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Abstract 

Experience of singing – a musically vocal confirmation of my existence in 
the world. A phenomenological investigation from a first person perspec-
tive.  
 
Susanna Leijonhufvud 
 
This thesis treats the phenomenon of Singing Experience. Its purpose is to 
reveal the content that constitutes the phenomenon of singing from the sing-
ers’ point of view. Singing should be understood as a unique vocal expres-
sion carried by tones in a form that is sonorous, alive and fluid. The singing 
is in the context of singing with others. In order to perform a study that aims 
to reveal content within a phenomenon, the study uses a phenomenological 
approach from a first-person perspective, which is also my own perspective 
as the singer as well as the researcher. The interest in the field has arisen 
from the experience of singing with people who do not seem to notice that 
they sing out of tune. This has led to the thoughts that the phenomenon of 
singing includes different contents for different people in different situations. 
The phenomenological methods provide cogitations to stretch the particular 
situated momentary experience into the sphere of the possible experience. In 
the thesis the result of this eidetic study is described with its general essence 
a “musical vocal confirmation of my existence in the world” as well as a 
description of the constitution of the phenomenon of singing. The descrip-
tion of the phenomenon is a description of the essences of the lived-body, as 
well as the immanence of emotion and cogito. The description also includes 
the surrounding world, which harbours the dimension of the real as well as 
inter-subjective transcendence concerning time and space, humanity, music 
and the divine. All of the essences have shown to be essential essences of the 
experience of singing. This, however, is dependent on how the phenomenon 
of existence is regarded: to exist in a wide or a narrow sense, including or 
excluding the transcendent aspects of the phenomenon of singing.   
 
 
 
Keywords: singing, experience, musical inter-subjectivity, music education, 
phenomenology, transcendence 
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Prolog 

- ”Är det inte väldigt varmt här inne?” 
- ”Nej, det tycker jag inte…” 
- ”Jo, men visst är det väl varmt?” 
- ”Det är bara att kolla på termometern.” Går iväg för att 

kontrollera temperaturen på en termometer som hänger i 
hörnet. ”Nej, det är 19 grader här inne. Inte alls varmt!” 

- ”Men jag tycker nog ändå att…” 
 
Nu kanske Du, bäste läsare, vill träda in som räddaren i nöden och 
hävda att det faktiskt kan vara fel på termometern. Den kan fak-
tiskt visa fel. Vän av ordning ordnar genast med fler termometrar 
för att förvissa sig om ett medelvärde på ett antal termometrar. 
Detta kommer att kunna ge ett exakt svar på vilken temperatur det 
faktiskt är i rummet. Efter denna bevisning går det att, med säker-
het, avgöra huruvida temperaturen faktiskt är för varm för att vara 
en ordinär rumstemperatur eller inte. Trots en idog undersökning 
av rummets faktiska temperatur säger undersökningens resultat 
fortfarande ingenting om min upplevelse av att rummet är för 
varmt.  
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1. Introduktion 
I nian hade vi genomfört luciatåg för sjätte året i rad. Vi hade, alla tjejer i 
klassen, på egen hand repeterat och uppträtt med luciatåg på flera av stadens 
sjukhem, idrottsklubbar och vid det lokala polishuset. I högstadiet sjöngs alla 
luciasånger med över- och understämmor och flera av oss sjöng solopartier i 
olika sånger. Trots detta, delvis ganska avancerade upplägg, var det något 
märkligt, en av oss verkade aldrig riktigt lära sig sångstämmorna. Det verka-
de inte bekymra henne det minsta att hon inte sjöng som vi, unisont, i en 
gemensam melodi eller sångstämma. Jag funderade mycket på det där då. 
Jag funderar fortfarande.  

Denna uppsats handlar om sångupplevelse. Vad upplever vi egentligen 
när vi upplever att vi sjunger? Det är inte en fråga om vad sjungande är en-
ligt ett ideal. Föreliggande undersökning är i stället inriktad på vad som kon-
stitueras av och vad som utgör det intersubjektiva mellan två eller flera män-
niskor när de sjunger samtidigt. Det som utgör grunden för fascinationen 
inför denna intersubjektivitet är alla de människor jag stött på genom livet 
och som har sjungit ur ton utan att verka erfara det själva. Fascinationen över 
detta fenomen har givetvis väckt frågor hos mig kring vad sjungande som 
sådant kan vara, hur det är möjligt att erfara sjungande på olika sätt trots att 
det, i det stora hela, är ett intersubjektivt delat erfarande. I denna uppsats 
kommer jag att undersöka vad som konstituerar fenomenet sångupplevelse 
genom en introspektiv undersökning med mig själv som sjungande och tilli-
ka forskare. Detta är ett tillvägagångssätt som har vuxit fram under mitt ar-
bete med sång de senaste åren. 

Från skoltiden och framåt har jag ständigt grubblat över hur det kommer 
sig att vissa personer inte verkar uppleva att de inte är en del av det melodis-
ka och harmoniska samspelet i en vokalensemble. Detta intresse har fördju-
pats och utvecklats med åren och fascinationen är alltjämt lika stor var gång 
jag träffar på en person som inte verkar bekymra sig om att hon sjunger ”ur 
ton”. Detta fascinerar mig, jag är genuint nyfiken på hur detta fenomen upp-
står. I min värld, givet mina tidigare erfarenheter, är det helt främmande. 
Sjunger jag fel eller sjunger jag ”ur ton” hör jag det – och skäms. Kanske 
slutar jag tillfälligt sjunga för att lyssna och lära mig hur det ”ska vara”. Att 
inte erfara att sången inte passar ihop med de andras sång pockar på min 
uppmärksamhet. Det hela känns lite som ett mysterium, lite oförklarligt och 
märkligt. Parallellt med min egen fundering över detta ”mystiska”, undrar 
jag om det hela ter sig väldigt självklart och ”o-mystiskt” för vederbörande. 
Denna fundering ligger till grund för denna uppsats.  

Funderingen kring hur det kom sig att denna enda person i det inledande 
exemplet aldrig verkade lära sig luciasångerna som vi sjöng år efter år, och 
än mindre bekymra sig om denna ”ofullkomlighet”, ledde till att jag, i mitt 
examensarbete från musiklärarlinjen, undersökte ”uppfattningen av den egna 
sången hos självutnämnda falsksångare” (Leijonhufvud, 2005). Denna un-
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dersökning gick egentligen ut på att bekräfta en hypotes jag hade utvecklat 
under arbetet med körer och sjungande människor i olika sammanhang. Det 
erfarenhet jag redan hade sade mig att personer som själva sjöng falskt inte 
behövde sakna omdömesförmågan ”ur ton – i ton”, då det gällde andras 
sång. Denna hypotes bekräftades i studien.1 Nästa försök till att närma mig 
detta fenomen var under mina kandidatstudier i musikpedagogik. Tre kvali-
ficerade dirigenter intervjuades. Dirigenterna hade alla en gedigen erfarenhet 
av sångare på olika nivåer allt från professionella sångare till amatörer som 
beskriver sig själva som att det inte kan sjunga. Resultatet från denna studie 
visade att korister kan uppvisa ”ofullkomlighet” och sjunga mer eller mindre 
ur ton trots deltagande i körverksamhet. En tolkning skulle kunna vara att 
övning, i kör, inte behöver förbättra en sångares förmåga till självavlyssning. 
Samma person kunde år ut och år in fortfarande intonera lågt eller vara ”ute 
och cykla” (Leijonhufvud, 2006). Slutsatsen jag drog av detta var att det inte 
är möjligt att med en ”vanlig” körpedagogik att komma åt fenomenet med 
självavlyssning i sjungandet. Därmed inte sagt att personers självuppfattings-
förmåga av den egna sången skulle kunna friseras med hjälp av specialpeda-
gogiska incitament. Ett fortsatt funderande ledde mig vidare i studier på 
masternivå där jag tog mig an denna fundering ur fenomenologisk betraktel-
se.  

Mötet med fenomenologin som forskningsansats lockade mig rent intui-
tivt. Själva begreppet “fenomen” verkade passande för det jag ville försöka 
komma åt och studera. Ordet fenomen hade, till en början, en betydelse av 
något uppenbart men samtidigt märkligt. Det första ”fenomen” jag kom att 
tänka på, i mötet med fenomenologin, var fenomenet regnbågen. Det finns 
en tämligen enkel förklaring till att en regnbåge uppenbarar sig på det viset 
som den gör, dess skenbara placering på himlavalvet, dess form och dess 
färger.2 Trots enkelheten i regnbågens förklaring är den, som fenomen, fort-
farande fascinerande. Fascinationen består i att bli hänförd, tagen och stanna 
upp inför detta fenomen. Vi betraktar inte regnbåge lika slött och med sam-
ma nonchalans som vi betraktar en sten. Något i fenomenet regnbåge gör att 
vi stannar upp. En tydlig förklaring av detta fenomen kan inte riktigt makule-
ra fascinationen för den samme. I mötet med fenomenologin visade sig en 
parallell mellan ”fenomen” och ”sångupplevelse”. Denna intuition har be-

                                 
1 Studien gick ut på att ett antal försökspersoner sjöng och bedömde “riktigheten” i den egna 
sångprestationen vid två tillfällen under samma försök. Det första i direkt anslutning till sång-
prestationen och det andra efter testets sångstund då de lyssnade till sig själva på egen hand 
från inspelningen av sångstunden. Det visade sig att bedömningen av ”riktigheten” i den egna 
sånginsatsen skilde sig åt i de två fallen, i direkt anslutning till den egna sånginsatsen och vid 
lyssnande i efterhand till dito (Leijonhufvud, 2005).  
2 Regnbågen är ett fenomen som skenbart uppstår på himlen utan att existera på en fixerad 
plats på himlavalvet. Var och en av oss betraktar alltså vår alldeles egen regnbåge utifrån den 
plats där vi betraktar den samme. Regnbågen som fenomen uppkommer genom att solens vita 
strålar bryts med olika vinklar (40-42°) i regndroppar vilket ger upphov till att ett spektrum av 
färger upplevs i den krökta figur som vi känner som en regnbåge.  
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kräftats och fördjupats och därmed styrt valet av forskningsansats vilket 
ligger till grund för föreliggande studies metodologiska tillvägagångssätt och 
därmed genererandet av resultatet som sådant.  

Denna licentiatstudie tog sin början i tankekonstruktionen att studera hur 
sång upplevdes av dem som sjöng ”ur ton”.3 Men ju närmare jag kom det 
uttänkta upplägget desto mer osäker blev jag på det tänkta resultatets rele-
vans. Vad skulle ett resultat från en sådan studie säga mig? Vad hade jag att 
jämföra med? Innan jag ens hann sätta igång med denna tänkta studie backa-
de jag ut ur denna idé och tänkte mig istället att jag först måste försöka be-
skriva sångupplevelse som sådan, innan en avgränsning till vissa personer 
som ”inte kunde sjunga” kunde ske. Denna nya idé ledde till att jag genom-
förde en mängd intervjuer med sångpedagoger och gymnasieelever, både 
sångelever och icke sång- eller musikelever. Vid en preliminär analys av 
intervjuerna framkom det att dessa inte gav mig mer underlag att beskriva en 
sångupplevelse än de jag redan hade sedan tidigare. Under dessa funderingar 
fanns en kurs, i licentiandprogrammet, som presenterade konstnärlig forsk-
ning (Hannula et al., 2005). I examinationsuppgiften till denna kurs experi-
menterade jag med att gå igenom undersökningen i examensarbetet (Leijon-
hufvud, 2005) och tänkte igenom vad denna typ av undersökning skulle 
kunna ge för resultat om jag genomförde den med mig själv som spelplan.4 
På det sättet väcktes idén om att förvalta uppsatsens undersökning i feno-
menologisk anda genom ett första-person-perspektiv som var mitt eget för-
sta-person-perspektiv. Resultatet har blivit en lång och vindlande resa genom 
existentialismens snåriga skog med funderingen som en ständigt försmädlig 
följeslagare som inte lämnat mig någon ro. Vågor av frustrationer har sköljt 
över mig i mina envisa försök att förstå ansatsens begrepp och epistemologi 
samt hur dessa tar sig uttryck i mitt speciella fall ”upplevelse av den egna 
sången” och hur denna ansats har hjälpt mig generera resultat. Det handlar 
inte om att visa sångupplevelse om sådan, för den har Du, bäste läsare, redan 
upplevt många gånger om. Det handlar om att presentera en beskrivning av 
sångupplevelsen i ljuset av fenomenologi. Det handlar inte om att ”se sa-
ken”, det handlar istället om att ”se saken med nya ögon”. I föreliggande 
undersökning är dessa nya ögon, fenomenologiska ögon. Trots att jag har 
sjungit i hela mitt liv, i olika sammanhang, på olika nivåer och olika genre 
har jag aldrig upplevt sångupplevelse så rik, mångfacetterad och djuplodan-
de som genom denna riktade fenomenologiska undersökning under detta år. 

                                 
3 Exempel på sjungande ”ur ton” är den utgivna repertoaren av Florence Foster Jenkins and 
friends (2003) eller inspelningarna av Här kommer Pippi Långstrump från 1969 (2003), där 
några barn i ljudbildens förgrund sjunger “ur ton” vid samtliga sångsekvenser.    
4 Det visade sig alltså en parallellitet till konstnärlig forskning och mitt tänkta forskningsupp-
lägg. Denna parallellitet bestod främst i möjligheten att forska på sig själv, med sig själv som 
spelplan (Hannula et al., 2005). 
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1.1 Problemområde  
Syftet med föreliggande undersökning vilar på den bakgrund som skissats i 
inledningen. Bakgrunden kan sammanfattas som en fundering kring hur det 
är möjligt för vissa personer att dela uppfattningen om ’existensen av en 
delad upplevelse av samsång’, samtidigt som vissa personer, i samsången, 
’inte delar uppfattning om sångupplevelsen’. Vad kan finnas i sångupplevel-
sen som delas, och därmed utgör en grund för en gemensam upplevelse av 
fenomenet, och vad finns där, i samma upplevelse, som gör att vår upplevel-
se av fenomenet skiljer sig åt? Denna fråga har, i föreliggande undersökning, 
slagits samman till; Vad finns i sångupplevelsen som utgör densamma? Mitt 
funderande och mitt intresse för vad som konstituerar sångupplevelsen har 
praktiskt pedagogiska förtecken. Genom att förstå vad som kan finnas i 
sångupplevelser menar jag att det också är möjligt för pedagogen att ana sig 
till hur det är möjligt att uppleva sjungandet för den enskilde. Om pedago-
gen, vägvisaren till kunskap, har dessa möjliga vad klart för sig, är det möj-
ligt för henne att hitta elevens utgångspunkt och överblicka de möjliga vägar 
som eleven kan nyttja.5 Allas och envars rätt till att få sjunga återfinns in-
skrivet i svenska läroplaner för den obligatoriska skolan, Lgr11, som ett 
deltagande ”i gemensam sång”. Denna gemensamma sång ska, enligt läro-
planen och kunskapsmålen, utvecklas från att i någon mån, årskurs 6, följa 
rytm och tonhöjd till att ”med viss säkerhet” följa rytm och tonhöjd.6 Dessa 
föreskrifter hävdar implicit att sjungandet är något som alla har tillgång till 
och som kan förvaltas och utvecklas i en pedagogisk miljö.7 Enligt min tidi-
gare erfarenhet är detta att betrakta som ett ställningstagande, en tro, som 
inte är problematiserat nämnvärt. Forskning visar att ca 4-5% av befolkning-
en är att betrakta som tondöva (Cuddy et al., 2005).8 Detta rön torde ge prak-
tiska konsekvenser på individnivå för ett skolämne som musik där sång är 
obligatoriskt inslag.  

                                 
5 En beskrivning av tänkbara vad kan liknas vid en kartläggning av möjliga vad. Om pedago-
gen har denna karta klar för sig, så väl som kännedom om terrängen vilket kartan represente-
rar, är hon bättre rustad att visa olika vägar och olika vägval från olika utgångspunkter.   
6 Som lägsta tänkbara mål, betyg E, för en elev att uppnå i den obligatoriska skolans sista 
årskurs, åk 9, är att eleven ”kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm 
och tonhöjd.” (Skolverket, 2011b). Kursplanen i musik kräver explicit det sångliga innehållet 
i musikundervisningen till att omfatta unison sång, växelsång och kanon (åk1-3), sång i olika 
genre och uttryck så som jojk och rap (åk 4-6) samt sång i ensembleform med genretypiska 
uttryck och flerstämmig sång (åk 7-9). (Skolverket, 2011a) 
7 Detta bottnar antagligen i det faktum att alla har tillgång till detta instrument som är inbyggt 
i våra kroppar (Vitale, 2009). Jag menar, liksom Vitale, att man bortser från att sjungandet 
kan vara avhängt annat än endast denna sångapparat. Även professionella röstanvändare, så 
som skådespelare, kan vara oförmögna eller ha svårigheter med att använda sin röst när rösten 
ska sjunga (Vitale, 2009). Detta indikerar att sjungandet är något mer, något annat än ”bara” 
användning av röstorganet. 
8 Intressant i detta musikpedagogiska sammanhang är att ”tondövhet”, congenital amusi visar 
vissa paralleller till dyslexi, (Peretz et al., 2002).  



 23 

1.2 Syfte  
Syftet med föreliggande undersökning är med utgångspunkt i ovanstående 
att ur ett första-person-perspektiv beskriva fenomenet sångupplevelse i 
samsång. Syftet föranleder ett antal frågeställningar: Vilka essenser9 konsti-
tuerar fenomenet? Hur hänger dessa essenser samman? Vilka essenser är 
essentiella och vilka är in-essentiella för fenomenets existens? Hur är det 
möjligt att erfara fenomenet med reducerade in-essentiella essenser? Fråge-
ställningarna indikerar behovet av en transcendent fenomenologisk ansats.  

Begreppet ’sångupplevelse’ ska här förstås i ett sammanhang då sjungan-
det sker tillsamman med andra. ”Andra” betyder andras existens så som 
andra korister i olika sångensembler och andra medmänniskor så som ”i 
glada vänners lag” eller tillsammans med barn. Att sjunga tillsammans med 
andra är inte explicit gällande för en unison eller harmonisk samsång utan 
inkluderar i vid bemärkelse; två, eller flera, samtidiga sjunganden, där inten-
tionen från den ena, eller båda, är att sjunga samtidigt.   

Begreppet fenomenet sångupplevelse indikerar att detta är något som 
konvergerar mot en deduktiv uppfattning om ett på förhand bestämt innehåll. 
Genom att betrakta sångupplevelsen som ett fenomen snarare än som ett 
objekt öppnas möjligheter för hur sångupplevelsen är möjlig att erfara.10  

Att undersöka och beskriva möjligt innehåll i detta sjungande avser att 
komma fram till vad som erfars i ett sjungande. Syftet är dessutom breddat 
till att inkludera möjligt innehåll, vilket indikerar kravet på en eidetisk11 stu-
die snarare än empirisk dito. Att nå fram till vad som erfars i ett sjungande 
tänker jag mig är möjligt genom att gå vägen via hur det erfars. Detta hur 
visar sig genom fenomenets existens, en existens som upplevs genom sjung-
andet i samsång. Genom en fenomenologisk undersökning, av sångupplevel-
se, kan fenomenets essenser förmås att framträda ur dessa existenser. En 
fenomenologisk analys inbjuder till att anlägga ett första-person-perspektiv 
på undersökningen. Första-person-perspektivet antar jag som mitt eget för-
sta-person-perspektiv. Genom detta val av första-person får jag en, nästintill, 
obegränsad tillgång till första-personens reflektion i samklang en feno-
menologisk analys av fenomen. Valet av första-person spelar liten roll när 
undersökningens avsikt är att komma fram till fenomenets essenser. Essen-
ser, i fenomenologisk bemärkelse, går bakom det situerade och kontextuella 
som utgör fenomenets särskilda existenser för första-personen.  

                                 
9 Begreppet ”essens” hämtas från fenomenologin och kan enkelt översättas med vad eller 
vilken egenskap som ett fenomen utgörs av. En utförlig förklaring av begreppet ”essens”, vad, 
och hur det skiljer sig från begreppet ”existens”, på vilket sätt, presenteras i 5.2. 
10 Det kan tyckas besynnerligt, märkligt eller rentav underligt att fråga sig vad som upplevs i 
ett sjungande om jag samtidigt betänker att jag sjungit i hela mitt liv. Uppsatsens syfte baserar 
sig dock på denna naiva, öppenhjärtiga och nyfikna funderig. Detta är att likna vid benäm-
ningarna grundforskning eller ’nyfikenhetsforskning’ vilka härstammar från Aristoteles (Ihde, 
2000, s. 30; Liedman, 2001, s. 303). 
11 Eidetisk kommer från grek. eidos vilket betyder väsen.  
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I linje med den fenomenologiska ansatsen är min avsikt att beskriva fenome-
net snarare än att förklara fenomenet uppkomst med hjälp av teorier från 
pedagogik, psykologi, fysiologi, akustik eller musikvetenskap. Syftet är i 
stället inställt på att försöka beskriva fenomenet så som det visar sig med 
hjälp av just det som visar sig och inget annat än det som visar sig.   

Att fenomenologiskt beskriva fenomen, snarare än att förklara dem, innebär 
att välja en sfär för inkluderande och en för exkluderande. […] Det som ex-
kluderas är förklaringen – men vad är en förklaring? I en första betydelse är 
en förklaring varje typ av teori, idé, begrepp eller tolkning som försöker gå 
bakom fenomenen, som försöker ge en orsak till ett fenomen eller förklara 
det i andra termer än de som visar sig. (Ihde, 2001, s. 30). 

Avgränsning 
Undersökningens syfte, som beskrivits ovan, är att avslöja det essensliga 
innehåll som utgör fenomenet sångupplevelse. Syftet avgränsas dock till att 
gälla just detta och gör inte anspråk på att kartlägga hur dessa konstituerande 
essenser relaterar till varandra i fenomenets existens, vilka essenser som 
hänger samman och på vilket sätt de är sammanlänkade i samma upplevelse. 
Undersökningen gör inte heller anspråk på att till fullo studera essensernas 
möjliga utbredningar. Däremot avses att kartlägga essensernas släktskap med 
och till varandra, som ett naturligt led i att strukturera kunskapen om feno-
menet och därmed göra fenomenets innehåll överblickbart och hanterbart i 
en analys.   

1.3 Disposition 
Uppsatsen är i tre delar. Del I (kap. 1-7) är en presentation av det arbete som 
föregått undersökningen. Del II (kap. 8-14) är uppsatsens huvuddel där un-
dersökningens resultat presenteras. Del III (kap. 15-18) innehåller diskussio-
ner kring undersökningen och uppslag till vidare forskning. Då undersök-
ningen är av fenomenologisk art har jag, i min förståelse och i undersök-
ningens analysdel, använt mig av logikens regler vilka, på flera platser illu-
streras i figurer, så kallade venn-diagram (fig. 5.3, 8.1, 8.3, 8.4, 9.1, 13.1, 
14.1).12 Centralt för förståelsen av fenomenet är den tankekarta som redovi-
sas som en del av resultatet i andra delens första kapitel (fig. 8.2).  

