver objekt och vice versa, men 

det är en diskussion jag inte kommer fördjupa mig i, då det inte är väsentligt för min 

frågeställning.	  

Det kan invändas att man ibland känner en viss känsla första gången man hör en låt eller 

ett stycke. Kan detta vara möjligt, om man inte kan associera det till något tidigare, enligt 

Avisons teori? Man kan känna en känsla första gången man hör en låt, men man kan associera 

det till liknande låtar och därför till liknande minnen som man har haft. Man kan även känna 

en känsla av tillfredsställelse när man hör låtar på grund av dess fantastiska uppbyggnad, men 

även där grundar det sig på associationer till något tidigare. Man kanske har kunskap inom 

musik och därför vet att det är svårt att skapa eller spela något sådant stycke.  

Jag kan förstå att det kan tyckas märkligt att jag ger mig an att förklara hur känslor uppstår 

när vi lyssnar på musik, när jag samtidigt argumenterar för att de inte står i direkt samband, 

eller att känslor inte är något essentiellt inom musiken. Men då detta fenomen uppenbarligen 

är av största intresse för många människor (även mig själv) så var det inte annat än 

nödvändigt att ge sig i kast med att försöka förstå hur detta fenomen kan uppstå. Jag ser inte 

att detta påverkar Zangwills påstående att känslor och musik inte har någon essentiell relation, 

då det också hade betytt att det finns en relation mellan korvar och känslor om jag kände en 

känsla varje gång jag såg en korv, men så är inte fallet. Snarare ska det ses som att jag när jag 

hör en viss låt känner en känsla, så är det på grund av associationer, så som beskrivet enligt 

Avison. Att jag varje gång jag ser en korv, p.g.a. associationer känner en känsla eller på grund 

av att jag associerar korvens form med någons leende, betyder inte att korven har uttrycket för 

glädje eller att jag kan säg att korven är glad och säger något annat än något metaforiskt 
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Slutsats 
	  

Jag har i min uppsats presenterat Kivys contour-teori, samt bemött Jennifer Robinsons kritik 

av denna och visat att Robinsons kritik inte fäller Kivys teori. Jag har samtidigt själv vänt 

kritik mot contour-teorin. Jag har sedan tagit ställning för Zangwills (och Hanslicks) synsätt 

kring hur relationen mellan musik och känslor fungerar, vilka säger att en sådan relation inte 

finns. När vi säger att en låt är glad, sorgsen och så vidare, är detta endast metaforiskt. Med 

andra ord finns det inga sådana emotiva egenskaper hos musiken, inte heller finns det några 

sådana uttryck i musiken som Kivy antyder. Jag har även påpekat att om man kombinerar 

Robinsons kritik med Zangwills syn på musik och känslor så kan man fälla Kivys teori, och 

jag har argumenterat mot Kivys uppställning av Hanslicks synsätt, samt problematiserat 

Kivys egna uppställning av sitt argument. Ytterligare har jag tagit upp hur Kivys teori kan ses 

som trivial då hans förklaring på varför just känslouttryck är essentiellt för musik kan 

appliceras på väldigt många andra metaforiska uttryckssätt som vi använder när vi beskriver 

musik. 

Jag har slutligen presenterat en teori som kan visa hur vi kan uppleva känslor i samband 

med musik. Denna teori som kallas för ”Association genom idéer” har jag plockat ur Peter 

Kivys The Corded Shell, och jag har även visat att Kivys egna teori går att ställa in under 

denna, samt att associations-teorin inte motbevisar min ställning att Zangwill har rätt i sitt 

påstående kring musik och känslor. Jag har även visat att det inte är så stor skillnad mellan 

Sankt Bernards-hundar, korvar och musik.  
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