Den första delen, vilken denna disposition är en del av, utgör introduktio-
nen till undersökningen. I kapitel 1 har ingången till den föreliggande under-
sökningen presenterats. I kapitel 2 redogör jag för mina tidigare levda erfa-
renheter av sjungandet som fenomen. Här presenterar jag olika sammanhang 
jag har sjungit i under mitt liv. Redogörelsen är tänkt som en skissartad bak-
grund för att placera mig som ”sångerska” i relation till rollen som ”forska-

                                 
12 Se även Ferm (2004) och Ihde (2007) för liknande illustrationer över logiska resonemang i 
liknande undersökningar. 
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re”. Tidigare erfarenheter av fenomenet är även sådana erfarenheter som jag 
tagit till mig genom litteratur om ämnet sång. Denna litteratur, samt litteratur 
angående forskning på upplevelser, presenteras i kapitel 3. Kapitel 4 slår 
sedan an klangen för den vetenskapliga ansatsen som utgör grunden för före-
liggande undersökning. Här presenteras den fenomenologiska rörelsen i stora 
drag med fokus på den moderna fenomenologins grundare Edmund Husserl. 
Därefter följer en presentation av de filosofer som har utvecklat fenomeno-
login kring vissa, för denna undersökning, signifikanta områden; existensen, 
annanhetens alteritet samt den levda kroppen. Slutligen presenterar jag de 
tolkare av fenomenologin som jag har använt mig av för att förstå ur-
sprungskällorna. I följande kapitel, kapitel 5, redogör jag för den feno-
menologiska epistemologin då detta är en avgörande fråga för en licentiat-
uppsats som denna med pedagogiska förtecken. Av epistemologin följer en 
förklaring av centrala begrepp som genererat förståelse och kunskap kring 
det undersökta fenomenet. Som ett tillägg till dessa explicita fenomenologis-
ka begrepp följer, i 5.8, en redogörelse för vardagliga begrepp, som i en fe-
nomenologisk miljö får en specifik innebörd. Därefter presenteras den feno-
menologiska metoden i de avslutande två kapitlen 6 och 7. Kapitel 6 fördju-
par sig i källan till denna undersökning, upplevelser av fenomenet. Detta 
sker främst under ledning av Husserl, Don Ihde och Dan Zahavi, varpå kapi-
tel 7 redogör för hur jag har hanterat den fenomenologiska analysen enligt 
Herbert Spiegelberg. 

Del II är uppsatsens huvudfokus. Här finns resultatkapitlen där fenomenet 
redovisas i sin helhet. Kapitel 8 presenterar fenomenets generella essens 
samt den konstitution som fenomenets essenser har visat sig sortera sig un-
der i denna undersökning. I detta kapitel presenteras en tankekarta som ge-
staltar fenomenets konstitution, dess essenser och relationer mellan essen-
serna. Därefter följer en fördjupning av de två huvuddragen av den generella 
essensen. Kapitel 9-13 är sedan en redovisning av de olika huvudessenserna 
som visat sig utgöra fenomenet. Här presenteras även en del av de utsträck-
ningar som dessa essenser har uppvisat samt komplexa sammanflätningar av 
dessa essenser som inte visas i den översiktliga konstitutionen i kapitel 8. 
Uppsatsens andra del avslutas med en fenomenologisk reduktion i kapitel 14, 
en reduktion som prövar fenomenets giltighet genom att pröva giltigheten 
hos fenomenets essenser.  

Den avslutande delen, del III, innehåller först och främst, i kapitel 15, en 
diskussion av några av de mest intressanta resultaten som visat sig i del II. 
Därefter redovisas den fenomenologiska ansatsens förtjänster och begräns-
ningar i denna undersökning (kap. 16). Utifrån detta resonemang diskuteras 
sedan undersökningens trovärdighet och relevans (kap. 17). Hela uppsatsen 
avslutas med att förslag inför fortsatt forskning målas upp (kap. 18).   
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2. Tidigare erfarenheter av sjungande 
I följande fenomenologiska undersökning är det av stor vikt att presentera de 
tidigare erfarenheter som ligger till grund för det som jag tror mig veta om 
fenomenet. Alla dessa erfarenheter ska kunna parentessättas för att låta fe-
nomenet framträda på nytt utan erfarenheternas belastning. Här nedan följer 
en beskrivning av mina tidigare erfarenheter av att sjunga själv. 

Sång har aldrig varit något särskilt för mig. Sjungandet var inget märk-
värdigt, det var ett naturligt och mycket frekvent förekommande inslag i mitt 
liv. Min mamma sjöng, min pappa sjöng och min morfar sjöng. Alla dessa 
sjöng halvprofessionellt. Min mormor, som inte alls var någon ”sångerska”, 
sjöng för mig med djup och lugn stämma. Morfar hade sångare hemma som 
han övade sång med, pappa hade folk hemma som han repeterade och sjöng 
med, mamma repeterade. Vi åkte på operetturné om somrarna. Jag sjöng. 
Tids nog tog mina föräldrar med mig till olika barnkörer. Mina första reflek-
tioner kring sjungandet var att man måste ”lära sig sången”. Man skulle lära 
sig hur sången gick. Hur den började, när den började, hur den skulle gå, 
dess melodi, återkommande små melodisnuttar i sången som repeterades, hur 
sången skulle sluta, hur fort det skulle gå och, naturligtvis, hur texten skulle 
vara.  

Mina första reflekterade erfarenheter av min egen sång var just detta att 
lära sig sången; melodi, text och form. Tidigt i mitt liv introducerades det 
som kallas sångstämmor. Dessa stämmor sjöng jag utan att tänka närmare på 
huruvida de var svårare eller lättare än melodin. Ofta var stämmorna friställ-
da från den bindande texten som melodin bar upp. Stämmorna kunde sjungas 
på ett [oh] eller [ah] eller bara enstaka ord från melodins text som inte alls 
återgav textens narrativ på samma sätt som melodins text gjorde. När jag 
tänker tillbaka på denna tid i mitt liv, drar jag slutsatsen att jag tidigt lämna-
de textens innebörd och har därför allt sedan dess, och kanske även tidigare, 
prioriterat melodin samt musikens toner och intervall till förmån för texten 
som alltså inte verkade anses vara lika viktig. 

Allteftersom att sångerna och stämmorna blev svårare och svårare kom 
sångteknik att bli viktigare. Att lära sig att kontrollera sin andning och att 
utvidga sitt sångregister kom att stå i fokus, förutsatt att man ”kunde sång-
en”. På detta sätt fortsatte det i olika körer genom hela min barn- och ung-
domstid fram till dess att jag gick med i en kvinnlig barbershopkör under 
universitetstiden. I denna ”barbershopvärld” fick jag lära mig massor. Det 
första som slog mig var att körens ”basar” sjöng en kvart lägre än traditionell 
altstämma. Dessa kvinnor sjöng, klingande, helt obehindrat ned till ostrukna 
c utan minsta ansträngning.13 Det andra var att repetitionen av en ny sång 
började först när alla hade lärt sig sin stämma och sin text utantill. Efter en 
                                 
13 Att utvidga sitt sångliga register nedåt, för kvinnor, hade aldrig förr uppmärksammats i 
någon kör där jag deltagit. Det var, för flickor och kvinnor, alltid bara fråga om en stretchning 
uppåt i registret. 
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introduktion av sången var det upp till var och en att på egen hand lära sig 
sångstämman. Detta innebar idogt övande hemma med hjälp av noter och 
inspelningar på kassettband. Klarade man inte detta, att ensam hålla sin 
stämma (korrekt och utantill) i en kvartett fick man återigen göra inträdes-
prov i kören (vilket i praktiken kunde vara det samma som att sluta). Detta 
ställde naturligtvis stora krav på den enskilde koristen men upplägget gjorde 
att repetitionstiden kunde ägnas åt annat. Gemensamt vokaltuttryck, kropps-
hållning och mimik som förstärkte sångens budskap eller handling. Det 
handlade om att finjustera den gemensamma klangen och få till hörbara 
övertoner som en ständigt närvarande femte ton i den fyrstämmiga satsen. 
Hela min tidigare erfarenhet av sång blev reviderad å det grövsta. Vid den 
första barbershoptävlingen som jag deltog i, förstod jag att något sådant som 
att sjunga ”i ton” bara var en av många parametrar som värdesattes vid ett 
framförande. Att se denna beståndsdel i sången som något tematiskt jämställt 
med andra karaktärsdrag i ett sångframförande var helt främmande för mig. I 
min värld hade detta alltid varit en fundamental grund till allt annat. Kunde 
man inte sjunga ”i ton” var man inte aktuell att sjunga överhuvudtaget.  

Förutom att sjunga tillsammans i kör, har jag sjungit i kvartett, både a 
cappella och till storband. Spelningar och sjungningar har tagit plats på alle-
handa scener, baler på slott, TV- och radioinspelningsstudios, företagsevent, 
privata fester och olika ”sittningar” på nationer med mer eller mindre beru-
sade ”gäster”. Situationerna har företrädelsevis varit kvällar och nätter med 
ett, bitvis, ganska slitigt sångliv ”på sidan om”. Mina erfarenheter av sjung-
andet, förutom att själv sjunga i dessa körer, har bestått i att sjunga med 
andra på spontana fester eller arbetsplatser eller andra tillfällen. I mitt yrkes-
liv har jag lett ett antal körer, i olika åldrar och på olika nivåer samt arbetat 
under ett antal år som musiklärare. Även mötet med den andre, i det här fal-
let en sångare i en kör eller en elev i en klass, öppnar upp för insikter och 
tankar hos mig själv som sångare när jag sjunger själv.  

Mina tidigare erfarenheter av sång kan sammanfattas på följande sätt. Jag 
har vuxit upp i en sångmiljö där den egna sången varit något självklart och 
o-inlärt. Sjungandet har funnits med mig utan att jag tänkt på att jag har lärt 
mig sjunga. Redan tidigt i mitt liv, har jag spontant tänkt på och reflekterat 
kring sjungandet, när jag sjungit solo och när jag sjungit tillsammans med 
andra. Detta har gällt min egen, så väl som andras sång. Upplevelsen av 
andras sång har påverkat ett öppnande och legat till grund för vidare reflek-
tioner kring min egen sång och upplevelsen av densamma. ”Empirin” i före-
liggande studie baserar sig på erfarenheterna av mitt eget sjungande när jag 
sjungit tillsammans med andra. Men kringgärdat dessa erfarenheter finns 
erfarenheter av att sjunga solo och erfarenheterna av att lyssna till andras 
sång. Reflektionerna påverkar, per se, reflektionerna kring min egen sång-
upplevelse. Av den anledningen är det svårt att dra en knivskarp skiljelinje 
mellan vilken erfarenhet som hör till vilken sfär av erfarenheter.   
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3. Litteraturgenomgång 
När detta arbete inleddes, och tankarna på vad sång egentligen var för nå-
gonting, tänkte jag mig att sjungandet helt enkelt måste vara en fusion av 
fenomenen röst och musik. Texterna Rösten och fenomenet (Derrida, 1991b), 
The Experience of Musical Sound (Smith, 1979) och Listening and Voice 
(Ihde, 2007) gav upphov till en intressant triangulering av ett fenomen jag 
initialt trodde mig känna utan och innan. Trots dessa fantastiska texter, med 
genomtänkta filosofiska förklaringsmodeller, har jag försökt att slaviskt följa 
Husserls fenomenologiska kompassnål, att vara vänd mot saken och följsam 
mot densamme. (Det är en konst, i sig, att inte låta sig bli fjättrad i andras 
tankar och teorier eller att fångas av förföriska resonemang.) Men jag har 
kostat på mig att dröja mig kvar och låta mig omhuldas av dessa skarpa tän-
kare för att, efter ruset, nyktra till och kritiskt granska deras idéer och ut-
läggningar. Tankar, idéer och teorier som presenteras, i texterna ovan, ger 
förvisso en styrning och en öppning till vad som visar sig i fenomenet men 
det ger samtidigt nya möjligheter för fenomenologiska parentessättningar 
som, därefter, låter än fler sidor av fenomenet visa sig. Texterna från Derri-
da, Smith och Ihde har öppnat upp och möjliggjort nya erfarenheter och in-
sikter kring de explicita fenomenen röst och musik. En annan viktig text som 
har grundat förståelse för vissa filosofiska begrepp, som under denna studie 
har utgjort min förståelsesfär; upplevelser, varseblivning, tänkande, sanning, 
har jag hämtat från Rudolf Steiners Frihetens Filosofi (1990). Intressant med 
denna text är att den har stora paralleller med ett fenomenologiskt synsätt, 
den är samtida med Husserls fenomenologi, behandlar samma begrepp men 
utan att, på något sätt, explicit hänvisa till fenomenologin. 

Föreliggande uppsats är tillkommen inom ramarna för forskning i musik-
pedagogik. Den avhandlar sångupplevelse som fenomen belyst i en feno-
menologisk anda. Det innebär att denna avhandling placerar sig i ett fält som 
utgörs av forskning på sång och upplevelser. Fältet avgränsas av ämnet mu-
sikpedagogik och då, främst, forskning med en fenomenologisk ansats. Den 
musikpedagogiska litteraturen är berikad med bidrag från musikterapi och 
musikvetenskap då dess områden ligger mycket nära varandra. Nedan följer 
en kortfattad redogörelse för relevant forskning inom sångområdet vilket 
följs av forskning på musikupplevelser.  

Avsikten med detta kapitel är dels att presentera den litteratur som ligger 
till grund för, och på något sätt påverkar, denna undersökning och dels att 
positionsbestämma föreliggande undersökning i ett fält. Litteratur som bidrar 
till att perspektivera undersökningens resultat presenteras företrädelsevis i 
avhandlingens diskussionskapitel. Litteraturen är begränsad till att gälla nor-
disk och engelskspråkig litteratur.  
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3.1 Forskning om sång 
I min verksamhet som körledare, musiklärare, sångerska och sångpedagog, 
har jag haft anledning att läsa en del litteratur om sjungandet (Zangger 
Borch, 2005; Sadolin, 2000; Carlén et al., 1999; Rørbech, 1999, Rydberg-
Asplind, 1991; Uggla, 1989; af Ugglas, 1987). Denna litteratur om sjungan-
det är nästintill att likställa med litteratur som endast behandlar sångappara-
ten och i viss mån även lyssnandet. Den sångpedagogiska litteraturen härrör 
till övervägande del från författarnas egna erfarenheter som sånga-
re/sångerska och/eller sångpedagog med vissa undantag (Zangger Borch, 
2005; Sadolin, 2000; Rørbech, 1999).14 Amerikanskan Jo Estills15, Estill 
Voice Training, har rötter bland annat i hennes egen forskning på området. 
Det samma gäller den franske öronläkaren och tillika uppfinnaren Alfred A. 
Tomatis’16 Tomatis Metoden, en metod som har sin tyngdpunkt i utvecklan-
det av lyssnandet som en väg till en utveckling av sjungandet (Tomatis, 
2005). Den alltmer populäre danskan Catherine Sadolins arbete är erfaren-
hetsbaserat men till viss del ändå knuten till forskningsrön på området (Sa-
dolin, 2000). Den sångpedagogiska litteraturen jag nämnt här ovan, fokuse-
rar på sångapparaten, dess andningsapparat, artikulationsapparat samt reso-
nansutrymmen.  

Mitt intresse för sång och sjungande ledde mig bakom denna sångpeda-
gogiska litteratur och riktade in sig på sjungandets fysiologi, perception och 
akustik (Zangger Borch, 2008; Alldahl, 2004; Sundberg, 1999, 2001). Detta 
ledde i sin tur till ett musikpsykologiskt intresse för ”musikalitet” som sär-
skilt fenomen (Sloboda, 2005; Pio, 2005; Wallin, 1982; Seashore, 1919). Ett 
avgränsat område inom musikalitetsforskningen är just sång och gehör samt 
svårigheter eller oförmågor med detsamma (Peretz et al., 2002; Welsh, 
1979). Det jag kunde utläsa från denna litteratur gav mig en hel del kunskap 
kring ämnet sång; hur sångfysiologi fungerar, hur vi uppfattar olika röster 
och sätt att sjunga på samt vilka typer av oförmågor som en människa kan ha 
då det kommer till sång och musik. Litteraturen gav mig dock inte svaret på 
hur människor upplever det egna musicerandet eller, i mitt fall, sjungandet. 
                                 
14 Zangger Borch har, under sina tolv år långa doktorandstudier, gjort en hel del litteraturstu-
dier på området. Han kommer fram till att den sångpedagogiska litteraturen än, till övervä-
gande del, baserad på egna erfarenheter. Fördelen med detta är att den snabbt kan implemen-
teras i undervisningen då den bygger på praktiska experiment utifrån fysiologiska antaganden. 
Det negativa är dock att den inte, i tillräcklig grad, inkluderar den forskning som finns på 
området (Zangger Borch, 2008).  Liljas (2007) kommer fram till likartad slutsats även om 
Liljas presenterar fler ”sångskolor” än Zangger Borch (2008). Men precis som Zangger 
Borch, drar Liljas slutsatsen att denna sånglitteratur saknar vetenskaplig status. 
15 Jo Estill (1921-2010) amerikansk sångerska, sångpedagog och röstforskare. 
16 Alfred A. Tomatis (1920-2001). Fransk läkare med specialistkompetens inom öra, näsa 
hals. Kom tidigt i kontakt med sångare på hög professionell nivå (genom hans föräldrar) där 
han fann sig hjälpa dem med deras ”problem” gällande sjungandet genom att undersöka, 
analysera, skissa metod och öva deras lyssnande. Detta ledde till utvecklande av Tomatis 
metoden. (Metoden används även för andra ändamål än explicit sjungandet, bl.a. dyslexi och 
ADHD-problematik) (se Tomatis metoden [www dokument]) 
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Olika studier där hörseln har satts i fokus studerar uppfattningen om inspelad 
musik. Om musiken, eller sången, ses som ett fenomen visar sig här skillna-
den mellan att uppleva fenomenet utifrån, alltså ur ett andra-person-
perspektiv, respektive inifrån, ett första-person-perspektiv. Jag vill återknyta 
helt kort till dialogen om temperatur i den inledande prologen. Intresset har 
alltså inte fokus på ”hur det är” snarare ”hur det upplevs vara”. Denna litte-
ratur, sammantaget med mina tidigare erfarenheter, gjorde att en misstanke 
började växa om att dessa två fall, inte bara kan skilja sig åt, utan faktiskt 
vara icke-kommensurabla. I och med detta växte mitt intresse för upplevel-
sen av den egna sången. Fokus riktades mot sjungen sång och hur dess upp-
levelse kan artikuleras överhuvudtaget från ett inifrånperspektiv, ett första-
person-perspektiv.  

Det främsta och mest omfattande forskningen om sång har inriktat sig på 
sångrösten, dess funktion samt perception av densamma från ett andra-
person-perspektiv. Johan Sundberg har genom sin forskning och den forsk-
ning han förestått, bidragit med banbrytande insikter på detta område. Han 
har visat hur det är möjligt för oss att urskilja en viss röst i en hop med rös-
ter, hur vi kan avgöra en persons genus genom att lyssna på rösten, hur det är 
möjligt för en enskild sångare att höras genom det totala ljudet från en hel 
orkester och mycket mer (Sundberg; 2001, 1999). Sundbergs forskning har 
dock varit avgränsad till den klassiska repertoaren och då främst opera. Un-
der senare år har dock denna sångröststeknologi berikats med forskningsrön 
som inkluderar även andra genre; pop, soul och rock (Zangger Borch, 2008).  

Sång är ett ämne som även har engagerat musikpsykologin. Först ut att 
konstituera detta fält var Carl Emil Seashore. Han forskade kring begreppet 
musikalitet och utvecklade musikalitetstester som bland annat tydliggjorde 
olika aspekter av en människas sångförmåga (Seashore, 1919). I kölvattnet 
av detta allmänmusikaliska har en del av den musikpsykologiska forskning-
en styrt över på frågor gällande olika former av musikaliska ”handikapp”; 
amusi, apraxi med flera (Pio, 2005, 2007a; Helgesson, 1994). Här blomstrar 
just nu forskning, i musikpsykologi så väl som hjärnforskning. Hjärnforsk-
ning väljer musik som forskningsobjekt tack vare att musik, som fenomen, 
erbjuder ett enastående sätt att studera hjärnans komplexitet. Stora delar av 
hjärnan är involverad på olika sätt när det handlar om musiklyssnande och 
musikskapande (Fagius, 2001; Wallin, 1982). Representanter för modern 
hjärnforskning är därför mycket intresserade av just sång och musik, vilket 
det musikpedagogiska området givetvis kan dra nytta av.    

Det jag främst har kommit i kontakt med när det gäller forskning på sång 
är forskning som rör ”falsksång” och ”tondövhet” tack vare tidigare intresse 
för dessa områden. Främst gäller detta forskning från Isabelle Peretz fors-
kargrupp i Montreal. De har gjort flera olika studier som rör sångare som 
sjunger ur ton (Peretz et al. 2002, 1993). En studie är en fallstudie kring test-
personen Monica (Peretz et al., 2002). Monica, som själv har sökt sig till 
studien, blir testad på alla möjliga sätt vad gäller hennes omdömesförmåga 
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om toner, uppfattandet av sekvenser av toner och identifikation av kända 
melodier. Förutom dessa ”musikalitetstester” testas även Monica i traditio-
nella intelligenstester och får även sin hjärna scannad. Dessa tester visar på 
normal intelligens. Trots detta rigorösa upplägg avslöjar inte studien något 
om Monicas egna upplevelser av musik eller sång. I en rapport från just den-
na studie skriver forskarna ”For Monica, music must sound monotonous 
since she cannot detect pitch variations that are smaller than two semitones.” 
(Peretz et al., 2002, s. 5).17 Forskarna drar alltså slutsatsen att musiken måste 
upplevas som monoton. Vetenskapligt intressant är att slutsatsen baserar sig 
på forskarnas antaganden och inte på Monicas eget utlåtande. Jag finner det 
något märkligt att denna musikpsykologiska studie inte en endaste gång 
lämnar ett utrymme för ”Monicas” egna upplevelser av musiken.  

Musikpsykologen Graham Welsh har intresserat sig för ”poor-pitch sin-
gers” i sin forskning (1989, 1979). Han visar i en studie att ”poor-pitch sin-
gers” kan tränas att bli bättre i sin tonträffsäkerhet om de får visuell feedback 
gällande tonträffsäkerheten simultant som de sjunger (Welsh, 1989). Det 
finns även studier där resultaten visar att ”poor-pitch singers” inte alls behö-
ver vara ”tondöva” när det kommer till att bedöma tonhöjd som de bara hör 
och alltså inte själva ska återge med rösten (Pfordresher & Brown, 2007). 
Detta resultat stämmer även överens med min egen tidigare erfarenhet (Lei-
jonhufvud, 2005). Resultatet skulle då indikera att det inte behöver vara nå-
got ”fel” på den musikaliska omdömesförmågan utan snarare röra sig om en 
svårighet att kunna återge korrekta tonhöjder vokalt. Pfordresher och 
Brown’s artikel startar med ”Many people claim to have difficulties in sing-
ing” (2007, s. 95), ett ”claim” som tyvärr lämnas outforskat genom hela arti-
keln. I alla dessa typer av studier är sången undersökt som ett rent akustiskt 
fenomen utan andra dimensioner. Studierna behandlar sång som ljudvågor, 
dess alstrande och mottagande samt kognitionen som är tänkt att ske där-
emellan. Som föreliggande undersökning kommer att visa är alstrande och 
uppfattande av sångliga ljudvågor bara en del av fenomenet sångupplevelse.  

3.2 Forskning om fenomen och upplevelser 
Att forska på ett fenomen med en fenomenologisk ansats är att se fenomenet 
med nya ögon, att se något nytt som inte är sett förut, att tänka något som 
inte tidigare är tänkt. Inspiration till att ta mig an forskningen på detta sätt 
har jag främst hämtat från nordiska forskare i musikpedagogik som använt 
sig av en fenomenologisk ansats i sina arbeten; Frede V. Nielsen, Sven-Erik 
Holgersen, Kirsten Fink-Jensen, Frederik Pio och Cecilia Ferm Thorgersen. 
                                 
17 Det borde vara intressant att göra jämförande studier mellan tondövhet och färgblindhet. 
Hur kan en person med normal syn förstå hur en person som är färgblind ser världen? Finns 
det någon situation där den ”normalseende” kan uppfatta världen så som den färgblinde upp-
fattar världen? Hur kan en lyssnandesituation iscensättas för samma typ av empatiska ingång 
där den icke-tondöve och den tondöve uppfattar musik på samma sätt? 
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Exempel på utvidgat synsätt är hur ett, till synes, icke-deltagande i en mu-
sikaktivitet även kan vara ett immanent deltagande i dito (Holgersen, 2002). 
Fink-Jensen gör samma eleganta vinkling då hon studerar musikalsk stem-
thed som ett tillstånd i en musikalisk aktivitet. Hon skiljer på om deltagandet 
är ett resultat av musikalsk stemthed eller om deltagandet är ett resultat av 
något annat, icke musikaliskt (Fink-Jensen, 1997). Frederik Pio (2007) öpp-
nar upp för dimensioner av det o-hörda när ”endast” upplevelse av det hörda 
studeras. Genom att inkludera något icke-hört till det hörda är att gå från ett 
objekt med bestämda dimensioner mot ett fenomen med obestämt antal di-
mensioner. Detta tillvägagångssätt använder Merleau-Ponty (2009) när han 
studerar den mänskliga kroppen som fenomen, ett fenomen vilket överskri-
der kroppen som konkret köttsligt synligt ting, ett objekt. Fenomenologin 
erbjuder, på detta sätt, ett holistiskt inkluderande angreppssätt där inga out-
forskade abrovinkler bör uteslutas.  

Musikupplevelser och upplevelser av musik, i vid bemärkelse, är studera-
de i det musikpedagogiska fältet med företrädelsevis intervjuer ur första-
person-perspektiv (Vist, 2009). Sångupplevelsen, som jag studerar den, är ett 
musikaliskt fenomen i intersubjektiv samklang med andra människor. Av 
den anledningen är det relevant att även knyta an till studier om musikalisk 
intersubjektivitet vilket jag hämtar från Ferm Thorgersen (2010), Holgersen 
(2006), Ferm (2004) och Fink-Jensen (2002). Något som har vuxit i rele-
vans, under studiens gång, är forskning som rör sig i gränslandet mellan 
musik och mänsklig existens (Nielsen, 1997; Pio & Varkøy 2010; Varkøy, 
2009).  

Den forskning som placerar sig i samma område som föreliggande under-
sökning är forskningen från Alessia Rita Vitale (2009) och Krista F. Winter 
(2009). Vitale undersöker sångrösten som instrument och Winter undersöker 
sjungandet i samsång. Ovan nämnda studier är, dessutom, fenomenologiska 
undersökningar. Vitale visar bland annat på sjungandets dikotomi; det inter-
na (intima, privata och rummet och tiden hos det omedvetna) och det externa 
(sociala, publika och det delade rummet och tiden). Hon lyfter även hur in-
strumentet sång är en inneboende del av sångarens kropp utan att kunna bli 
”touched or seen” (Vitale, 2009, s. 404). Hon ställer en rad intressant frågor 
som har med sjungandet som instrument att göra. Vitales fenomenologiska 
studie är baserad på sånglektioner där, den andre, sångpedagogen, blir nöd-
vändigt delaktig i både ”physical and psychic space”. I Winter’s musiktera-
peutiska studie benämns informanterna ”co-researchers”, en benämning som 
ger ett förtydligande av den signifikanta roll som första-person-perspektivet 
spelar i en fenomenologisk undersökning likt denna. Studien kommer fram 
till att samsång inkluderar aspekter inter- och intrapersonella relationer, ”rö-
relser” och ”skönhet”. Vitales och Winters studier begränsar sig inte till att 
gälla sångalstrande och perception av sång ur ett andra-person-perspektiv 
utan inkluderar första-person-perspektivet och redovisar resultat som rör sig 
i sfären av det existentiella i sjungandet. Mitt bidrag, till dessa studier, är att 
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lägga till första-person-perspektivet som forskarens eget perspektiv. Att för-
sta-person-perspektivet tillika är forskarens eget perspektiv överskrider tradi-
tionella intervjutillfällen med en obegränsad mängd intervjutillfällen vilket 
ger studien tillgång till djupare reflektioner och ett longitudinellt perspektiv. 
En utveckling av detta arbetssätt presenteras i uppsatsens resultatkapitel. 
Studier och texter som relaterar till detta tillvägagångssätt, där första-person-
perspektivet är forskarens eget perspektiv hämtas hos Vist (2006), Helgesson 
(2003), Heyman (1999) och Zahavi (1999).  

4. Fenomenologi 
Detta kapitel presenterar undersökningens fenomenologiska ansats. Först 
beskrivs i korthet den fenomenologiska rörelsen och dess mest tongivande 
aktörer. Därefter presenteras fenomenologiska begrepp samt vardagliga be-
grepp vilka, i denna undersökning, är fenomenologiskt präglade.  

4.1 Den fenomenologiska rörelsen 
Fenomenologi är sammansatt av grekiskans phainomenon, det som visar sig, 
och logos, lära. Termen används redan på 1700-talet av Johann Heinrich 
Lambert och senare Friedrich Hegel. Fenomenologi, som filosofi och veten-
skap, utvecklades i början av nittonhundratalet av den tyska matematikern 
och filosofen Edmund Husserl. Husserls idé om den moderna fenomenologin 
var att skapa en ny sträng vetenskap, ”den enda filosofin” (Derrida, 1991a, s. 
175). Denna nya vetenskap skulle innefatta all annan tidigare erkänd veten-
skap och dessutom tillhandahålla redskap för att kritiskt granska sig själv. 
Rörelsen fick, efter några decennier, fäste i Frankrike. Här anammas, utma-
nas och utvecklas fenomenologin främst genom Jean-Paul Sartre, Simone de 
Beauvoir, Paul Ricœur, Maurice Merleau-Ponty och Jacques Derrida. I 
Tyskland utvecklas rörelsen främst via Husserls elever där Edith Stein, Mar-
tin Heidegger, Max Scheler och Emmanuel Levinas kan räknas till några av 
de främsta. Alla dessa ovan nämnda filosofer har utvecklat Husserls feno-
menologi till att omfatta än mer än vad den gjorde för Husserl själv. Det kan 
dock tilläggas att utvecklingen av fenomenologin har gjorts med hjälp av 
Husserls introducerade fenomenologiska verktyg. Derridas Dekonstruktion 
är ett resultat av att angripa språket med ett fenomenologiskt tillvägagångs-
sätt (Derrida, 1991a). Nedan följer en kortfattad redogörelse av de filosofer 
jag har följt i denna undersökning samt det urval av texter som ligger till 
grund för kommande resonemang. 
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4.2 Husserl – den moderna fenomenologins grundare 
Den moderna fenomenologiska rörelsen startar med Edmund Husserl, fram-
stående och tongivande filosof, verksam i Tyskland och Österrike. Husserls 
universitetsstudier inleddes i matematik vilket han disputerade i vid 23 års 
ålder. Därefter introducerades han för filosofi av Franz Brentano. Trots att 
Husserl slog in på filosofins och humanioras bana, lämnade han aldrig ma-
tematiken bakom sig.18 Husserls matematiska bakgrund lyser starkt i Logiska 
Undersökningar (2000), Idéer till en renare fenomenologi (2004) och Geo-
metrins ursprung (1991). Matematiken ligger till grund när han skisserar 
idealbilden för hur en filosofisk vetenskap bör fungera. Detta har spelat en 
signifikant roll för min egen förståelse av fenomenologi då jag har dragit 
paralleller till matematikens geometri från mina tidigare studier i matematik.  

Tolkare och utvecklare av Husserls fenomenologi refererar främst till fyra 
av hans verk; Logische Untersuchen I-II (1900-1901), Ideen zu einer reinen 
Phänomenologie und phänomenologichen Philosopheie. Erste Buch (1913), 
Méditations cartésiennes (1931) samt Die Krisis der europäischen Wissen-
schaften (1936). Förutom dessa verk finns en mängd anteckningar, föreläs-
ningsanteckningar och ett antal böcker som tillsammans utgör ett material 
över fyrtiotusen sidor (Bengtsson, 1991). Materialet, vilket räddades undan 
nazisterna av den belgiska franciskanermunken Herman van Breda till Leu-
ven (Louvain) i Belgien och har, allt sedan dess, publicerats i utgåvorna 
Husserliana.19 Nästan tjugo år efter disputationen i matematik publicerar 
Husserl de första dragen i en deskriptiv fenomenologi Logische Untersuchen 
I-II. Ytterligare några år senare, 1907, föreläser Husserl om Fenomenologins 
idé (1995) och har då tagit inriktningen ett steg längre. Dragen för en tran-
scendental fenomenologi är nu skissade. Det är i och med detta transcenden-
tala drag som Husserls fenomenologi utvecklar sin särart. Den transcenden-
tala fenomenologin kan liknas vid ett försök att ”objektivera” subjektivt gi-
ven kunskap. Det egna, immanenta, erfarandet och medvetandet fokuseras 
på ett väsensskådande istället för det ”empiriskt givna” hos fenomenets exi-
stens. Väsensskådandet möjliggör en ”övernivå” till det empiriskt givna, en 
transcendent kunskap. Kunskapen kan, genom den transcendentala feno-
menologiska tankehållningen och metoden, upphöjas till kunskap om värl-
den som håller för en kritisk granskning av sig själv. Kunskap går från att 
vara min kunskap om världen till att vara vår kunskap om världen.   

                                 
18 Mötet med filosofin genererade tankar om en ny vetenskap, en enhetsvetenskap. Denna nya 
fenomenologi har stora paralleller med matematiken och då särskilt geometrin (Husserl 
1913/2004, 1936/1991). Matematiken erbjuder bland annat ett tidlöst och kulturellt obundet 
teckenspråk för att förmedla sig själv. Så som Pythagoras sats existerar den i sig själv. 
19 Edmund Husserl var av judisk börd. Detta kan ha varit en avgörande faktor för nazisternas 
vilja att destruera hans material. Jag kan också se kopplingarna mellan den fenomenologi som 
Husserl företrädde, vilket förespråkar kunskap och vetenskap med en epoché (dvs att sätta 
fördomar i parentes och se fenomenet så som det verkligen visar sig) som, genom sitt prakti-
serande, underminerar antisemitism.  
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4.3 Utvecklare av fenomenologi 
Även om den moderna fenomenologin bottnar i Husserls arbeten har den 
utvecklats till att innefatta och problematisera en mängd olika områden vil-
ket överskrider Husserls fenomenologi. Husserls elev, den tyske filosofen 
Martin Heidegger, utvecklade begreppet livsvärlden (Lebenswelt) och skis-
sar därmed dragen för en fenomenologisk ontologi. Heidegger stannar upp 
vid det existentiella som ligger inbäddad i jag är. ”Jag upplever” blir, i ett 
förtydligande, ”jag är i upplevelse”. De ontologiska frågorna sammanflätar 
subjektet med hennes värld i en oupplöslig entitet. I föreliggande arbete är 
det främst Heideggers arbete kring avgränsningen mellan två fenomen, stri-
den mellan fenomenet jord och fenomenet värld, som påverkat min förståel-
se av fenomenologins ”fenomen” (Heidegger, 2005). En annan av Husserls 
elever är Edith Stein. Hon utvecklar frågan om intersubjektivitetens möjlig-
heter. Här blir empatibegreppet centralt i gränslandet mellan det egna och 
annanheten. Empati inbegriper det egnas möjlighet att överskrida sig själv 
och förstå annanheten trots annanhetens alteritet (Stein, 1989).    

Den franske filosofen Jean-Paul Sartre ”importerar” fenomenologin till 
Frankrike (Bengtsson, 1991). Sartre, liksom Heidegger, utvecklar främst de 
ontologiska frågorna kring existens. I musikpedagogisk forskning är det 
dock främst fransmannen Maurice Merleau-Pontys texter som tjänar som ett 
nästintill oundvikligt referensmaterial. Merleau-Ponty vidareutvecklade fe-
nomenologin från att vara läran om ”det som visar sig” till att bli ”det som 
visar sig för någon”. Denna ”någon” är en människa som inte bara har en 
kropp utan kan sägas vara en kropp. Merleau-Ponty talar om den verkliga 
kroppen och den upplevda kroppen. 

4.4 Tolkare av fenomenologi 
Att försöka förstå fenomenologi handlar givetvis om att läsa om fenomeno-
logi men framförallt att, parallellt med detta, göra fenomenologi (Ihde, 
2001). Ursprungstexter, som ligger till grund för föreliggande undersökning, 
har belysts av tolkare till Husserls fenomenologi. Herbert Spiegelberg, elev 
till Husserl, har gjort betydande insatser för den fenomenologiska rörelsen 
och bland annat författat standardverket Den fenomenologiska rörelsen vars 
femte kapitel särskilt ligger till grund för förståelsen av de fenomenologiska 
tankesätten i föreliggande undersökning (Spiegelberg, 1994).  

Den danske professorn i filosofi, Dan Zahavi, har skrivit ett antal böcker 
om fenomenologi i allmänhet och Husserl i synnerhet. Zahavi skriver på ett 
enkelt och förklarande sätt vilket är till stor hjälp när Husserls översatta 
böcker och föreläsningsanteckningar ska landa i förståelse (Zahavi, 2003 a,b; 
1999). Även den svenske professorn Jan Bengtsson har bidragit till en ökad 
förståelse för mig kring Husserl, Heidegger och Merleau-Ponty (Bengtsson, 
2005, 2001, 1991). Den amerikanske filosofen och teknologen Don Ihdes 
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texter har varit till stor hjälp i detta förståelsearbete då det gäller målande 
exempel som får resonemangen om det abstrakta att landa i det konkreta 
(2007, 2001). I ett musikpedagogiskt perspektiv har musikvetarna Joseph F. 
Smith (1979) och Lawrence Ferrara (1991) länkat fenomenologiska allmän-
na exempel till explicita musikvetenskapliga och musikpedagogiska exem-
pel. Smith för ett intressant resonemang om språket som redskap för tanken 
och hur denna tanke kan begränsas av att det fenomenologiska och veten-
skapliga språket är inriktat på det visuella; ”väsensskådande” och ”det som 
visar sig”. För mig har inte begreppet ”fenomen” varit begränsat till det som 
faktiskt visar sig, alltså det visuella. Jag har redan från början tagit fasta på 
att fenomen kan vara känslor, tankar, upplevelser som därmed inkluderar det 
sonora och överskrider det visuella.20  

5. Fenomenologisk epistemologi och dess begrepp 
När Edmund Husserl formulerar grunderna för en ny sträng vetenskap gör 
han detta med avseende på epistemologi, det vill säga hur vägar till kunskap 
överhuvudtaget är möjliga (Zahavi, 2003). Nedan, i detta kapitel, förklaras 
vissa grundbegrepp inom fenomenologin för att visa på den roll som de spe-
lar i den fenomenologiska kunskapsakten. Inledningsvis skissar jag en grov 
bild av hur denna epistemologi är konstituerad. Avslutningsvis presenteras 
även vardagliga allmänna begrepp som i denna uppsats har en fenomenolo-
gisk prägel. 

Fenomenologin betraktar världen som en samling fenomen i stället för en 
dualistisk samling objektiva och subjektiva upplevelser. I och med detta 
passeras den antika uppfattningen om att världen är delad mellan en sinne-
värld och idévärld. Fenomenen visar sig för oss, ur ett första-person-
perspektiv, genom sin existens. Denna existens kan vi endast uppleva, och 
därmed få kunskap om, via våra sinnen (Husserl, 1995). Parallellt med ovan-
stående resonemang om fenomen, öppnar Husserl upp för cogitatiots exi-
stens, med vars hjälp vi kan skärskåda våra erfarna upplevelser.21 På samma 
sätt som den subjektiva levda kroppen kan göras till objektivt föremål för sig 
                                 
20 När vi använder oss av ett vetenskapligt språk, så är det ett “language of sight”. Vetenskap-
ligheten ligger inbäddad i ”det som visar sig” (Smith, 1979, s. 153). Smith föreslår en revide-
ring av begreppet ”fenomen” till begreppet ”akumena” för att explicit påvisa den akustiska 
dimensionen av verkligheten (1979). ”Fenomenologi” blir då reviderad till ”akumenology”. 
(Smith, 1979). Dessa tankegångar och påpekanden är nyttiga att ta del av och förhålla sig till i 
en studie kring ett klingande objekt. Men jag har redan på förhand valt att undersöka vad som 
finns i sångupplevelsen utan att begränsa detta till visuella eller akustiska dimensioner varför 
jag behåller begreppet fenomen och fenomenologi. Dock påpekar Smith att vi måste epoché-
sätta de sonora dimensionerna av ljud för att komma fram till en ”phenomenology of sound” 
(1979). Pio gör en sådan undersökning när han målar upp fältet mellan det hörda och det o-
hörda (Pio, 2007b). 
21 Cogito beskrivs av Husserl som; “jag är medveten om något”, “jag utför en medvetandeakt” 
(Husserl 2004: 123). Se även Husserl (1995, 2000). 
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själv följer cogitatiot samma princip (Husserl, 2004, §36).22 Husserl utmanar 
och utvecklar Descartes cogito ergo sum till ett förfinat och mer komplext 
”jag tänker att jag tänker alltså finns jag” (Filosofilexikonet, s. 109; Spiegel-
berg, 1994, s. 71). Cogitationes är alltså inte reducerat till att enkom tänka på 
yttre fenomen. Tankarnas vägar och strukturer är per se fenomen som tan-
ken kan rikta sig mot. I den transcendentala fenomenologin inkluderas en 
kritisk hållning i tanken som naturligt kan utnyttjas för att granska dessa 
tankestrukturer och därmed fastställa hur vägar till kunskap är möjliga. På 
det viset blir cogito, som redskap, en mer trovärdig väg till kunskap än vad 
våra sinnen kan erbjuda.  

Nu kan det verka som om fenomenologen skulle vara upptagen av att en-
dast skärskåda sina tankar som ett självändamål utan kontakt med den sinn-
liga världen. Det är dock inte fallet. Husserl är mycket noga med att påpeka 
att den kunskapsakt som vi försöker utöva på fenomenet måste bestå av en-
dast det som är för oss givet. Det som är oss givet, är givet oss via våra sin-
nen. Fenomenologin utgår från en vändning mot fenomenen och håller fast 
vid följsamhet mot de samma men med en aktiv inblandning av cogito.  

Läsning är många gånger som att vaska guld. Sanden strilas genom fing-
rarna men då och då glimmar små klimpar av guld till. En text innehåller 
guldfrön som slår rot och börjar växa. Dessa frön är som pusselbitar vilka 
tillsammans formar en bild, en förståelse av verkligheten. Pusslets helhets-
bild visar ibland luckor, vars bitar måste hittas för att bilden ska bli fullstän-
dig. Samtidigt har bitar funnits på sidan om utan att initialt hitta sin plats. 
Den vetenskapliga världsbild som jag använder mig av i detta arbete har 
vuxit fram genom detta pusslande. Den vetenskapliga helhetsbilden har visat 
sig trots avsaknad av vissa bitar (Ihde, 2001). Tomrummen har fyllts igen 
med frustrationens kraft och försiktighetens återhållsamhet. En pusselbit 
måste läggas på plats exakt där den passar in. Den får inte filas till i kanterna 
eller förvanskas för att med tvång passa in på en plats där den egentligen inte 
hör hemma, likt Askungens sko på hennes styvsystrars fötter. Detta är ett 
delikat arbete som tar tid. Pusslet är fortfarande inte lagt till fullo, men bitar-
na, de fenomenologiska begreppen och tankemodellerna, har placerat sig på 
ett ungefär. Och det får räcka – just nu. Ibland har svårigheterna inte bestått i 
att veta var pusselbiten ska passa in utan snarare har biten, i sig, varit dold i 
dunkelhet.23 Detta har varit nybörjarens oundvikliga, nödvändiga och 
temporala dunkelhet som, bit efter bit, har trängts undan för att landa i en 
förståelse, en inpassning i tankeobjektet. 

Här nedan presenteras de fenomenologiska pusselbitarna, begreppen, som 
opererar i uppsatsens analys. En undersöknings resultat är helt och hållet 
avhängigt dess metod (Gadamer, 1997). På samma sätt måste då metoden 

                                 
22 Ett mer utförligt resonemang angående detta återfinns i 5.4. Cogito kan omvandla sig själv 
genom denna perspektivförskjutning gång efter annan i en oändlig reflektiv regression. 
23 Se Ihde (2001) för en mycket bra och intressant utläggning om ”dunkelhet”.  
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vara avhängigt dess verktyg, en förståelse för hur dessa kan användas och 
hur de kan generera slutsatser och resultat. Texten som följer är upplagd på 
ett kumulativt sätt där nya begrepp läggs till de föregående. Samtliga be-
grepp kommer från någon av ovan nämnda fenomenologer men då förståel-
sen för ett begrepp kan variera något presenteras här nedan vilken förståelse 
som ligger till grund för begreppets användning i denna text.  

5.1 Fenomen 
Som ordet fenomenologi indikerar behandlar läran fenomen. Vad är då möj-
ligt att betrakta som ett fenomen? Traditionell vetenskap behandlar framför-
allt objekt. Frågan behöver därmed ställas hur idén med ett fenomen skiljer 
sig från ett objekt?  

Traditionell vetenskap24 beforskar objekt25 som vi kan erfara utifrån.26 Ett 
fenomen som en upplevelse, kan vi ha dubbla ingångar till. Vi kan undersöka 
fenomenet inifrån, genom att vi är i upplevelse, såväl som utifrån, vi kan 
betrakta, eller via intervju, undersöka någon annans upplevelse. Under till-
komsten av den moderna fenomenologin rådde positivismen som en veten-
skap som avsåg att studera människan. Husserls stora kritik mot positivis-
men var att han menade att denna hade alienerat människan från kunskap om 
henne själv. Människan framstod som ett objekt utan känslor, idéer, tankar, 
drömmar och trosuppfattningar (Husserl 2004, 1995). Anledningen till denna 
”objektifiering” stod att finna i kunskapsakten som arbetar på ett ”objektivt 
sätt”. Detta sätt att studera människan lever kvar och återfinns hos psykolo-
ger (Peretz et al. 2002, 1993; Sloboda, 2005; Pfordresher & Brown, 2007). 
Husserls egna krav på den fenomenologiska enhetsvetenskapen måste klara 
av att härbärgera kunskaper om det subjektiva. Begreppet fenomen är ett 
försök till att sammanlänka tudelningen mellan det objektiva och det 
subjektiva. Uppsöker vi en läkare med fenomenet ”jag mår inte bra” är det 
de mätbara, objektiva, parametrarna som kommer att undersökas och ge svar 
på huruvida du kan anses mår bra eller inte.27 Fenomenologiskt skulle man i 
samma situation kunna säga ”en smärta gör inte mindre ont ’bara’ för att den 
är ’inbillad’”. Fenomenet, till skillnad från objektet, inkluderar samtliga sätt 
ur vilket fenomenet visar sig, även de aspekter som endast är tillgängliga 
inifrån, så som en upplevelse.  

Skillnaden mellan att beskriva något som ett objekt i stället för ett feno-
men exemplifieras i Ihdes text genom beskrivningen av ett träd (Ihde, 2001). 

                                 
24 Med traditionell vetenskap avses här naturvetenskaperna, positivismen, empirismen och 
psykologismen (se Kjørup, 1999).   
25 Även om dessa ”objekt” förvisso kan vara livslevande subjekt. 
26 ”Vetenskapen bearbetar tingen och avstår att bebo dem”  (Merleau-Ponty, 2004, s. 281). 
27 Detta resonemang kan, med fördel, länkas till den inledande Prologen till denna uppsatts.  
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Cartesianens28 träd beskrivs bäst en vindstilla dag i starkt solljus, ett slags 
idealfall. Samma träd kan beskrivas på ytterligare sätt då druiden lägger fram 
sin beskrivning av trädet, vars väsen bäst kommer till uttryck, när dess långa 
kvistrika grenar vrider sig i vindens pinande blåst. I fenomenet, som idé, 
finns ett väsen inkluderat som objektivismen exkluderar. För att förstå idén 
med väsen kom jag att tänka på ”ett moln”. Molnets väsen kan antagligen 
endast upplevas till fullo när molnet betraktas på olika sätt inkluderat att jag 
är i molnet och är moln.29 Metaforen med ett moln visade sig vara använd-
bart även på ett annat sätt, inifrånperspektivet och utifrånperspektivet fann 
sina motsvarigheter i första- respektive tredje-person-perspektiv. Molnet inte 
bara upplevs utan kan beskrivas på olika sätt beroende på om du är i molnet 
eller om du betraktar molnet utifrån. Utifrån kan molnets form och dess stor-
lek, dess vindlande yta och nyansskiftningar i dess färg beskrivas. Inifrån, 
från ett första-person-perspektiv, uppfattas kanske inga av de aspekter som 
erfars utifrån. Snarare upplevs molnets temperatur, dess täthet eller sikten 
genom molnet. Det kan alltså vara olika beskrivningar av samma fenomen 
beroende på om fenomenet genomsyrar dig eller om du betraktar fenomenet 
utifrån.30 En annan insikt av molnet, som liknelse för fenomenet, är molnets 
avgränsning mot det som ligger utanför molnet, icke-molnet. Det är bara på 
tillräckligt stort avstånd som denna skarpa skiljelinje kan dras. Vid en när-
mare examination av gränslinjen kan den bli alltför luddig för att en skarp 
gränsdragning överhuvudtaget ska vara möjlig att genomföra. Jag drar här 
paralleller till Heideggers beskrivning av en sådan gränslinje, striden som ett 
bestämt obestämt31 gap mellan jord och värld (2005). I föreliggande studie 
återfinns problematiken mellan fenomen som tal och sång. Det enda eviden-
ta är; att det rör sig om två olika fenomen då de manifesteras i två olika be-
grepp. Trots detta kan den absoluta gränslinjen mellan de två fenomenen 
vara svår att dra där de angränsar och överlappar varandra så som i rapp och 
scat-sång. Här återfinns alltså en slags strid i gränslandet mellan två feno-
men.  

Beskrivningen av vad ett fenomen är som idé är grundläggande för feno-
menologins epistemologi. Det första är att fenomenet består av så kallade 
essenser, vilka visar sig genom existens. Essenserna kommer till uttryck i 
väsensskådandet av fenomenet, de framträder i abstraktion. Ett enkelt exem-
pel på detta är färgen på en artefakt. Det kan, i princip, vara fråga om vilken 

                                 
28 Cartesian är benämningen på anhängare av en vetenskaplig inriktning som är grundare sig i 
den franske filosofen och vetenskapsmannen René Descartes ontologi och epistemologi.  
29 Det närmaste jag kommer ett sådant inifrånperspektiv hos fenomenet moln, är då jag är i det 
markbundna molnet dimma. Himmelens moln, har antagligen väsensdrag kopplade till altitud 
och viktlöshet som jag bara kan närma mig genom spekulation.   
30 Denna insikt låg bland annat till grund för mitt ställningstagande att utforma denna licenti-
atstudie på det sätt som den blev utformad, ur första-person-perspektiv. 
31 “Bestämt” från ett utifrånperspektiv och ”obestämt” från ett inifrånperspektiv. 
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färg som helst, det vill säga färgens existens kan variera. Färgen, som idé, är 
en abstraktion som snarare tillhör fenomenets essens än dess existens.  

Ett fenomen består således av flera essenser, där den generella essensen 
kan sägas utgöra fenomenets kärna. Fenomenet kan dela var och en sina 
essenser med många andra fenomen. På det viset bli världens fenomen inflä-
tade i varandra. Om färgen röd är erfaren hos ett föremål kan således alla 
röda föremål erfaras. Detta synsätt, med fenomen som en samling essenser, 
löser den eviga epistemologiska frågan om möjligheter till ny kunskap. I 
Platons klassiska berättelse om Menons kunskap32 framträder inte detta fe-
nomenologiska synsätt på kunskapsobjektet som fenomen (Platon, 1984). 
Här utgår Sokrates i stället från att kunskap, i sig, är inkommensurabla enti-
teter. Genom att betrakta världen som en samling fenomen, vilka består av 
essenser är det möjligt att avslöja ny kunskap och därmed förlöser Husserl 
Platon i dennes klassiska deklaration:  

[…] en människa ej kan forska varken efter vad hon vet eller efter vad hon 
inte vet. Ty om hon vet något, forskar hon inte efter det; hon vet det och har 
ej behov av att forska. Men om hon ej känner det, gör hon det lika litet; ty 
hon känner ej, vad hon vill söka efter. (Platon, 1984, s. 212). 

 
Genom att betrakta varje fenomen holistiskt33, innehållande essenser, kan ny 
kunskap visa sig med hjälp av fantasi. Nya fenomen, synteser av redan kän-
da essenser, kan ta form i tanken. Varje essens kan, i sig, ses som ett nytt 
fenomen. En känd essens i ett fenomen öppnar genast upp för oss att erfara 
samma essens, i existens, hos ett annat fenomen. Oändligt till antalet är de 
musikstycken till fenomen som gång efter annan kan ta form som nya, från 
varandra åtskilda, fenomen vars essensliga innehåll kan förbli detsamma 
men som bringas till existens i nya kombinationer och uttryck.   

Under denna forskningsresa har liknelsen mellan fenomens väsen och en 
skiss haft stor bäring när det kommer till att förstå ett fenomen som begrepp. 
På sätt och vis kan skissen vara tydligare än den detaljerade bilden.  

Skiss, inte i betydelsen något ofärdigt utan snarare det enkla, avskalat onödi-
ga detaljer; det som inte säger för mycket; den renade snarare än den rena 
formen – framför allt den rena linjen. Kanske det som antyder, öppnar sig för 
upptäckt, snarare än det som ”beskriver exakt som det är”. (Molander, 1995, 
s. 113). 

 

                                 
32 Ett klassiskt synsätt på kunskap hämtas från Platon som förespråkar en slags inneboende 
kunskap som bara behöver förlösas för att framträda för oss. Som exempel tas Sokrates dialog 
med slavpojken i dialogen Menon. Vad som ofta ignoreras i sammanhanget är ett påpekande 
om att den kunskap som här avses är logisk kunskap, en slags episteme. Kunskapen i Menons 
paradox är alltså inte direkt generaliserbar som kunskap i största allmänhet från det partikulä-
ra till det universella. 
33 Holismen innebär att man förstår helheten innan man förstår helhetens delar (Liedman 
2001, s. 141). 
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Skissen kan ibland bättre beskriva något än beskrivningen som försöker ut-
trycka det hela så exakt som möjligt. Idealet är att beskrivningens innehåll 
ska ”tala för sig själv”. Detta gäller även fenomenets generella essens. Be-
skrivningen måste vara fullödig nog att tala för sig själv utan att något behö-
ver tilläggas. Den sanna beskrivningen måste vara förslutande, i bemärkelsen 
att den innefattar hela fenomenets väsen, korrelatet till en oändlig mängd av 
perspektiv (Husserl, 1995), men beskrivningen måste, på samma gång, vara 
ett öppnande i sig själv (Heidegger, 2005).  

5.2 Existens och essens 
Fenomenologin söker sig till den generella essensen hos ett fenomen, feno-
menets väsen. Detta väsen är oberoende perspektiv, kontext och person. 
Fenomenets existens är däremot helt avhängt dessa tre. Fenomenets väsen är 
abstraktionen av fenomenet i tanken, cogito. Genom detta resonemang skil-
jer den transcendentala fenomenologin strikt på fenomenets essens och exi-
stens. Fenomen upplevs via dess existens. Givet detta, har alla olika erfaren-
heter från samma fenomen beroende på hur fenomenet har visat sig för oss i 
sin existens. En melodi kan visa sig via dess toner. Tonerna som idéer är 
essenser i melodin, på det sätt som vi däremot erfar att tonerna klingar är 
deras existens. Genom att höra en hittills okänd melodi framföras av någons 
sångröst eller på ett instrument möter vi melodin och dess toner i dess exi-
stens. Ur detta kan vi närma oss melodins generella essens. Omvänt gäller att 
ett partitur visar symboler för melodins essens, vilken måste förlösas till 
existens.34 Genom beskrivningar av existenser ur olika perspektiv kan essen-
ser träda fram. Essenserna formar tillsammans en generell essens som alltså 
genomsyrar och äger giltighet i varje del av fenomenets existens. Generalise-
ring blir till en ”essensiering”. De generella dragen som beskriver ett feno-
mens existens är dess generella essens. 

I beskrivningen ovan (5.1) presenteras exemplet färg som essens i ab-
straktion, samt dess reella motsvarighet i existens. Genom att återknyta till 
det exemplet förklaras härmed den generella essensen av fenomenet (läs 
gärna essensen) röd. Genom att erfara olika nyanser av fenomenet röd kom-
mer jag att lära mig urskilja den generella essensen som unikt utgör fenome-
net röd. Genom att förstå den generella essensen röd kan jag erfara och för-
stå nyanser av röd.35 Ett annat exempel på generell essens är en viss melodi. 
Melodins generella essens ger just denna melodi och ingen annan melodi. 
Den generella essensen kan kvarstå oavsett tonart, stil, genre, vem eller vilka 
som framför melodin samt om melodin framförs akustiskt eller via en mu-
sikanläggning. Flera parametrar kan alltså variera kring denna melodi, dess 

                                 
34 Detta kan även göras i immanens. Då existerar fenomenet, den givna melodin, i immanens.  
35 Detta resonemang drar onekligen tankarna till Gadamers hermeneutiska cirkel där förståelse 
av ett fenomen pendlar mellan helheten och delarna (Gadamer, 1997, s. 128). 
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existens, som fortfarande är möjlig att uppfattas som just den avsedda melo-
din, dess generella essens. Ändras tillräckligt mycket i en melodi upphör 
giltigheten i den generella essensen och melodin övergår till att vara en an-
nan melodi.   

5.3 Epochéns förutsättande för en fenomenologisk inställning 
Även om fenomenologi numer får anses tillhöra vetenskapsetablissemanget 
har rörelsen vuxit upp med anarkistiska och ateistiska rötter. Husserls 
stränga vetenskap bygger bland annat på att vi inte under några omständig-
heter får gå i metafysiska ledband, inte heller får fenomen förklaras med 
annat än det som är av fenomenet direkt givet.36 Fenomenologi vetenskaplig-
gör mänskliga erfarenheter; sinnliga, emotiva, imaginativa, praktiska, este-
tiska, teoretiska, sexuella, sociala och religiösa (Husserl, 1995). Vetenskap-
ligheten bottnar i vändningen mot det som är oss givet. Det som är oss givet 
finns att hämta i den naturliga erfarenheten och den naturliga inställningen 
som utgör människans värld. I den naturliga erfarenhet av världen ligger en 
inställning till världen som initialt skall vara oreflekterad. ”Så snart vi reflek-
terar, hamnar vi emellertid i förvillelser och förvirring” (Husserl, 1995, s. 
60). Den naturliga inställningen till världens fenomen skall sedan förmås att 
bli till en filosofisk fenomenologisk inställning där epochén ska möjliggöra 
en naturlig ”naturlig inställning” utan att vara fjättrad i ledband till tidigare 
fastlagda teorier eller förblindad av tidigare förförståelse.  

I vårt alldagliga liv är vi djupt rotade i en naturlig inställning till livet. 
Husserl menar att vi inte har något annat val än att utgå från denna inställ-
ning. Vetenskapliggörandet ligger sedan i att kritiskt pröva det givna mot det 
givna snarare än mot det vi förväntar oss av det givna. Detta är avgörande 
för Husserls fenomenologi, att vara vänd mot saken, följa saken och inte dra 
slutsatser om saken som baserar sig på något annat än det som är av saken 
givet för oss (Zahavi, 2003). Den naturliga inställningen ska, med hjälp av 
fenomenologins epoché, modifieras till den filosofiskt fenomenologiska 
inställningen (Husserl, 1995). Denna modifikation kommer jag att presentera 
närmare i kapitel 6. 

Att försöka inta en naturlig inställning, som förutsätter ett naturligt 
erfarande, vilken i sin tur ligger till grund för att kunna uppleva fenomenen 
så som de visar sig för oss, kräver ett bortkopplande, ett parantessättande. 
Husserl lånar det grekiska begreppet epoché37 för att symbolisera denna 
tankeakt. Epochén innebär att vi, tillfälligtvis, tänker bort det vi tror oss veta. 
                                 
36 Det innebär exempelvis att ett fenomen som kärlek inte får förklaras, i en sträng vetenskap, 
som ett fenomen reducerat till något annat än sig själv (t.ex. kemiska signalsubstanser i ett 
blodomlopp). Det är inte så att Husserl ignorerar naturvetenskapen men han kritiserar den för 
att inte ta hänsyn till hela fenomenet så som fenomenet visar sig för oss (Husserl, 1995). 
37 Begreppet epoché härstammar från de antika skeptikerna som använder begreppet för att 
hålla tillbaka eller suspendera sitt omdöme, undvika att uttala sig om det de inte helt säkert 
visste. 
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Epochén innebär att vi, tillfälligtvis, tänker bort det vi tror oss veta. ”Endast 
genom glömska får anden en möjlighet till total förnyelse, en förmåga att se 
allt med friska ögon” (Gadamer, 1997, s. 30). Epochén blir redskapet som 
hjälper oss att ignorera våra förväntningar och hålla tillbaka vår intellektuel-
la och perceptiva tro på de erfarna sakernas existens och endast undersöka de 
med avseende på deras omedelbart givna och fenomenella innehåll (Husserl; 
2004, 1995). 

Epochén innebär inte att gå tillbaka till någon slags nollnivå och inte er-
känna något man tidigare trodde sig veta. (det skulle då även gälla språket, 
vår existens, vår materiella värld etcetera) I stället gäller det att noga exami-
nera de förutfattade meningar om fenomenet som redan finns där. I beskriv-
ningen av metod, som kommer lite längre fram, exemplifierar jag detta med 
att parentessätta all tänkbar upplevelse av sångapparaten när jag intar en 
fenomenologisk inställning för upplevelse av sjungandet. Denna tillfälliga 
parentessättning möjliggör ett erfarande av andra upplevelser, än upplevelser 
knutna till just sångapparaten.38 Den fenomenologiska inställningen innebär 
att erfara fenomen man redan erfarit, men med ”nya öppna ögon”. 

5.4 Intentionalitet 
Fenomenen finns där för oss. Vi upplever dem i deras existens. Denna exi-
stens upplevs bara om vi är riktade mot fenomenen. Denna riktadhet, att 
fenomenen visar sig för oss och att vi är riktade mot desamma, benämns 
inom fenomenologi för intentionalitet. Husserl skiljer på olika typer av inte-
tionalitet, bland annat skillnaden mellan en riktadhet av pre-verbal karaktär 
och riktadhet med hjälp av ett handlande.39 Den förra är att likställa vid intui-
tion (Zahavi, 2003a), det senare kan exemplifieras genom att gripa ett före-
mål eller att begripa en utsaga (Holgersen, 2006). Detta avsiktliga kan ut-
nyttjas då cogitatiot kan göra sig till föremål för sig själv och därmed förmås 
att riktas mot sig själv, mot det egna tänkandet (fig. 5.1).  

 
 

 
 
 
 
 

                                 
38 Även detta förfarande är en essentiell del av epistemologin då det gäller att “hitta” ny kun-
skap i redan, delvis känd, kunskap.   
39 Förståelsen för intentionaliteten kommer från förklaringsmodellen att vi inte kan vara rikta-
de utan att vara riktad mot något (Zahavi, 2003a, s. 14). Detta har inte stämt överens med 
resultaten i min analys och jag har därför behövt ytterligare förklaringsmodeller för detta 
begrepp. Längre fram kommer jag att få anledning att presentera Husserls tankar om flerdi-
mensionell intentionalitet och oriktad intentionalitet till dessa distinktioner. 

Figur 5.1 Intentionalitet 
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I figur 5.1 visar sig ett fenomen i existens (ellipsen med ”fenomenet” inskri-
vet), på samma sätt existerar cogito. Intentionalitetens riktadhet, från cogito, 
illustreras med pilar. I en första intentionalitet är intentionaliteten mellan 
fenomenet och cogito riktad från cogito mot fenomenet. I en andra intentio-
nalitet är intentionaliteten riktad mot den första intentionaliteten som då, i 
sig själv, utgör ett nytt ”fenomen”.40 Även om ett erfarande av ett fenomen 
existerar i en upplevelseström kan denna upplevelseström slutas temporalt i 
”ett” fenomen. Genom detta förfarande kan fenomenologisk vetenskap riktas 
kritiskt mot sig själv och därmed utgöra ett epistemologiskt säkerställande av 
kunskap.  

När vi uppfattar existensen av ett fenomen är det alltså vår intentionalitets 
riktadhet som riktas mot existensen. Omvänt gäller då att intentionaliteten 
möjliggör fenomenets existens. Fenomenet verkar alltså inte existera om vi 
inte har en intentionalitet mot densamma. Ett exempel kan vara en del i en 
total ljudbild. Innan vi känner till det avsedda fenomenet i den totala ljudbil-
den, genom att det till exempel är begreppsliggjort, kan vi ha svårt att erfara 
det. Språket, som en del av fenomenet, kan på det viset spela en avgörande 
roll då orden, genom sin genealogiska konstruktion, blir en del av fenome-
net. Jag kan alltså utnyttja och försöka skapa en riktad intentionalitet genom 
att rikta mig mot något visst i upplevelsen. Detta ”något”, kan misstänkas 
finnas i upplevelsen av fenomenet, det kan vara begreppsliggjort (i ett annat 
liknande fenomen) men alltså ännu inte erfaret i upplevelsen av det aktuella 
fenomenet. Genom ett begrepp kan jag alltså göra mig mottaglig för något 
som skulle kunna visa sig och som kanske annars, inte hade visat sig. Om-
vänt gäller att jag kan uppleva utan att kunna formulera detta i ord. Givet 
detta resonemang blir språket en nödvändighet för medvetandet som kun-
skapsbärande enhet. ”Att namnge ett föremål innebär för det vetenskapliga 
tänkandet att få det att existera” (Merleau-Ponty 1999, s. 151 (min kursive-
ring)).  

Medvetandet är intentionalt. Det riktar sig mot något som visar sig för oss. 
Den första, ursprungliga ellipsen ”fenomen” i figur 5.1 kan sägas utgöra en 
del av den livsvärld som vi upplever med vårt medvetande. Livsvärlden är 
en konstruktion av våra sammanlagda verklighetsuppfattningar (Nielsen, 

                                 
40 Då cogitatiot är situerat i hela den levande kroppen och inte endast i hjärnan, existerar dessa 
erfarenheter, på samma sätt, i hela den levande kroppen.   

Figur 5.2 Ankhare 
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1997) och således våra tidigare erfarenheter. Detta betyder att vi är alla 
olika och kan således ha olika uppfattningar om samma fenomen. Livs-
världen ligger till grund för hur medvetandet uppfattar ett fenomen och 
hur intentionaliteten kan förmås att riktas. Dubbeltydiga bilder, som 
Wittgensteins bild på ett ankhare-huvud (fig. 5.2), är exempel på detta. 
Vi kanske bara har erfarit ankor tidigare och därför drar slutsatsen, om 
och om igen, att det är en anka och inget annat än en anka som framträ-
der. En ”ankhare” i musikaliskt sammanhang skulle kunna vara crescendo 
och diminuendo tecknen i det noterade partituret i Wilhelm Peterson-
Bergers Stämning. Här syns återkommande crescendo- respektive dimi-
nuendotecken ovanför takterna. Dessa tecken behöver inte ses som en 
ökad respektive minskad ljudvolym utan kan även ses som en ökande 
respektive minskande intensitet och energi i sjungandet.41 Givet epochén, 
parentessätts den givna ”ankan”, den givna ”förändringen av volym”, 
tillfälligt, och på det viset kan haren, intensiteten och energin, förmås att 
framträda. Merleau-Ponty tar upp Henri Bergsons begrepp ”genklang” när 
han beskriver det polyfona erfarandet av samma fenomen (Merleau-Ponty, 
2004). Genklangen kan liknas vid en disposition, som möjliggör olika in-
tryck av samma fenomen. I en musikpedagogisk kontext kan alltså ”ett mu-
siklyssnande” väcka genklang hos dem som hör musiken förutsatt att deras 
intentionalitet är riktad mot musiken, jag kallar detta för att de lyssnar till 
musiken. Som pedagog kan jag genom att i ord presentera en möjlig verklig-
het för elever öppna upp för att delar av fenomenet kan visa sig i denna möj-
liga verklighet som då alltså kan transformeras till att bli en upplevd verklig-
het.  

Även om fenomenet finns där för mig måste jag anstränga mig, via epo-
chén, att erfara det så som det visar sig för mig och inte som jag antar att det 
borde visa sig (dvs. basera mitt erfarande på mina tidigare erfarenheter). 
Verkligheten finns runt mig och i mig. Jag lever i den.  

5.5 Transcendensbegrepp 
Transcendens kommer från det latinska ordet transcendere vilket betyder 
överskrida. I Husserls förståelse av begreppet återfinns två olika använd-
ningsområden; transcendens i motsats till immanens och transcendens i mot-
sats till evidens (Bornemark, 2009). ”Motsatsen till immanens” kan beskri-
vas som ett överskridandet av det egna, immanenta självet om man så vill. 
”Motsatsen till evidens” kan beskrivas som överskridandet av det givna, 
evidenta. I transcendens som icke-evidens återfinns även begreppets ur-

                                 
41 Epochésätts dessa; volym, intensitet och energi, kan exempelvis rörelse/rörlighet framträda. 
Detta kan bli spännande då flera takter endast har en punkterad fjärdedelsnot respektive en 
fjärdedels not att genomföra en ökad rörlighet innan det är dags för diminuendotecknet att 
”dra ned” rörligheten för kommande två noter (stycket är skrivet i 6/8-takt).  
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sprungliga betydelse som ett främmandegörande, vilket kan knytas till den 
fenomenologiska praktiken (Bornemark, 2009). I detta tredje transcendens-
begrepp möter vi kunskapens gräns vilket innesluter oss i det vi till fullo kan 
äga kunskap och vetskap om.42  

Om det är så att människan endast kan nå verklig insikt, äga kunskap, ge-
nom det som för henne är givet, kan inte delar av hennes verklighet ligga 
utanför det hon vill äga kunskap om. En vetenskap kan alltså inte, endast i 
kraft av sig själv, överskridas till en metafysisk domän. Det metafysiska, 
transcendenta, ägande av kunskap, det vill säga för människan onåbar kun-
skap i sin helhet, försöker Husserl lösa med hjälp av en epoché. Fenomeno-
login epochésätter metafysiken, inklusive det gudomliga, för att skåda feno-
menet i det som är givet och därmed endast skaffa sig kunskap om fenome-
net genom det som är givet. Fenomenologin är, på så sätt, i sitt vetenskapliga 
väsen, en ateistisk vetenskap där frågan om Guds existens epochésätts (Hus-
serl, 2004). Fenomen må framträda och uppfattas utan metafysiska tillrätta-
läggningar.  

Transcendens i vardagsspråk, betecknar något utöver vanliga, något 
paranormalt, ett övermänskligt sjätte sinne, något överjordiskt, gudomligt 
eller ett ovanligt transtillstånd. Om transcendens beskrivs på detta sätt kan 
det lätt tolkas som att det är något exceptionellt och utöver det ordinärt van-
liga. Det är inte nödvändigt i det transcendensbegrepp jag använder mig av. 
Transcendens står för ett överskridande och betecknar i denna undersökning 
ett överskridande av ett reellt här och nu, ett överskridande av givna identite-
ter. Detta transcendenta är en naturlig del av våra verkligheter. Vi lever, helt 
naturligt, i parallella livsvärldar i drömmen, sagan och leken. I min under-
sökning beskriver transcendens de essenser av fenomenet som inte kan här-
ledas till traditionell mätbarhet eller ett lokus i den levande kroppen. De 
erfarenheter som inte har ”hittat sin plats” i mig, i min kropp, i mina emotio-
ner eller i min tanke men som fortfarande har visat sig för mig har jag be-
tecknat som ett erfarande av något transcendent vilket alltså inte låter sig 
härledas och placeras någon stans i mig. Transcendenta erfarenheter är, i 
föreliggande undersökning, intuitioner och ”känslan av att…”. 

Begreppet transcendens används även synonymt till överskridande även 
på andra sätt. Tidigare har jag tagit upp denna transcendens i motsats till 
evidens med resonemanget i figur 5.1 där tanken görs till objekt för sig själv. 
Ett annat exempel på detta är när vi tänker på fenomenet utan att det är för 

                                 
42 I kunskapsbegreppet inkluderar jag begreppet ägande som visar på ett totalt innehav av 
kunskap. Det är att betrakta som ett innehav av sanning. Då sanningen är tillfullo fångad kan 
kunskapen sägas ägas av vederbörande. Begreppet äga lånar jag av Clifton (1983) som talar 
om possession, ett begrepp som han utvecklar från en översättning av Heidegger där begrep-
pet owness används. Montainge använder sig av begreppet och tillskiver det en metafysisk 
suveränitet. ”Vi äro födda att söka sanningen; att ega henne är en högre makt förbehållet.” 
(Almén, 1883). Ägandet av kunskap är, enligt Montainge, först och främst en strävan mot 
sanning snarare än att komma fram till en fixerad plats. 
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handen. Fenomenet överskrider då sig själv i dess partikuläritet och erfars 
essensiellt som ett väsen, i ett väsensskådande. Detta överskridande är tra-
scendensens idé: ”Transcendensens idé är alltså det eidetiska korrelatet till 
den rena idén om denna bekräftande erfarenhet” (Husserl, 2004, s. 149). 
Transcendens kan även peka på ett överskridande av vad som är tidigare 
givet. ”All aktuell erfarenhet pekar bortom sig själv, mot möjliga erfarenhe-
ter, vilka själva i sin tur pekar mot nya möjliga erfarenheter, och så in infini-
tum” (Husserl, 2004, s. 150). Här blir transcendensen som idé en väg in i 
fantasi och kreativitet som en särskilt cogitationes. Transcendens i motsats 
till immanens kan beskrivas som ett överskridande av det som är inneslutan-
de i immanensens sfär och därmed menas att det transcendenta inte kan re-
duceras till och beskrivas utifrån immanens sfär (Derrida, 1991b).43     

5.6 Intersubjektivitet och livsvärld 
I tidigare stycke, angående fenomen och dess existens, har jag presenterat 
hur fenomen erfars i sin existens och hur denna existens är situerad och kon-
textualiserad. Trots att fenomen uppfattas på ett subjektivt sätt delar vi upp-
fattningarna om fenomenen, om världen, med andra människor som är för-
bundna med oss i vår värld. Denna delade subjektiva uppfattning kallas in-
tersubjektivitet. Människor är ”oupplösligt förbundna” (Derrida, 1991a, s. 
181) med den värld som är vår egen men som delas av alla. Trots att vi kan 
varsebli ett fenomen ur vitt skilda perspektiv är det, och förblir, samma fe-
nomen. Ett exempel på musikalisk intersubjektivitet är en ensemblesitua-
tion44 där musikerna är djupt intersubjektivt eniga om de fenomen de står 
inför och tillsammans skapar.  

Når flere spiller musik sammen, vil de altid være rettet mod deres eget og 
hinandens individuelle musikalske udtryk såvel som gruppens samlede musi-
kalske udtryk. Det er endvidere muligt samtidigt at forholde sig til mulige 
fremtrædelser af musikken, der ikke er realiseret. Det indebærer en åben ind-
stilling, hvor man både hører, hvordan musikken fremtræder ”for mig” og 
”for den Anden”. Man kan forestille sig og foregribe, hvordan man vil reage-
re, hvis de andre musikere lægger op til et bestemt udtryk, dvs. man kan 
trække på en åben intersubjektivitet (Holgersen, 2006, s. 43). 

 
När fenomenets generella essens transcenderar det partikulära fallet och 
gemensamt delas i en intersubjektiv förståelse, leder detta förhållningssätt 
till att vår egna jag-värld blir till vår gemensamma tillsammansvärld. Detta 
är av avgörande betydelse i ensembleverksamhet. Alla i ensemblen måste 
uppleva puls, tajming, groove eller tonalitet på samma sätt. Utan en intersub-

                                 
43 Detta transcendenta är “friheten själv” (Derrida, 1991b, s. 60). 
44 Här avser jag inte enbart ensemblen med instrument (dvs instrument ekvivalent med icke 
sångröst) utan även sångensemblen.  
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jektiv uppfattning av vissa musikaliska parametrar kommer ensemblen inte 
att musicera ihop som en enhet (Ferm Thorgersen, 2010). Det blir, på så sätt, 
avgörande för a cappella-ensemblen att ha en gemensam uppfattning om 
tonart och harmonik för att hålla ton och kunna placera in stämmornas toner 
på rätt ställe. Det avgörande för den musikaliska intersubjektiviteten ligger 
inte primärt i en låsning av överenskommelser utan snarare i en öppning för 
möjliga överenskommelser och delad subjektivitet. 

Ett musicerande med en musikalisk intersubjektivitet hindrar dock inte att 
var och en har sina personliga upplevelser av musiken som helhet. Upplevel-
serna kan, till viss del, komma att betraktas som utommusikaliska upplevel-
ser, associationer till känslor och tankar som ligger utanför fenomenet, utan-
för musiken (Fink-Jensen, 1997). Den amerikanske utvecklingspsykologen 
Daniel Stern använder sig av fenomenologins intersubjektivitetsprincip då 
han talar om språkutveckling och begreppsbildning hos det lilla barnet 
(Stern, 2005). Stern omformulerar fenomenologins intersubjektivitetsbe-
grepp till begreppet intoning45. Begreppet klingar onekligen mer musikaliskt 
än ”intersubjektivitet”. Intoning härbärgerar dessutom ett öppnande och ett 
nyfiket sökande på ett annat sätt än ”musikalisk intersubjektivitet”. Fink-
Jensen formulerar ett begrepp för att visa på en musikalisk intersubjektivitet. 
Det är begreppet musikalsk stemthed, ett intersubjektivitetsbegrepp som pe-
kar på interaktion mellan människa och musik och intersubjektivitet mellan 
människor i musik (1997).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intentionalitetens riktadhet mot fenomenet och det sätt på vilket fenomenen 
visar sig, utgör sammantaget hela vår livsvärld. Det är den värld, i vilken vi 
lever, som är vår verklighet. I musiksammanhang skulle en typ av musika-
lisk livsvärld kunna vara en genre. Genom att vara i endast en genre-
livsvärld erfars och förstås all annan musik till, och genom, endast denna 

                                 
45 Intersubjektiviteten finns mellan människor, bl.a. spädbarnet och hennes mor. De ”tonar in 
varandra” och får på så sätt en ömsesidig förståelse av varandras världar och därmed en inter-
subjektivt delat värld (Stern, 2005). 

Livsvärld A 
Livsvärld B 

Livsvärld C 

Figur 5.3 Subjektiva och intersubjektiva livsvärldar 
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livsvärld. En tänkbar livsvärld, begränsad till en musikalisk genre, som inte 
lägger någon vikt vid ”något visst” i musiken kommer inte att kunna erbjuda 
ett erfarande av detta ”något” i en annan genre. Ett exempel på detta är att en 
person i livsvärld A, kan vara riktad mot ”när en ton sätts an” men inte vara 
riktad mot när ”tonen ska ’släppas’”. Om en person i livsvärld B är riktad 
mot både när ”tonen sätts an” och ”när tonen ’släpps’” kommer A och B inte 
att intersubjektivt dela intentionalitet angående när en ton ska ”släppas”. Ett 
klingande resultat av detta, enligt de som delar livsvärld A, är att de inte 
sammusicerar ”tight”.46   

”Vår verklighet” definieras, i föreliggande undersökning som ”vår livs-
värld” där ”vår livsvärld” utgörs av en sammanslagning av alla våra möjliga 
livsvärldar. Vår gemensamma livsvärld är således alla de delar av den enes 
livsvärld som naturligt korresponderar med den andres livsvärld (fig. 5.3). 
Begreppet livsvärld används ursprungligen av den tyska filosofen och socio-
logen George Simmel 1912 och betecknar religionens självständiga värld 
som, genom detta begrepp, inte behöver konkurrera med sinnevärlden 
(Bengtsson, 2005). Husserls användande av begreppet skiljer sig från Sim-
mels. Husserls livsvärld är synonymt med ”den naturliga inställningens 
värld” (Bengtsson, 2005, s. 10) och innefattar, på så sätt, alla möjliga världar 
(Nielsen, 1997) och inte endast en självständig metafysisk värld.  

5.7 Den levda kroppen 
När Husserl skriver om människans kropp gör han en åtskillnad mellan 
kroppen fylld med liv (Leib) och den köttsliga kroppen (Körper) (Husserl, 
2004; Stein, 1989). Dessa ytterligheter förenas i Leibkörper, den levande 
kroppen. Edith Stein och Maurice Merleau-Ponty utvecklar idén med ’den 
levande kroppen’ och fördjupar fenomenologin i denna riktning. Den mänsk-
liga kroppen ses som en ofrånkomlig del av människan själv och är den 
grundläggande förutsättningen för hela hennes existens. Stein påpekar det 
uppenbara: ”[the living body] It is always ’here’ while other objects are al-
ways ’there.’” (Stein, 1989, s. 42). Vi blir medvetna om världen genom den-
na särskilda givenhet, vår kropp. Merleau-Ponty poängterar att människan 
inte är ”ett psyke förenat med en organism” (Merleau-Ponty, 1999, s. 39), 

utan snarare ett fenomen ”som ömsom tillåter sig att vara kroppslig, ömsom 
strävar efter personliga handlingar” (Merleau-Ponty, 1999, s. 39). Detta är en 
pendlande rörelse fram och tillbaka hos människans existens, i handlingen. 
Handlingen blir central för den levda kroppen som ett subjekt-objekt snarare 
än ett objekt i bemärkelsen ”jag har en kropp”. Den traditionellt biologiska 
existensen blir till en personlig existens. ”Själen och kroppens enhet beseglas 
inte av ett godtyckligt beslut mellan två yttre termer, det ena objekt och det 

                                 
46 Detta gäller för dem som delar livsvärld B. De som delar livsvärld A kommer, i alla fall på 
denna punkt, att uppleva sammusicerandet som tight.  
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andra subjekt. Den fullbordas varje ögonblick i existensens rörelse.” (Merle-
au-Ponty, 1999, s. 40). 

Merleau-Pontys mest kända exempel, gällande kroppen som fenomen 
snarare än kroppen som köttslig kropp, är den blindes käpp som en del av 
den blindes fenomenologiska kropp. Ett annat exempel är den lemlästades 
som, i dennes fenomenologiska kropp, erfar sin amputerade kroppsdel. En 
saknad kroppsdel kan fortfarande upplevas och därmed utgöra en del av den 
fenomenologiska kroppen. I ett musiksammanhang kan den fenomenologis-
ka kroppen alltså inkludera musikerns instrument som kan komma att erfaras 
som en naturlig inkorporerad del av musikerns levande kropp (Alerby & 
Ferm, 2005).  

5.8 Definition av allmänna begrepp 
Under denna rubrik presenteras allmänna vardagsbegrepp som används i 
föreliggande undersökning men som får särskild innebörd i detta feno-
menologiska sammanhang.  

Upplevelse 

Inte heller en upplevelse varseblivs någonsin fullständigt, den kan inte fattas 
adekvat i sin fulla enhet. Upplevelsen är till sitt väsen ett flöde, mot vilket vi 
kan rikta vår reflektiva blick för att med utgångspunkt i nuet simma med i 
det. (Husserl, 2004, §44).  

 
Husserl talar ömsöm om upplevelse ömsom om upplevelseström. Jag använ-
der begreppen på följande sätt; då jag upplever är jag i en upplevelseström då 
jag reflekterar denna upplevelseström ter den sig som en entitet, en upplevel-
se, vilken får en inbäddad temporal utsträckning. En upplevelse jag har av att 
sjunga en sång är, i levande livet, en upplevelseström som, i reflektion, ter 
sig som en upplevelse (Husserl, 2000; Bornemark, 2009; Zahavi, 2003). Jag 
skiljer ut upplevelse från erfarenhet. Den reflekterade, medvetna upplevel-
sen, benämner jag erfarenhet då den, i föreliggande undersökning, blir ver-
baliserad och därmed länkas till tidigare sedimenterade erfarenheter, som 
språket. 

Sinnen 
Husserl talar om att vi upplever vår värld via våra sinnen. Samtidigt gör han 
anspråk på att fenomenologin kan söka kunskap om våra immanenta feno-
men. Traditionellt brukar våra sinnen beskrivas som fem till antalet; syn, 
hörsel47, taktil känsel, lukt och smak. Dessa fem sinnen räcker dock inte rik-
tigt till för att vi ska kunna varsebli hela den verklighet vilken vi lever i. 
Vilket sinne använder vi för att exempelvis erfara våra drömmar och åsikter? 
                                 
47 Till hörselsinnet brukar även balanssinnet räknas. 
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Till de traditionella fem sinnen skulle jag behöva inkludera flera benämnda 
sinnen vilket jag inte avser att göra. Ett benämnt och därmed bestämt sinne 
kan ses som en indikator vilken påvisar var, i den levande kroppen, som en 
upplevelse är möjliga att erfara. Sinnen kan undersökas med avseende på sitt 
fenomenella innehåll, vilket i sin tur kan ge svar på hur det är möjligt för 
dessa sinnen att erfara vår verklighet. Kunskaper, likt dessa, ligger snarare 
till grund då erfarenheter ska förklaras. Varför erfar vi som vi gör? Hur är 
det möjligt för våra sinnen att erfara fenomen? Frågorna söker kausala sam-
band vilket föreliggande undersökning inte avser att undersöka. Syftet med 
denna undersökning är att beskriva och inte att förklara. Beskrivningen krä-
ver då ett överskriande av de fem traditionellt benämnda sinnena. 

Flera försök har gjorts genom historien för att bringa ytterligare sinnen till 
existens genom namngivning. Antikens greker talade om splanchna, ett sjät-
te sinne som åsyftade inälvorna. Splancha blev, enligt filosofernas föreställ-
ningar, sätet där sinnesintryck och känslor kopplas samman (Liedman, 
2001). Även hjärtat och senare hjärnan har fått markera platsen för denna 
sammansmältning. Under medeltiden figurerade begreppet sensus commu-
nis, common sense, som ett benämnt sjätte sinne (Liedman, 2001). Ett sjätte 
sinne skulle även kunna vara språksinnet (Liedman, 2001). Jag kommer inte 
i denna uppsats att hänvisa till enskilda sinnen eller varseblivningars kausala 
utgångspunkt, dess lokus i vår kropp. Då jag gör min undersökning varseblir 
jag världen genom en mängd intryck. Dessa intryck är inkluderade i under-
sökningen utan avseende på om de kan kopplas till ett benämnt sinne eller ej. 
Ibland när jag har skärskådat mina tankar är jag mycket osäker på huruvida 
ett intryck är ett känslointryck eller ett tankeintryck. Undersökningens syfte 
är inte att kartlägga just dessa samband utan snarare beskriva upplevelserna 
som sådana.     

Verklighet 
Vår livsvärld är en syntes av olika, för oss möjliga, livsvärldar (se 5.6). 
Livsvärlden kan ses synonymt med verkligheten. Verkligheten blir på det 
viset en smältdegel för olika dimensioner av verkligheter, intersubjektiva 
och immanenta. Husserl talar om ”…”den verkliga världen” som ett special-
fall av många olika möjliga världar och icke-världar” (Husserl, 2004, s.149). 
Frede V. Nielsen gör en enkel och sammanfattande analys av ”verkligheten”. 
Verkligheten blir artificiellt uppdelad i; den intenderade, den upplevda, den 
observerbara och slutligen den möjliga (Nielsen, 1997). Uppdelningen hjäl-
per till att beskriva och tydliggöra i vilken verklighet olika upplevelser äger 
rum. För den fenomenologiske forskaren är just de möjliga verkligheterna de 
mest intressanta. Här kan tankeexperimentet erbjuda en variationsmöjlighet, 
ett överskridande av vad det empiriska materialet kan erbjuda.  

Nilsens uppdelning av verkligheten i fyra olika dimensioner kompletteras 
här med en femte ”verklighet”, det omöjliga som en tangerande del till den 
möjliga verkligheten. Det omöjliga är, exempelvis, tanken på den kvadratis-
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ka cirkeln.48 Denna tanke kan inte ta form. Det cirkulära och det kvadratiska 
motsäger varandra per definition. Resultatet av denna tanke landar inte och 
kommer inte till ro. Tanken får avfärdas som omöjlig. I analysens eidetiska 
variation kommer detta väl till pass. Om tanken inte kan förmås att formas 
till ett tankeobjekt, måste tankeförsöket avfärdas som omöjligt, overkligt.  

Tankar 
En signifikant del av en fenomenologisk undersökning är att göra utflykter i 
tanken och modellera med fenomenet i dess abstraktion. I de fenomenolo-
giska texterna används begreppet cogito (Husserl, 2004). Nedan beskrivs hur 
jag har använt mig av detta cogito med dess tankeobjekt och dess tankeför-
måga. Tanken och dess tankeförmåga delar jag upp i fyra kategorier. En del 
är att rekonstruera ett tankeobjekt från den erfarna verkligheten. (Detta in-
kluderar, enligt tidigare resonemang om verkligheten, att återskapa en tidiga-
re tänkt tanke, exempelvis att tänka att jag har tänkt). Den andra delen är 
tankens förmåga till dekonstruktion, analys, alltså att hitta delar i helheten 
och att pendla mellan helhet och del i ett tankeobjekt. Den tredje kategorin är 
tankens förmåga att tänka nya tankar som ännu inte är tänkta, konstruktion. 
Detta innebär att göra synteser av tidigare erfarenheter som förenas på helt 
nya sätt. Dessa nya kombinationer är inte tidigare erfarna. Den fjärde katego-
rin är den del av tanken som prövar en tankes rimlighet (se resonemanget i 
stycket ovan om det overkliga). Detta innebär att genom prövning hitta 
svagheter eller felaktigheter i tankens konstitution, en slags kombination av 
de tre ovan.  

Jag kommer i det följande att fördjupa mig i den tredje kategorin av tan-
kens förmåga, den del som kan syntetisera helt nya fenomen, tänka, formule-
ra, helt nya tankar. Signum för dessa nya tankar är att de är kombinatoriska 
och associativa. Genom att associera tankeobjekt eller delar av tankeobjekt 
till varandra, i olika antal och på olika sätt, kan nya tankeobjekt formas som 
ännu aldrig sett dagens ljus och realiserats i den upplevda verkligheten. Ett 
mångfasetterat fenomen, ett fenomen med många delar, kan alltså generera 
många fler nya tankeobjekt än ett fenomen med få delar. Heidegger säger att: 
”Ju större ett verk är […] desto rikare är i detta verk det otänkta” (Merleau-
Ponty, 2004, s. 224). 

Hur blir det då möjligt för mig att tänka nya, kombinatoriska tankar som 
ännu inte är tänkta? Jag skulle vilja likna min förståelse av dessa operationer 
vid tonerna i ett stycke musik. Även om kompositören, improvisatören eller 
arrangören begränsas av ett visst antal toner eller en bestämd tonalitet, kan 
dessa toner kombineras på oändlig många olika sätt. De kan kombineras i tid 
och rum, i sekvens till melodi eller genom addition till ackord.  

                                 
48 Här menar Derrida att även om uttrycket ”cirkeln är fyrkantig” saknar möjligt objekt, är 
uttrycket i sig meningsfullt då ”dess grammatiska form tolererar en möjlig relation till ett 
objekt” (Derrida, 1991b, s. 176f).   
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Fantasi 
Fantasi kommer från det grekiska ordet phantasia och innebär förmågan att 
göra sig bilder av det som inte är närvarande. (Liedman, 2001). ”Att tillskri-
va fantasin en roll i kunskapsprocessen är detsamma som att se kunskapen 
som resultatet av en aktivitet och inte enbart som ett passivt registrerande.” 
(Liedman, 2001, s. 31). Fantasin är inte beroende av om den är sann eller 
inte. Snarare måste den utstå kritik som skiljer rimliga föreställningar från 
orimliga. 

Fantasin används i fenomenologin på två olika sätt. Dels som ett sätt att 
skåda fenomenet i fantasin, på samma sätt som fenomenet är vid handen 
framträder det i väsensskådandet. Dels används fantasin som ett sätt att vari-
era utsträckningarna av fenomenets essenser i fenomenets existens i väsens-
skådandet. Till det första hör att fenomenet skådas i fantasin i sitt väsen, sitt 
eidos. ”Eidos, det rena väsendet, kan exemplifieras intuitivt i det som är 
givet i erfarenheten, i varseblivningen, i minnet osv. men lika gärna även i 
blotta fantasigivenheter” (Husserl, 2004, s. 68). Alltså det som är givet, fe-
nomenet som visar sig för oss, är ett exempel på fenomenets väsen. Det är ett 
partikulärt fall till den ideala idén, väsendet, av ett fenomen. Givet detta kan 
fenomenets väsensegenskaper studeras med hjälp av fantasin snarare än med 
hjälp av våra sinnen i dess observerbara verklighet. 

Fantasins rekonstruktion kan löpa tämligen fritt. Ett tankefenomen kan 
visa sig dels genom en mödosam konstruktion och dels som en tillfällighet, 
ett serendipity.49 Om fantasin, på detta sätt, kommer fram till nya, tidigare o-
tänkta tankar, behöver dessa tankar prövas på sitt innehåll. Fantasin är en 
väg till kunskap, denna väg måste dock kritiskt granskas och prövas för att 
åtnjuta en vetenskaplig status. Det blir centralt att skilja mellan context of 
discovery och context of justification (Liedman, 2001). Jag behöver alltså 
inte initialt känna till hur jag har kommit fram till det jag har kommit fram 
till. Men om denna plats, dit jag har hittat, ska få en vetenskaplig status, 
måste vägen dit undersökas noga och prövas på sin giltighet.  

Aprioriska förutsättningar 
Fenomenologin som filosofi och vetenskaplig metod utgår inte på något sätt 
från intet i funderingarna. I en studie av detta slag görs vissa grundantagan-
den som inte problematiseras nämnvärt i texten. Dessa grundantaganden är 
att betrakta som filosofiska förutsättningar a priori, ett slags axiom. För det 
första är undersökningen en mänsklig konstruktion. Det är människan själv, i 
det här fallet jag, som är själva utgångspunkten för undersökningen om fe-
                                 
49 Ordet serendipity kommer från sagan om de tre prinsarna från Serendip (Sri Lanka) som 
hela tiden gör nya upptäckter när de är på resa. Liedman exemplifierar ett upptäckande med 
den gode sakletaren Pippi Långstrump som inte är på jakt efter guld utan den ”intressanta, 
spännande och oväntade: saken” (Liedman, 2001, s. 224, 259). Detta har kopplingar till Pola-
nyis tacit knowledge och skulle kunna beskrivas som att jag vet inte vad jag letar efter men 
jag kommer att veta vad jag var ute efter så snart jag upptäcker det. 
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nomenet sångupplevelse.50 För det andra finns logiken som ett grundläggan-
de tankeverktyg. För det tredje ligger det svenska språket som en apriorisk 
förutsättning i uppsatsens metoddel och resultatdel.  

6. Upplevelse av fenomenet sjungande 
För att kunna undersöka sångupplevelsen som fenomen tar jag avstamp i 
sångupplevelsen som sådan. Det innebär att försöka fånga och beskriva det 
som visar sig för mig i den upplevelseström, vilken jag upplever som ett 
sjungande. För det första har jag sjungit till musikvideos på YouTube med 
olika sångerskor, för det andra har jag återkallat minnen av sångupplevelser 
och för det tredje har jag tänkt på sångupplevelsen som sådan för att genom 
detta tänkande tänka ut vad som döljer sig implicit i det jag upplever som en 
sångupplevelse. Vid alla dessa tre olika former av erfarande har jag upplevt 
fenomenet från ett inifrånperspektiv.51 Kapitlets första del, 6.1, är en redogö-
relse för hur jag har närmat mig uppgiften att samla erfarenheter. Kapitlets 
andra del, 6.2, redogör för reflektioner kring detta samlande av erfarenheter 
och hur dessa reflektioner har påverkat samlandet under processens gång.  

6.1 Sfären av samlade erfarenheter  
Undersökningen startade med att jag antog en fenomenologisk inställning 
(Husserl, 2004) till fenomenet genom att helt enkelt sjunga till olika musik-
videos på YouTube med företrädelsevis sångerskor jag tycker mycket om; 
Eva Cassidy, Mariah Carey, Aretha Franklin, Janis Joplin, Edith Piaf, Re-
becka Törnqvist och Monica Zetterlund.52 Fenomenet har visat sig genom att 
jag sjungit tillsammans med andra vilket är naturligt för mig och utgör inte 
något jag måste öva in eller anstränga mig för att kunna göra. Under sång-
sessionerna hade jag alltid skrivmaterial till hands för att enkelt kunna skriva 
ned allt som visade sig för mig i sjungandet. Olika perspektiv på fenomenet 
anlades genom att variera sångerna, språk, medsångare och kontext. Dessut-
om varierade jag sjungandet genom att sjunga unisont så väl som i improvi-
serade och komponerade stämmor. Under det att jag sjöng tecknade jag ned 
allt som visat sig för mig på små lappar. Detta förfarande var att likna vid en 
brainstorming där tanken fick löpa fritt och inte hindrades av värdering eller 
reflektion (Husserl, 1995). Totalt genererade detta tillvägagångssätt ca 150 

                                 
50 Sång, som fenomen, existerar även hos fåglar (och andra djurarter) men föreliggande un-
dersökning omfattar inte sjungandet ur fåglars perspektiv. I litteratur som handlar om sjung-
ande hos vissa fågelarter finns intressanta resultat med avseende på samsång, tonarter i prefe-
rens, intonation och absolut gehör vilka skulle kunna sättas i samband med studier om sång 
hos människor.  
51 Se 5.1 Fenomen 
52 I urval 
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olika lappar. Det jag tecknade ned visade sig vara en blandning av ord, ytt-
randen, liknelser och metaforer. Dessa yttranden benämns hädanefter med ett 
samlingsnamn, utsagor. Utsagor är, i föreliggande undersökning, markerade 
med citationstecken.  

 
     Tabell 6.1. Samlade erfarenheter.  

Typ av erfarenhet Insamling 
Sjunga med annanhet via 
musikvideo 

”Brainstorming” Levd erfarenhet 

Sjunga med reell annanhet ”Brainstorming” 
Minnen av fenomenet Samsång med reella andra Visat sig som narrativ 

i analysprocessen 
Eidetisk variation Fri variation i cogito  Visat sig i analyspro-

cessen 
 

Allteftersom sjungandet till musikvideos pågick, kunde jag lämna den natur-
liga inställningen till förmån för en fenomenologisk inställning (Husserl, 
1995). Rent konkret innebar detta att utmana det som visade sig i materialet. 
En utmaning kunde bestå i att från sittande ställning ställa mig upp eller från 
ett stående röra på mig och absolut inte stå stilla. När jag såg utsagor som 
refererade till huvudklang, exempelvis ”det känns som att huvudet är stort”, 
kunde jag direkt använda mig av denna erfarenhet i ett epochésättande av 
just denna erfarenhet för att öppna upp för fler och andra erfarenheter i 
samma upplevelseström. På detta sätt fortskred det initiala samlandet av 
erfarenheter under de första två veckorna. Jag bestämde mig för att då och då 
sjunga och på ovanstående beskrivna sätt teckna ned alla intryck. Det kunde 
gå till så att jag satt och jobbade med att läsa eller skriva samtidigt som You-
Tube spelade olika låtlistor. Närhelst jag märkte att jag faktiskt sjöng med, 
tecknade jag ned så många intryck som möjligt. Det faktum att sångsituatio-
nerna, till en början, var begränsade till mitt arbetsrum utmanades med att 
utvidga undersökningen till att innefatta även andra rum, tider på dygnet och 
sociala sammanhang som erbjöd verklig interaktion med andra sjungande 
människor. Dessa tillfällen bestod i att jag sjöng; i kör, med mina elever i 
musikundervisningen, med mina barn eller vid fester. Vid samtliga tillfällen 
visade sig följande parametrar variera; musikalisk genre, svårighetsgrad, 
röstläge, humör, tider på dygnet, socialt sammanhang, lust att sjunga eller 
inte samt förutsättningar för medhörning.  

Att samla in erfarenheter från möten med fenomenet har inneburit att för-
söka inta en fenomenologisk inställning till fenomenet.53 Den fenomenolo-
giska inställningen pendlade mellan öppenhet och riktad medvetenhet för att 

                                 
53 Denna fenomenologiska inställning problematiseras framledes i ”7.2 Apriori samlandet av 
erfarenheter” under rubriken ”Erfarenhet av den fenomenologiska inställningen”. 



 56 

landa i en slags mottaglighet. Denna mottaglighet har pendlat mellan tre 
olika inställningar;  

 
• att inte vara riktad mot något särskilt  
• att vara riktad mot något särskilt  
• att vara riktad mot det som inte epochésatts 

 
Oavsett vilken av dessa tre inställningar jag befunnit mig i har det alltid varit 
aktuellt att hålla tillbaka det jag tidigare trott mig veta om fenomenet för att 
öppna upp för möjligheten att erfara något nytt. Det betyder att jag försökt 
sjunga så som jag skulle sjungit för första gången. Attityder och insikter om 
än det ena än det andra har fått stå tillbaka till förmån för en fördomsfri öp-
penhet. Det är inte så att attityder och insikter ska ignoreras och därmed ka-
rakteriseras som ogiltiga. Epochén i den fenomenologiska inställningen 
handlar om att tillfälligt sätta dem åt sidan. ”Vi accepterar vår attityd till ett 
fenomen men parentessätter dess giltighet så att vi kan undersöka fenome-
net” (Zahavi, 2003a, s. 45). Detta betyder alltså att epochén hjälper forskaren 
att komma förbi dogmatiska föreställningar som annars kunde ligga i vägen 
och bestämma fenomenet så som vi tycker att det borde vara bestämt snarare 
än sådant det är i sig självt. Om jag hade lärt mig att sjunga genom att gå i 
en viss sångskola, hos någon viss sångpedagog som skulle ha indoktrinerat 
mig med en viss vokabulär, viss attityd, vissa dogmatiska föreställningar 
skulle hela denna skola om vad sjungande skulle kunna anses vara, varit 
möjlig att epochésätta.54 Denna bakgrund har jag dock inte. Min första en-
skilda sånglektion för en sångpedagog deltog jag i, tjugotre år gammal, på 
musikhögskolan. Därför kan jag inte säga att jag gått i någon särskild skola 
vars lära skulle kunna parentessättas. Mina förkunskaper om hur sång ska 
vara kommer från vitt skilda situationer; autodidakta, körsammanhang, 
workshops och från sångpedagoger som har coachat körer och kvartetter 
som jag medverkat i. Av den anledningen är det i föreliggande sammanhang 
inte lika enkelt att parentessätta en föreställningsvärld. Jag har istället epo-
chésatt olika delar av fenomenet allteftersom de har visat sig för mig.   

När jag sjungit tillsammans med andra, till musikvideos eller i levande li-
vet, har fenomenet visat sig för mig i en levd erfarenhet. Denna situation 
kompletteras med de tillfällen då jag har låtit fenomenet framträda för mig 
genom minnen eller då jag helt enkelt har tänkt på fenomenet som sådant och 
hur det kan tänkas te sig. Minnen av fenomenet har visat sig för mig spon-
tant. De har också visat sig genom att jag har ansträngt mig och försökt att 
hitta beröringspunkter i materialet och associera dessa till tidigare erfarenhe-
ter. Fenomenen har visat sig som upplevelseströmmar förpackade som en-
skilda minnen. Innehållet i dessa minnen har undersökts med min mottaglig-

                                 
54 En sådan “skola” skulle kunna vara en sångskola enligt det skolor som beskrivs i Zangger 
Borch (2008) eller Liljas (2007).  
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het för att, på det viset, få tillgång till ytterligare erfarenheter av fenomenets 
existens. Minnen av fenomenet har visat sig som narrativ snarare än enskilda 
utsagor. Totalt finns ett trettiotal sådana narrativ som underlag i 
undersökningen. Minnen är mina samlande sångerfarenheter vilka härrör 
från hela mitt liv, från min barndom och sång i olika barnkörer till sång i 
skolan, spontana sånger, luciatåg, olika körer; symfonikör, blandad kör, bar-
bershopkör men även a cappella kvartett och vokalkvartett med storband. 
Nämnda musikaliska konstellationer spänner över skiftande ambitionsnivåer.  

Både erfarenheten av fenomenet när jag sjungit med andra i levande livet 
och erfarenheterna av fenomenet i ett återkallande av minnen erbjuder en 
stor variation av perspektiv på fenomenet. Dock är variationerna begränsade 
av flera parametrar. Att jag är kvinna gör att jag saknar erfarenheten av att 
sjunga med en manlig röst. Jag tänker mig att min upplevelse av huvudklang 
inte helt och hållet motsvaras av en mans upplevelse av falsettregistret. Inte 
heller kan jag uppleva eller återkalla minnen av sångupplevelse från mig 
själv som ”den gamla människan”. Jag kan däremot återkalla minnen från 
min barn- och ungdomstid och dra mig till minnes hur jag upplevde sjung-
ande tillsammans med andra då. Jag är naturligtvis begränsad till att vara 
mig. Mina upplevelser ska ses som exempel på upplevelser vilka andra, helt 
eller delvis, intersubjektivt kan identifiera sig med.  

Som jag nämnde inledningsvis är de samlade erfarenheterna av fenomenet 
hämtade från tre olika situationer; sångupplevelse i levande livet, sångupple-
velser i form av återkallade minnen och slutligen sångupplevelsen sådan som 
den ter sig i sfären för cogito. Denna tredje typ av erfarande har visat sig 
under den initiala fasen av samlande av erfarenheter så väl som under under-
sökningens analysdel. Trots att analysen kommer att presenteras närmare i 
kapitel 7, deklarerar jag nedan hur fenomenet har visat sig under denna ana-
lys.55  

Tankarna på fenomenet, tanken på hur jag tänker på fenomenet och tan-
ken på fenomenets essenser samt hur dessa relaterar till varandra har funnits 
som en trogen följeslagare i ett års tid. Tankarna har visat sig i det koncent-
rerade analysarbetet men även dykt upp, likt serendipity,56 under litteratur-
genomgångar och förståelsearbete kring texter. En stor hjälp i denna del av 
arbetet har varit de dagböcker (två olika word-dokument) som jag ständigt 
har haft öppna under arbetet med denna undersökning. I dokumenten ”Så 
tänker jag” och ”Så gör jag” har jag skrivit ned allt jag tänkt och allt jag gjort 
kring och i denna undersökning. Det har bland annat inneburit att jag konti-
nuerligt har skrivit ned tankar när de har visat sig, i samband med konferen-
ser, seminarier eller andra tillfällen. Analysens tankeprocess är även ett re-
sultat av samtal med olika människor under processens gång. Det har varit 

                                 
55 Principerna för den fenomenologiska epistemologin, vilket är den fenomenologiska analy-
sens bas, är skissade i kapitel 5  
56 se fotnot 51. 
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mycket värdefullt att, ytligt och kortfattat, förklara vad jag håller på med för 
främmande människor i olika sammanhang så väl som att få ta del av djupa 
och kvalificerade samtal med forskare och meddoktorander. Denna verbali-
sering av tankar har förfinat, renat och utmanat kluster av osorterade tankar 
och oformulerade tankar. Tankar har även tagit form i mötet med elever i 
olika undervisningssituationer. Många tankar har visat sig i skymningslandet 
mellan sömn och vakenhet. Ibland har dessa tankar lyckats fångas i flykten 
och omedelbart tecknats ned. Att formulera tankarna i ord, både verbalt och 
skriftligt, har varit en del av analysprocessen. Tanken söker sina begrepp för 
att framträda på ett tydligt och avgränsat sätt. Men omvänt har också gällt då 
begreppen har blivit primat för tanken (Derrida, 1991b).57 Detta innebär att 
en felskrivning eller ett felaktigt ord kan öppna min mottaglighet för något 
jag inte tidigare tänkt.  

6.2 Apriori samlandet av erfarenheter 
Undersökningen i denna studie är en utflykt i tanken, ett evigt grubblande, 
där tankar kontinuerligt genererar nya tankar. Undersökningen kan liknas vid 
en roterande cirkelrörelse som ständigt pågår och där nya tankar adderas till 
gamla. Nya tankar modifierar gamla tankar och nya tankar öppnar upp och 
banar väg för fler nya tankar och nya erfarenheter överhuvudtaget. I början 
av undersökningen prövade jag fenomenologiska begrepp för att förstå deras 
betydelse och implikationerna av deras tillämpning. Denna prövning, såväl 
som utfallet av prövningen, har påverkat undersökningen. Nedan presenteras 
de begrepp jag har haft skäl att studera extra noga i analysprocessen. Texten 
nedan redogör för förståelsen och användandet av ”den fenomenologiska 
inställningen”, ”distans och perspektiv”, ”upplevelse” och ”intentionalitet”.  

Erfarenhet av den fenomenologiska inställningen 
Husserl skriver att forskaren måste utgå ifrån en naturlig inställning när hon 
varseblir fenomenet som finns för handen. Därefter skall denna inställning 
förfinas till en fenomenologisk inställning (Husserl, 1995). Undersökningen 
fokuserar inte på hur det kommer sig att vi varseblir det vi gör, inte heller 
om det kan finnas en förklaring till varför ett fenomen uppfattas så som det 
uppfattas. Fenomenet ska istället upplevas i en spontan direkthet, genom 
intuition och naivitet.58 För att åstadkomma detta krävs en epoché som möj-
liggör ett tillstånd av öppenhet mot fenomenet. Den naturliga inställningen 
skall alltså förmås att övergå till den fenomenologiska inställningen. Denna 
post-naturliga inställning har fångat min uppmärksamhet i mitt arbete. Den 
                                 
57 Detta innebär att språket inte nödvändigtvis uttrycker tanken. I ett sådant resonemang är 
språket symboler för tanken. Det kan likväl vara så att språket genererar tanken. Då ses språ-
ket som tecken i stället för symboler. Upprinnelsen till denna åtskillnad står att finna i Derri-
das resonemang om orden ”différance” och ”différence”. (Derrida, 1991b). 
58 Naivitet ska här läsas i dess ursprungliga betydelse; naturlig och öppenhjärtig. 
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naturliga inställningen beskrivs av Husserl som en spontan inställning eller 
en pre-reflexiv inställning som präglas av att inte tänka efter före (Husserl, 
1995). Detta är dock, ofrånkomligt, en tankeakt i sig. Akten blir synonym 
med en doxologisk inställning, en urdoxa, en primordial tilltro, en världtes 
före alla teser. Är detta den naturliga inställningens egen dikotomi som sätter 
hela den fenomenologiska utgångspunkten ur kurs? Ska den fenomenologis-
ka inställningen i stället förstås som den ”naturliga inställningen”? Ska vi 
förstå den som omöjlig eftersom att ett oreflekterat förhållningssätt till en 
upplevelse kräver sin pre-reflektion? Nej, jag har inte uppfattat detta som 
Husserls avsikt. Den naturliga inställningen verkar i stället vara en inställ-
ning som öppnar upp för mottagandet av intryck utan att reflektera kring de 
uttryck som framträder. Merleau-Ponty har hjälpt mig att förstå denna ur-
doxas klärobskyr. Den naturliga inställningen till världen ska inte förstås 
som en föreställning om världen utan snarare världen själv. ”Denna öppning 
mot världen kan reflektionen inte överskrida med mindre än att den använder 
dess krafter” (Merleau-Ponty, 2004, s. 33). Detta får till följd att det är ge-
nom den eidetiska variationen i tankeexperimentet som möjligheten finns för 
nya perspektiv att öppna sig som eventuellt varit snärjda i denna urdoxa.  

I tabell 6.2 presenterar jag nyansskillnaden mellan Husserls tankar kring 
den naturliga inställningen och den praktiska tillämpningen i föreliggande 
undersökning:  

 
 
 

Husserls beskrivning av  
vändningen mot fenomenet* 

Vändning mot fenomenet i praktiken i 
föreliggande undersökning 

1. upplevelseström med den naturliga 
inställningen 

 

1. upplevelseström med den naturliga 
inställningen 
 

2. utför alla reduktioner 2. vändning mot tankeförloppet 
 

3. vändning mot tankeförloppet 
 

3. utför alla reduktioner 

 4. upplevelseström med den feno-
menologiska inställningen 
 

 5. vändning mot tankeförloppet 
 

 *Husserl (2004: §77, §78) 
 
Jag måste alltså först vända mig mot min erfarenhet, mitt tankeförlopp, för 
att därefter kunna reducera och epochésätta detsamma. Först därefter menar 
jag att jag är mottaglig i en fenomenologisk inställning.  

Tabell 6.2. Vändningen mot fenomenet 
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Distans och perspektiv 
Att studera ett fenomen som den egna sångupplevelsen kan givetvis göras ur 
två olika perspektiv på ett första-person-perspektiv. Det ena är att erfara sig 
själv utifrån med hjälp av en spegel, videoinspelning59 eller inspelning av 
endast ljud. Här kan jag förmås att anta ett andra-person-perspektiv på mitt 
eget första-person-perspektiv, min egen sång. Genom detta erfar jag mig 
själv som ett objekt som vilket annat objekt som helst i denna värld.60 Det 
andra perspektivet, på ett första-person-perspektiv, finner jag i mitt naturliga 
erfarande av min egen sång. Detta perspektiv medför att jag är bunden i en 
ofrånkomlig subjekt-objekt position vilken jag aldrig kan fly ifrån (Husserl, 
2004; Merleau-Ponty, 2009). Första-person-perspektivet kan jag inte på nå-
got sätt överge i studiet av detsamma. För att återknyta till min liknelse med 
ett fenomen som ett moln, blir det uppenbart att samma fenomen kan stude-
ras ur två fundamentalt skilda perspektiv. Att vara inuti molnet, vilket jag är 
när jag sjungandes upplever mitt sjungande, gör att jag kan variera vissa 
perspektiv men inte andra. Att få en total och absolut distans till sig själv är 
en orimlighet. Vem skulle få denna distans till självet och vem skulle detta 
själv vara? Det som trots allt är tillgängligt för ett självgranskande är cogita-
tiots förmåga att göra sig själv till objekt. Därmed möjliggör cogitatiot di-
stans och perspektiv för en studie av ett första-person-perspektiv som tillika 
är mitt eget perspektiv.  

Oriktad och flerriktad intentionalitet 
Initialt förstod jag begreppet intentionalitet som en riktadhet mot ett feno-
men som samtidigt visade sig för mig. Erfarenheterna av fenomenet visade, 
gång efter annan, genom att jag var riktad mot något som jag inte kunde 
formulera i ord. ”Jag finner inte ord” eller ”jag vet inte vad jag ska säga” är 
återkommande utsagor i min undersökning. Erfarenheterna visar sig inte 
riktigt som tacit kunskap, det visar sig mer likt ett erfarande med suddig 
kontur som ännu inte erfars klart nog för att artikuleras. Detta problem har 
jag ännu inte löst. Därför finns det tomrum och luckor i beskrivningen av 
fenomenet. Jag har inte hittat något illustrativt sätt att uttrycka dessa luckor. 
En oriktad intentionalitet erfars även då jag inte kan härleda och sätta fingret 
på varför jag exempelvis ”känner mig upprymd”. Husserl förklarar detta med 
att en känsla, betraktad i sig själv, behöver ingen intention men en känsla 
kan vara relaterade till ett intentionalt objekt då känslorna sammanflätas med 
föreställningar om dito (Husserl, 2002; Zahavi, 2003). Om jag däremot tän-
ker på ’tanken att jag känner mig lycklig’ blir denna ’tanke’ ett objekt för 
intentionaliteten. 

Ett annat problem jag har stött på, är att min mottaglighet är riktad åt flera 
håll samtidigt; ”jag känner att jag sitter på stolen”, ”jag ser vilka tangenter 
                                 
59 Inkluderar även inspelning på dator och dess hårddisk. 
60 Givetvis kan jag erfara andra personers första-person-perspektiv på samma sätt. 
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jag trycker på”, ”jag hör musiken” och så vidare. Detta sker samtidigt i 
samma upplevelseström. Denna samtidighet passade inte in i den definition 
av intentionalitet som jag trodde mig hitta initialt. Trots detta har jag hållit 
fast vid att vara vänd mot saken och därför accepterat min intentionalitet 
närmast kan liknas vid en flerdimensionell ”kvast” snarare än vad jag uppfat-
tade som Husserls teoretiserande idé om en riktning.61 Det skulle dock visa 
sig, i en sen läsning av Idéer, att jag hittar en beskrivning från Husserl angå-
ende det han kallar för parallellitet och kollektiv upplevelse. Här redogörs 
för skillnaden mellan enstrålig och flerstrålig intentionalitet. Han skriver 
”Liksom i noetisk hänseende en från jaget utgående kärleksstråle delas upp i 
ett knippe strålar, av vilka var och en är riktad mot ett enskilt objekt” (Hus-
serl 2004: §121). Exemplet kommer från en mor som älskar alla sina barn 
samtidigt som hon älskar var och en av dem. Denna beskrivning av intentio-
nalitet stämde bättre överens med min egen erfarenhet av sångupplevelsen 
där upplevelser av syn, hörsel, kropp, känslor och sammanhang visade sig 
för mig i parallelliteter.  

7. Fenomenets fenomenologiska analys 

Erfarenheten lär oss visserligen hur något är beskaffat men inte hur det skulle 
kunna vara annorlunda. (Immanuel Kant i översättning av Liedman, 2001, s. 
312.) 

 
Fenomenologin vill utmana erfarenheternas tillfällighet och genom den fe-
nomenologiska analysen avslöja fenomenens möjliga utbredning vilket 
överskrider de tillfälliga erfarenheternas utbredning. Detta fenomenologiska 
analysarbete tar, i denna uppsats, sin utgångspunkt i Husserls elev, Herbert 
Spiegelbergs fenomenologiska metod. Spiegelbergs sammanställning av de 
fenomenologiska tankesätten presenteras i tabell 7.1. Detta kapitel fokuserar 
på de huvudsakliga analysstegen i denna metod vilket motsvarar steg II-VI 
hos Spiegelberg (1994). Dessa presenteras nedan i dess praktiska tillämp-
ning.  

Efter det initiala insamlandet av erfarenheter, som beskrevs ovan (6.1), 
påbörjades analysen genom läsning av samtliga utsagor med målet att bilda 
mig en uppfattning om de samlade erfarenheterna. Efter denna genomläsning 
satte jag upp dessa genererade utsagor, olikfärgade små lappar, huller om 
buller på väggen i mitt arbetsrum med hjälp av häftmassa. En yta på sex till 

                                 
61 Detta finner sin parallell hos Stein (1989) som beskriver den andres givenhet till självet. 
Givenheten ligger i att taktilt erfara den andres kropp, öppna ögonen och se den andres kropp. 
Dessa två sinnen ”call each other as witnesses, though they do not shift the responibility on 
one another” (s. 41). Jag förstår detta som en parallellitet i intentionaliteten och inte reducerad 
till en riktadhet mot ett endimensionellt intentionalt objekt.  
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sju kvadratmeter togs i anspråk där varje lapp var ca sex kvadratcentimeter. 
Fenomenet visade sig för mig på ett delvis nytt sätt, ett utifrånperspektiv av 
en beskrivning av ett fenomen ur ett inifrånperspektiv. (För att återgå till 
inifrånperspektivet behövde jag bara föreställa mig de utsagor som stod be-
skrivna på lapparna.) Denna metod, konkreta flyttbara lappar med utsagor på 
en vägg, möjliggjorde en överblick över de samlade erfarenheterna, samti-
digt som en fokusering på vissa ansamlingar av erfarenheter, så väl som 
enskilda utsagor var möjlig. Med hjälp av detta tillvägagångssätt kunde jag 
pendla mellan närhet och överskådlighet på ett ögonblick och bokstavligen 
förflytta mig i rummet, och därmed materialet, för att närma mig vissa utsa-
gor mer än andra och fritt pröva och möblera om bland utsagorna för att se 
konsekvenser av olika sorteringar.  

Efter denna beredningsfas, som innefattade att ställa i ordning spelplanen 
för min analys, påbörjades det egentliga analysarbetet. Analysarbetet utgjor-
des av en process i flera steg. Uppslaget till detta analysarbete har jag före-
trädelsevis hämtat från Husserls elev, Herbert Spiegelbergs, och dennes re-
dovisning av essenserna av den fenomenologiska rörelsens olika tankesätt 
(Leijonhufvud, 2008; Ferm, 2004; Bjurwill, 1995; Spiegelberg, 1994). Spie-
gelbergs beskrivning av den fenomenologiska analysens steg är egentligen 
inte tänkt som en handbok eller ett recept i ett förfarande av en fenomenolo-
gisk analys. Den är snarare att betrakta som en redogörelse för olika tanke-
sätt inom den fenomenologiska rörelsen. Trots det kan sammanställningen 
delvis fungera som metod. De första ”stegen” är de tankesätt som de flesta 
fenomenologer är överens om. De sista stegen, som Spiegelberg presenterar, 
den fenomenologiska reduktionen och den hermeneutiska vändningen delas 
inte av alla fenomenologer. (Det sista, hermeneutiska steget, erkänns till 
exempel inte av Husserl). Ett tankesätt, en tankenivå, förutsätter föregående 
nivå. Det går att arbeta sig framåt i de olika tankestegen och samtidigt åter-
vända för att gå igenom tankesätt på nytt för att klättra framåt på denna ana-
lytiska stege. Det är dock inte genomförbart att hoppa över vissa steg, vilket 
skulle bli logiskt oriktigt. Däremot kan man använda sig av en del tankesätt 
som enskildheter i en undersökning, exempelvis epochén (vilken ingår i 
Spiegelbergs steg VI) som en grundförutsättning för den fenomenologiska 
inställningen i det ursprungliga erfarandet av fenomenet (Spiegelbergs steg 
I). Analysfasen, steg II-VI, pågick under ett års tid. Under analysfasen har 
fenomenet varierats i fantasin och tidigare erfarenheter av fenomenet har 
visat sig i narrativ. Trots att denna sekundära fas inleddes har det varit aktu-
ellt att gång på gång gå tillbaka för att på ett apodiktiskt62 vis, samla nya 

                                 
62 apodiktiskt kommer från grekiskans apodeiktiko´s bevisande. Att gång på gång kunna gå 
tillbaka till samma plats och erfara samma fenomen ”det som är närvarande är det på ett så-
dant sätt att det visar sig som med säkerhet närvarande” (Ihde, 2001, s.29) eller “jag kan gång 
på gång gå tillbaka till påståendet att det jag ser är en hall och hålla fast vid de påståendet 
”fullgöra detta upplevelseanspråk” (Ihde, 2001, s.67). 
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erfarenheter och genom detta pröva analysens hållbarhet och relevans (Hus-
serl, 1992; Derrida, 1991b). 

Fenomenologins olika tankesätt, enligt Spiegelberg (1994), presenteras 
här, översiktligt, i tabellform för att sedan presenteras djupare i följande 
underkapitel.  

 
 
 

Analyssteg Presenteras i 

I Upplevelse 
Upplevelsen av fenomenet med en feno-
menologisk inställning.  

6.1 

II Generalisering av essenser 
Ett väsenskådande av fenomenet.  
Essenser begreppsliggörs ur existenser. 

7.1 

III Relationer mellan essenser  
Släktskap mellan essenser tydliggörs. 

7.2 

IV Eidetisk variation 
Fenomenet prövas i fri variation. 

7.3 

V Konstitution 
Skärskådande av cogitatiots tankestruktur 
för att fenomenet ska visa sig. 

7.4 

VI Fenomenologisk reduktion 
Giltigheten för fenomenets existens prö-
vas med hjälp av epochén. 

7.5 

VII Tolkning 
 

Inkluderas ej i 
undersökningen! 

 
 
En fenomenologisk undersökning påbörjas, av naturliga skäl med upplevel-
sen av fenomenet. Detta, steg I, är tidigare presenterat i 6.1. Spiegelbergs 
steg II-VI presenteras nedan i 7.1-7.5. Det sista steget, VII Tolkning, inklu-
deras inte i denna undersökning. Detta steg används för det första inte av 
Husserl och behovet av tolkning har inte heller intuitivt infunnit sig under 
arbetets gång. Någon misstanke har inte visat sig under analysarbetet för att 
det skulle vara nödvändigt att pröva huruvida ”här står ett men menas ett 
annat” vilket är tolkningsbehovets grogrund.63 Jag ser alltså ingen anledning 
till att försöka med det ambitiösa projektet att försöka ”gå bakom” det som 
är mig givet från intuitionen, analysen och beskrivningen varför jag inte 
inkluderar detta steg VII i denna undersökning. 

                                 
63 Spiegelberg inleder presentationen av detta “steg” med “It is only with considerable hesita-
tion that I introduce the possibility of a final step in the phenomenological procedure” 
(Spiegelberg, 1994, s. 712). 

Tabell 7.1 Fenomenologisk analysmetod enligt Spiegelberg* 

* Spiegelberg (1994, Part V, min översättning). 
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7.1 Generalisering 
Att initialt försöka formulera en generell essens, ett generellt drag, i materia-
let framför mig, gjordes försiktigt och trevande. Alla försök till formulering 
av generell essens prövades mot samtliga utsagor för att säkerställa dess 
giltighet. Det första som kom till mig, när jag betraktade denna helhet, var 
något som handlade om rösten, något musikaliskt på något sätt, delar av min 
identitet och delar från något runt kring mig, min omvärld. Innehållet i dessa 
”något” och ”delar” har delvis stått sig genom hela analysen även om be-
greppen som symboliserat dem har nyanserats och förändrats.  

Att hitta fram till den generella essensen, med utgångspunkt från utsagor-
na framför mig har varit ett parallellt arbete som gått från två olika håll. Det 
ena tillvägagångssättet är att just bilda en intuitiv uppfattning om den gene-
rella essensen med hänsyn taget till de samlade erfarenheterna i dess totala 
helhet. Den andra vägen till den generella essensen har varit via ”essensie-
ringen” av existenser (figur 7.1). Essenserna, som framkommit ur existen-
serna, har kunnat ”essensierats” till högre och högre nivåer för att temporalt, 
så väl som definitivt, landa i en slutgiltig generell essens.   

För att nå fram till essenserna bakom existenserna måste fenomenet 
behandlas abstrakt, i cogito. Genom att behandla fenomenet abstrakt, att 
tänka på det, upplevs fenomenet som ett väsensskådande. Oavsett om feno-
menet finns för oss i verkliga livet eller om det finns som en representation i 
vårt inre, uppvisar fenomenet samma väsensinnehåll (Husserl, 2004; Zahavi, 
2003a,b). Detta är helt avgörande för att tanken ska kunna skärskåda sig 
själv med avseende på dess innehållsliga likvärdighet med det reella feno-
menet. Skissen, som jag tidigare tagit upp, visar samma väsensdrag som dess 
reella förlaga.  

Skillnaden mellan begrepp, som representerar de existenser som fenome-
net uppvisar, och de begrepp som representerar de essenser som fenomenet 
innehåller har jag tidigare exemplifierat med fenomenet röd. Röd är en färgs 
existens medan begreppet färg, blir här symbol för essensen färg. Det röda, 
färgens existens, blir essensens utbredning (Husserl, 2000). I denna under-
sökning visar sig fenomenet, bland annat, inneha en essens av emotioner. 
Dessa emotioner kan existera, visa sig, på många olika sätt; olika humör, 
olika känslor och olika starka känslor, men abstraktionen av existenserna, 
och begreppet som symboliserar dessa abstraktioner, presenteras som essen-
sen emotion.  
 

 
 
 
 
 
 

Figur 7.1 Essenser ur existenser. 

Essenser  

Existenser 
utsagor 
essens 
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Att komma fram till fenomenets olika essenser har varit en delikat prövning. 
Genom att utgå från några utsagor, några lappar utspridda på min vägg, prö-
vade jag mig fram till att kunna sortera lapparna på olika sätt, med olika 
gemensamma nämnare. Följsamheten mot fenomenet har inneburit att jag 
har låtit vissa utsagor sortera sig under flera olika essenser. Fann jag att en 
utsaga av en existens innehöll delar från två eller flera essenser kopierade jag 
denna utsaga och fäste den till olika essenser, se cirkeln med både vertikala 
och horisontella streck (fig. 7.1). Denna sortering, när essenserna skulle 
skönjas ur existenserna, blev till ett abduktivt arbete där utsagor prövades 
mot den framväxande tankekartan, som då och då fick ändra form och där 
tankekartan prövades mot utsagorna. Det fanns utsagor som inte lät sig sorte-
ras till en början. De fick ”vänta” i marginalen av det pågående konstitu-
tionsförsöket. Följsamheten mot fenomenet gjorde att jag inte reducerade 
dessa bara för att de ”verkade” vara oväsentliga. Jag prövade, i stället, konti-
nuerligt tankekartans konstruktion och utsagornas giltighet under analyspro-
cessen. Till slut hade tankekartan formats så att den kunde härbärgera samt-
liga utsagor, alla utsagor hade hittat en plats.  

7.2 Relationer mellan essenser 
I ytterligare abstraktion av abstraktionen kan essenserna analyseras med 
avseende på essensernas väsensinnehåll så väl som deras relationer till var-
andra. Sambanden, släktskapen, mellan essenser som utgör fenomenet, tan-
keobjektet, tydliggörs (fig. 8.2). Sambanden blir till nya tankeobjekt på en ny 
abstraktionsnivå. Hela denna tankeakt är ett resultat av Husserls Wesenszu-
sammenhänge det vill säga hur essenser hänger samman samt vilka dess 
nödvändiga relationer är (Husserl, 2000; Spiegelberg, 1994). Den första ab-
straktionsnivån innebär att jag tänker på fenomenet och hur det ter sig i tan-
ken. Vid den andra abstraktionsnivån reflekterar jag den första nivån. Jag 
tänker alltså inte på det ursprungliga fenomenet, jag tänker på ’hur jag tänker 
på fenomenet’. Det är en fråga om att göra en abstraktion av abstraktionen, 
en generalisering. Abstraktion av abstraktionen är Husserls paradnummer 
som lyfter honom från Descartes. Descartes formulerar ”Cogito ergo sum” 
som det enklaste och rakaste beviset för vår existens och vår kunskap om 
densamma. Genom att tänka på hur tanken tänker gör Husserl tanken till 
objekt för sig själv (fig. 5.1).  

I den generella abstraktionen prövas släktskap inom en essens och släkt-
skap mellan essenser. Släktskap inom en essens innebär alltså att man tänker 
ut vilka komponenter som är nödvändiga för denna essens och vilka som inte 
är det. För att göra detta är det möjligt att använda sig av två olika tankesätt:  
 

• Tänk dig fenomenet utan en viss komponent. Är det fortfarande det 
aktuella fenomenet?  
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• Byt ut en komponent mot någon annan. Är det fortfarande det aktu-
ella fenomenet? (Spiegelberg, 1994, min övers.) 

 
Jag har dessutom försökt att tänka en viss komponent som ett fenomen i sig 
och pröva detta nya fenomen utan ”mitt” fenomen. Bakgrunden till detta är 
förutsättningen att om mitt fenomen inkluderar ett annat fenomen, helt eller 
delvis, måste, per automatik, detta fenomen inkludera mitt fenomen. Jag har 
alltså exempelvis försökt att tänka mig musik utan sång och omvänt sång 
utan musik. 

Släktskap mellan flera essenser innebär att en essens hålls konstant medan 
de andra essenserna varieras, exempelvis färg och utbredning av färg. Kan 
man tänka sig en färg utan utbredning eller en utbredning utan färg? Kan 
man tänka sig klang utan ”burkigt” eller ”burkigt” utan klang? Dessa två 
essenser kan bara separeras från varandra artificiellt. Klangen och dess ut-
bredning påverkar varandra, de har en ”essential relationships of essence” 
(Spiegelberg, 1994, s. 702). Vi behöver en apriorisk erfarenhet av både färg 
och utbredning, klang och ”burkighet”, annars skulle vi inte kunna dra denna 
slutsats (Spiegelberg, 1994). Spiegelberg tar upp exemplet med färgen röd. 
Det går inte att påstå att man ser varianter av rött, nyanser av rött, det parti-
kulära om man inte samtidigt erkänner det universella, rött. En förståelse av 
ett fenomen utgörs av att förståelsen pendlar mellan det universella och det 
partikulära, variansen. Genom varianser blir den generella essensen möjligt 
att förstå samtidigt kan varianser framträda först då den generella essensen 
förstås.  

7.3 Eidetisk variation 
Det fjärde analyssteget, som Spiegelberg presenterar, benämner han ”sätt att 
framträda” (Spiegelberg, 1994, s. 703, min övers.).64 I denna tankesfär är det 
meningen att fenomenet skall visa sig på alla de tänkbara sätt som fenomenet 
kan visa sig. Från fokus på essenser, vad som visar sig, övergår nu analysen 
till hur detta vad kan visa sig. Detta hur ställer nya krav på väsensskådandet 
och dess behandling i fantasin. I den eidetiska variationen utnyttjas därmed 
tanken som redskap för upplevelsen av fenomenet ur nya perspektiv vilka 
alltså inte tidigare varit givna i de enskilda existenserna. Detta innebär att 
tanken, genom sin fantasiförmåga, gör det möjligt att överskrida de tidigare 
erfarenheterna av fenomenet och låta fenomenets väsensegenskaper framträ-
da på alla möjliga sätt. Genom att återkoppla till Nielsens uppdelning av 
verkligheten i fyra olika kategorier, knyter detta an till den möjliga verklig-
heten (1997). Den möjliga verkligheten är en verklighet möjlig för mig själv 
och andra att erfara. I denna analys bör den möjliga verkligheten antas med 

                                 
64 “Watching Modes of Appearing” (Spiegelberg, 1994, s. 703). 
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en kritisk hållning och hela tiden prövas mot det omöjliga, det overkliga (se 
5.8).  

När Spiegelberg lägger fram texten kring hur ett fenomen kan framträda 
delar han upp detta i tre olika kategorier; fenomenet i sin helhet (delvis pre-
senterat och delvis mederfaret)65, perspektiv deformation66 samt fenomenets 
klarhetsindex.67 Efter Spiegelbergs introducerande text angående detta tanke-
sätt i teorin, praktiserar han det hela med ett exempel. I detta exempel, vilket 
berör fenomenet kraft, nämner han hur olika personer kan erfara denna kraft 
ur olika perspektiv, att utdela kraft erfars ur ett annat perspektiv än att se 
eller ta emot kraft. I exemplet varierar även Spiegelberg fenomenet genom 
att utgå från ett kinestetiskt erfarande av kraft till att inkludera kraftens akus-
tiska eller visuella dimension. Detta exempel har banat väg för min förståel-
se av den eidetiska variationen snarare än Spiegelbergs teoretiserande ut-
läggning om detsamma.  

Den eidetiska variationen försöker alltså svara på frågan: på vilka sätt är 
det möjligt för fenomenet att framträda? I mitt fall blir en översättning: på 
vilka sätt är det möjligt för fenomenet sång att framträda? Ett sätt att närma 
mig denna tankekonstruktion är att använda mig av empati (Stein, 1989).68 
Genom att, i tanken, återvända till olika människor jag har sjungit tillsam-
mans med i olika sammanhang och försöka tänka mig sångupplevelsen så 
som jag kan anta att de möjligen skulle kunna ha erfarit den, är det möjligt 
för mig att utmana mina egna vanor och försöka erfara fenomenet på ett nytt 
sätt. Dessa sätt kan läggas till som erfarenheter i den eidetiska variationen. 

Spiegelbergs presentation av “perspektiv deformation” har jag tolkat på 
följande sätt: jag har vänt och vridit på fenomenet i tanken för att hitta olika 
delar av fenomenet som kan finnas i fokus på ett sådant sätt att de andra 

                                 
65 Exemplet kommer från varseblivningen av en kub. Vi varseblir bara vissa av kubens sidor 
och de andra är samtidigt medpresenterade tack vara våra tidigare erfarenheter. (Spiegelberg, 
1994, s. 704).  
66 Om kuben är sedd ovanifrån så kan det chimärt vara toppen på en tredimensionell trapetso-
id och inte en kub.  
67 Detta skulle kunna vara en dimma som alltså inte är en del av fenomenet själv men som 
ligger mellan oss och fenomenet. När det gäller ”index of clearity” påpekar Spiegelberg att vi 
aldrig kommer ifrån frågan om detta härrör från vår egen varseblivning eller från det sätt som 
fenomenet visar sig för oss. I mitt fall kan detta översättas med lyssnade till det egna sjungan-
det. Här finns alltså en särskild svårighet i att beskriva hur fenomenet visar sig, i sig självt, 
och hur det visar sig för mig genom mina förutsättningar att varsebli fenomenet. (Spiegelberg, 
1994, s. 705). 
68 Empatibegreppet fördjupades av Husserls elev Edith Stein. I hennes avhandling, fån 1916, 
On the Problem of empathy definieras empati som ” [an act] in which foreign experience is 
comprehended”. Detta empatibegrepp bottnar i skiljelinjen mellan självet och den radikalt 
andre genom ett antal argument. Grundläggande är dock att det egna är givet på ett annat sätt 
än det andra. Det egna är alltid här medan det andra är alltid där. Vi kan inte bli av med vår 
egen kropp. Andras kroppar kan vi bli av med. Andras kroppar kan också vara oss givna 
genom olika perspektiv och i varierande eidetisk variation, detta gäller inte vår egen kropp. Vi 
dömda att aldrig undslippa vår köttsliga kropp vilket är och förblir vår levande kropp. (Stein, 
1989). 
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delarna tycks deformerade i sin perifera placering. Ett exempel på detta är 
möjligheten för hur återkoppling genom lyssnande till en sångtext kommer i 
sådant fokus att de andra sonora delarna i sjungandet möjligtvis blir till en 
obestämbar ”massa” av ljud. Tankeexperimentet har på detta sätt försökt 
hitta olika ”ingångar” till fenomenet.   

En kritisk hållning till detta tillvägagångssätt skulle kunna vara att det 
enda som skulle kunna visa sig för mig är det jag redan kände till. Möjlighe-
terna till att variera fenomenet i tanken skulle vara helt beroende av de tidi-
gare erfarenheter av fenomenet jag har. Ett sådant resonemang skulle leda 
till att jag endast rör mig i de tankebanor som redan är tillgängliga för mig. 
Erfarenheten av att gå igenom denna tankeakt har dock erbjudit något annat. 
Att pröva essensers relationer enligt vissa principer, i stället för tidigare erfa-
renheter, har gjort att jag i tanken har väsensskådat kombinationer som 
överskridit vanan. En sådan princip har varit att pröva essenser mot var-
andra. En essens som lyssnande har prövats mot en annan essens, emotion. 
Jag kan pröva en kombination genom att ställa mig frågor som ”kan jag 
lyssna till mina emotioner?”69, och vice versa, ”Kan jag ’känna’ mitt lyss-
nande?”. Detta är alltså ett rent intellektuellt arbete som överskrider vanans 
spår.  

Genom att klargöra en sekvens av tankar mellan vissa essenser i ett sam-
manhang, och därefter flytta över sekvensen för att pröva den på andra es-
senser i ett annat sammanhang, har lett till nya upptäckter i denna nyanse-
ringsprocess. Den fria variationen har även försökt att utmana utbredningen 
av fenomenets erfarna essenser till förmån för dess möjliga gränser. Det 
finns inget givet recept på hur denna eidetiska variation ska gå till men fan-
tasin och lekfullheten är dess redskap.  

Det finns en lekfullhet i konsten som är djupt relaterad till den fenomenolo-
giska lekfullheten, och det är möjligt att från första början se konstnärens 
praktik som latent fenomenologisk. (Ihde, 2001, s. 145) 

 
Avslutningsvis vill jag tillägga att även om jag varierar fenomenet med hjälp 
av min fantasi, underkastar jag mig en följsamhet mot fenomenet genom att 
gång på gång gå tillbaka till mitt fenomen för att undersöka om nyansering-
arnas giltighet i fenomenets sfär. Detta blir analysens apodiktiska rundgång 
(efter en idé från Ihde, 2001).  

7.4 Konstitution 
Fenomenets konstitution är detsamma som fenomenets byggnad, dess karta 
eller dess innehållsförteckning (Bjurwill, 1995).70 I en matematisk lösning 
                                 
69 Här avser jag en explicit sonor varseblivning. 
70 Mitt förståelse för begreppet konstitution ledde tankarna till matematikens lösningar eller 
Euklides Elementa. 
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visas tankestegen ett efter ett annat, likt en uppvisning i tankeverksamhet. 
Den ene matematikern kan följa den andre i dennes ”sätt att tänka” för att 
”komma fram” till lösningen. Tankearbetet med konstitutionen av detta fe-
nomen påbörjandes efter essensieringsarbetet med utsagorna, alla lappar. 
Essenser relaterades till varandra. Strukturen av dessa relationer antog for-
men av en tankekarta. Under en tid prövades därför olika strukturer på en 
sådan tankekarta, en struktur som hela tiden prövades mot essenserna och 
dess utbredning. Efter ett pendlande mellan dessa två ”olika” bilder av fe-
nomenet började de två alltmer att passa ihop. Resultatet är en tankekarta i 
form av ett uppochnervänt träd. Konstitutionen i figur 8.2 manifesterar den-
na enkelhet. Denna enkelhet är tänkt att kunna fungera som ett överskådligt 
och hanterbart redskap i musikpedagogisk praxis. Tankekartan ger bland 
annat en möjlighet att fungera som redskap när fenomenet laboreras. Kartan 
ger en bild av tänkbara varianter av samma fenomen med eller utan vissa 
essenser. Essenserna är fördelade på ett sådant sätt att de är grupperade efter 
vissa tillhörande överordnade essenser. På så vis tydliggörs deras släktskap. I 
levande livet är fenomenets essenser sammanflätade på olika sätt. Denna 
sammanflätning är inte åskådliggjord i modellen av det enkla skälet att mo-
dellen upphör att fungera som modell och övergår i stället till att bli ett ohan-
terligt trassel av kopplingar på härs och tvärs.  

I undersökningens resultat presenteras konstitutionen av fenomenet på två 
olika sätt. En beskrivning ges i form av tankekartan, figur 8.2. Den andra 
beskrivningen av fenomenet återfinns i den löpande texten i del II, kapitel 9-
13. Här framkommer såväl essenser som släktskap och sammanflätningar 
mellan essenser. Beskrivningen visar fenomenets komplexitet men ger inte 
tillgång till en överblickbarhet på samma sätt som tankekartan gör.   

7.5 Fenomenologisk reduktion 
Den fenomenologiska reduktionen är ett slags slutgiltigt steg vars funktion är 
att analysen ska komma fram till transcendental kunskap om fenomenet. Den 
transcendenta kunskapen överskrider den situerade kunskapen. I min initiala 
förståelse av reduktionen, drog jag paralleller till matematiken och dess 
geometriska behandling av figuren ’triangel’.71 Att reducera triangelns kon-
textualisering är detsamma som att frigöra den från det euklidiska rum vi är 
vana att möta den i (Leijonhufvud, 2008).72 Även om triangeln består av tre 
räta linjer, vilka korsar varandra i tre hörn, kan dessa räta linjer existera i ett 
sfäriskt-, hyperbolskt- eller annat möjligt kosmiskt rum. Triangeln kan alltså 
existera trots att det frikopplats från de förutsättningar och dess ”vardagliga” 
existens som vi känner den.  

                                 
71 Något jag senare funnit stöd för i Husserl (2004; 2000:164ff, 184ff; 1991). 
72 Det euklidiska rummet är ett ”vanligt” rum. I rymdgeometri är det euklidiska rummet likty-
digt med bestämningen av det tredimensionella rummet (x, y, z) där alla vinklar är räta.   
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Ett annat exempel där epochésättningen blir tydlig för att det transcendenta 
kunskapen ska ges företräde är historien om Kopernikus syn på världsaltet. 
Alla våra naturliga erfarenheter talar för att jorden är platt som en pannkaka. 
Kopernikus analyserar denna erfarenhet i en abstraktion varpå det framträder 
att jorden måste vara sfärisk. Givet denna nya tanke kan tidigare erfarenheter 
prövas på nytt och förklaras på ett nytt sätt. Det Kopernikus gör är att paren-
tessätta det han tror sig veta (att jorden är platt), tar ett steg tillbaka (gör en 
fenomenologisk reduktion) och ser fenomenet på nytt. Ytterligare ett steg, ut 
i kosmos, tas av Giordano Bruno som, genom en slags fenomenologisk re-
duktion, visar att solen inte är universums centrum. På detta reduktionistiska 
sätt kan vi backa ett steg i taget för att på nytt skåda och pröva det vi håller 
för sant (Ihde, 2000). Den fenomenologiska reduktionen prövar fenomenets 
existens genom att betvivla den. Går det genom att tänka bort vissa essenser 
behålla fenomenet intakt i tanken? I föreliggande undersökning går reduk-
tionen till på följande sätt: liksom i fallet med triangeln, där rummets förut-
sättningar prövas för att säkerställa fenomenets existens, gör jag när jag prö-
var olika förutsättningar för sjungandet för att fastställa vilka essenser som är 
essentiella respektive in-essentiella med utgångspunkt från de erfarenheter 
som är givna; reella, från minnet och eidetiska.  

7.6 Principer för syntes 
Analysens essensiering och generalisering har hjälpt mig med att skåda fe-
nomenet på nytt. Att ”se in i” fenomenet och få kunskap om fenomenets 
delar, dess essenser, ger en ny helhetsbild genom syntes. Ovan är konstitu-
tionen beskriven, vilket är en del av denna syntes. Konstitutionen, som mo-
dell (fig. 8.2), ligger sedan till grund för att jag ska kunna beskriva fenome-
nets utbredning och nyansrikedom. Genom att fokusera på modellen och läsa 
igenom utsagor, narrativ från minnen samt anteckningarna för mina tankar 
kring fenomenet formulerar jag syntesen i del II. Arbetet med syntesen har 
till stor del varit inspirerad av Simone de Beauvoirs Det andra könet (2004), 
vilket är den största och mest omfattande fenomenologiska undersökning jag 
har tagit del av som fokuserar ett enskilt fenomen, det andra könet.  

 

Figur 7.2. Figuren ‘triangeln’. 
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8. Beskrivning av fenomenet sjungande 
I följande del av uppsatsen presenteras resultatbeskrivningen av fenomenet 
”upplevelse av den egna sången då jag sjunger tillsammans med andra”. 
Kapitlet är strukturerat på samma sätt som konstitutionen i fig. 8.2. Till en 
början presenteras fenomenets generella essens, därpå de enskilda essenser-
na. Varje essens kan, i sig, betraktas som ett fenomen, på det sättet blir varje 
essens en samling för ytterligare underavdelningar av essenser. Fenomenets 
essenser beskrivs var för sig. Som tankekartan visar har jag avgränsat mig 
till två och ibland tre hierarkiska ”nivåer” av essenser. Texten i detta kapitel 
kommer att avslöja såväl sammanflätningar av essenser som essensers ut-
bredning, det vill säga exempel på essensernas existens, vilka är direkta re-
sultat av upplevelserna av fenomenet.     

8.1 Sångupplevelsens generella essens 
Att beskriva det fenomen som jag studerar ’upplevelsen av sjungandet i sam-
sång med andra’ är redan, per se, en beskrivning av fenomenets generella 
essensens. Följande presentation är snarare ett annat sätt att beskriva feno-
menet än i den ordalydelse som nyss presenterades. Beskrivningen ovan är 
att betrakta som en fingervisning till den generella essensen. ’Upplevelsen av 
sjungandet i samsång med andra’ är ett sätt att beskriva och identifiera vad 
denna studie avser att undersöka. Den generella essensen, som undersök-
ningen har kommit fram till, är det generella draget hos fenomenets samtliga 
essenser, en slags ”essensiering”, likt ett derivat. Den generella essensen 
måste återfinnas i alla tänkbara upplevelser av fenomenet för att äga giltighet 
i fenomenet. I denna undersökning har den generella essensen visat sig vara 
en  

musikalisk vokal bekräftelse på min existens i världen. 
 

Den generella essensen är musikalisk. Begreppet har vunnit terräng framför 
begrepp som klingande, ljudande och tonal. Musikalisk ska här främst visa 
på det musikaliskt tonala flöde som jag upplever att sången alltid består av. 
Detta musikaliska definieras som ett tonalt levande flöde: “tones are alive 
and fluid; and so is the form they thus generate.” (Smith, 1979, s. 106). Om 
jag skulle likna sångens musikaliska toner vid sfärer i ständig rörelse framåt 
med en koncentrationsrotation och spinn i ett multilager av koncentriska 
lager i denna sfär. Det vokala i fenomenet är fundamentalt. All min sång 
föds ur min strupe eller tanken på att den föds ur min strupe. Det vokala blir 
på så sätt helt centralt i den generella essensen. Kombinationen musikalisk 
vokal ringar in de delar av dessa två fenomen som är inkluderat i fenomenet 
sång (fig. 8.1). Ett fenomen kan vara musikaliskt utan att innehålla ett vokalt 
sjungande, instrumentalmusik exempelvis. Ett fenomen kan vara vokalt utan 
att vara musikaliskt, exempelvis tal. Den exakta gränsdragningen mellan 
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dessa två fenomen, där det ena börjar och det andra slutar, är bara skarpt 
dragen vid en distanserad anblick. Vid en närmare examination kan denna 
gränsdragning, mellan dessa två fenomen, te sig oklar.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Det tredje begreppet bekräftelse återfinns i flera utsagor och narrativ, enskilt 
eller i kombination. Bekräftelsen blir synlig för mig själv som subjekt-
objekt. Jag känner att jag sjunger genom förnimmelser från min sångapparat. 
Detta erfarande är parallellt till erfarandet att jag hör att jag sjunger. Parallel-
liteten ger en indikation på subjekt-objektets grundläggande egenskap. Be-
kräftelse pekar på det faktum att jag hör att det är jag, min röst, som sjunger 
och ingen annan röst. Genom denna bekräftelse framträder min existens. 
Begreppet, min existens, är valt till förmån för min identitet, eller jaget. Det 
är min existens, det sätt på vilket jag visar mig, som kommer till uttryck när 
jag sjunger och hör min egen sång klinga.  

Det sista begreppet i den generella essensen är begreppet omvärlden. Be-
greppet omvärlden kan ses synonymt med begreppet verkligheten. Världen 
betecknar den materiella, reella världen där rummet och tiden, musikstycket, 
den andre och jag själv utgör delar. Erfarandet av min röst som resonerar i 
denna värld ger att denna värld existerar. Min existens i denna värld och det 
sätt på vilket min existens kommer till uttryck i denna värld genom sjungan-
det påvisar denna värld. Världen innefattar även den föreställda, intenderade 
världen, världen i immanens. Världen är även den upplevda världen, den 
subjektiva (som återfinns i immanensen) och den intersubjektiva världen. 
Där visar sig även världen som den icke-materiella världen, den över-
skridande transcendenta världen. Under en period i analysarbetet betecknade 
jag detta som den ”konkreta- så väl som den ’gemensamma’ samvaro-
världen”. Denna utläggning kondenserades till att bara betecknas med om-
världen. Benämningen omvärld är ett samlingsnamn för det Heidegger 
(2005) benämner jord och värld med den avgränsningen att jag befinner mig 
i denna värld men är samtidigt avgränsad mot omvärlden i min immanens.  

Den generella essensen ska beskriva fenomenet på ett sådant sätt att det 
tydligt konvergerar från andra liknande fenomen. Liknande fenomen, i det 
här fallet, skulle kunna vara tal, rapp, rop, skrik och nynnande vilka alla är 
vokala uttryck med hjälp av rösten. ”Talet” kan förvisso ha tonala aspekter 
så väl som musikaliskt rytmiska, precis som ”rappen” men det saknar då, 

             Figur 8.1. Det gemensamma fältet av ’vokalt’ och ’musikaliskt’. 

musikaliskt vokalt  

musikaliskt-vokalt 
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enligt min definition på musikaliskt, ett tonalt flöde mellan tonerna, som 
binder ihop dem. ”Skriket” är inte heller ett mjukt harmoniskt flöde på sam-
ma sätt som sången. ”Ropet” upplever jag som ett fenomen som inkluderar 
det musikaliska i varje ton, men, återigen inte mellan tonerna. Jag har inte, i 
detalj, studerat konvergenserna mellan dessa olika fenomen, snarare konsta-
terat att de finns. Vore det inte en åtskillnad mellan fenomenen, hade vi inte 
olika begrepp för att beteckna dessa fenomen. De är alltså inte liktydiga med 
fenomenet sång även om de, vart och ett, delar vissa aspekter med fenome-
net sång.  Dock vill jag understryka att alla dessa vokala uttryck kan finnas 
med i en sjungen sång som särskilda vokala uttrycksmöjligheter för rösten. 
En annan vidare definition av vokalt musikaliskt, än den jag använder mig av 
här ovan, skulle kunna inkludera dessa.  

8.2 Sångupplevelsens konstitution 
Fenomenets konstitution är synonymt med fenomenets uppbyggnad. Konsti-
tutionen kan liknas vid en karta eller innehållsförteckningen i en bok (Bjur-
will, 1995). Båda dessa liknelser har genererat formen för mina resultat. 
Liknelsen med kartan har kommit till uttryck i syntesarbetet efter analysen 
gällande essenser och dess släktskap. En tankekarta började växa fram. Lik-
nelsen med innehållsförteckningen i en bok blir tydlig i kommande kapitel 
(kap 9-13) där upplägget följer tankekartan.  

Tankekartan över fenomenets konstitution ser ut att utgå från generella 
essensen musikalisk vokal bekräftelse på min existens i världen för att för-
grena sig nedåt. Konstruktionen av konstitutionen har dock gått åt motsatt 
håll, nerifrån och upp. Tankekartan visar en tematisk och en hierarkisk ord-
ning mellan fenomenets essenser, deras släktskap. Tankekartan ger en bild 
av att alla essenser är lika framträdande i fenomenets existens, vilket dock 
inte alltid är fallet. När fenomenet upplevs i realtid, i minnet eller i fantasin, 
finns ofta en dominans av något slag, en riktadhet mot något särskilt. Oavsett 
var, i dessa tre ”olika” situationer som fenomenet visar sig, erfars fenomenet 
ur endast ett perspektiv. Det innebär att fenomenet aldrig erfars ur alla per-
spektiv samtidigt. Fenomenet visar sig alltid endast ur ett visst perspektiv 
givet att det endast är en begränsad del av fenomenet som visar sig så kan vi 
erfara fenomenet i dess helhet då fenomenets övriga delar är medpresentera-
de för oss (Bengtsson, 2001).73 Tankekartan i figur 8.2 har fungerat som ett 
redskap för tanken när det gäller att försöka härbärgera hela fenomenet i 
tanken. Tankekartan är numera så pass bekant för mig att även om jag foku-

                                 
73 Det som är medpresenterat (något Husserl benämner med begreppet appresenterat), i det att 
fenomenet visar sig för oss, grundar sig i våra tidigare erfarenheter av fenomenet eller av 
liknande fenomen. Även om vi möter en person framifrån mederfar vi att personen har en 
baksida även om denna baksida inte är direkt given för oss (Bengtsson, 2001).  
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serar på en viss del, eller vissa delar av fenomenet, är fenomenets samtliga 
delar medpresenterade för mig i mitt väsensskådande av fenomenet.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De linjer som binder ihop essenser med varandra ska ses som representatio-
ner av släktskap. I tankekartan har inte sammanflätningar markerats för vilka 
essenser som härrör ur samma existens. Detta är övervägt av estetiska skäl. 
Figurens enkelhet skulle gå förlorad om alla samband ritades ut. Dessa sam-
band kommer dock till uttryck i resultatbeskrivningens kapitel 9-13. Det 
tydliggörs i efterföljande kapitel att essenser, så som egna fenomen, kan 
konstitueras av flera underessenser. Det kan handla om olika många essenser 

Figur 8.2. Konstitution över sångupplevelsen 
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eller olika långa hierarkiska system av essenser. Under essensen ”levande 
kropp” sorterar till exempel immanensens emotioner med underessenserna 
humör, känslor och starka känslor. I hierarkin under essensen ’transcendens i 
omvärldens mänsklighet’ (omvärld-transcendens-mänsklighet) återfinns 
flera nivåer av underessenser; historiska och kulturella dimensioner, lek samt 
sexuell spänning. I följande text relateras alla nämnda essenser och dess 
släktskap till konstitutionen i figur 8.2.   

8.3 Min existens i världen 
Konstitutionen utgår från den generella essensen ”musikalisk vokal bekräf-
telse på min existens i världen” och förgrenar sig till att börja med mellan 
den levande kroppen och omvärlden. Många utsagor pekar på att ”jag hör 
mig själv sjunga”74. Utsagan visar explicit på den existentiella dimensionen i 
begreppen ”jag” och ”mig själv” men även begreppet ”hör” vilket härbärge-
rar en bekräftelse på min existens. Implicit ligger också i utsagan att jag hör 
mig i rummet, jag är en del av detta rum, denna värld. Till att börja med pla-
cerar jag därför fenomenet i världen (som finns där för mig och vilken jag, 
tillika, är en del av), därefter drar jag en skiljelinje mellan det som utgör mig 
och min levande kropp och det som ligger utanför mig, omvärlden.  

Skiljelinjen mellan världen och omvärlden 
Essensen ’omvärlden’ och essensen ’den levande kroppen’ skiljer sig radi-
kalt på en punkt, immanensen. Det är bara jag i universum som är ensam 
ägare75 till min immanens. Ingen annan än jag själv kan ta del av mina inten-
tioner, drömmar, tankar, värderingar och fantasier om jag inte uttrycker dem. 
Genom analogislut med mig själv misstänker jag att annanheterna i världen 
konstitueras på samma sätt som jag erfar att jag konstitueras. Detta borde 
betyda att även de, likt mig, äger en immanens vilken jag aldrig kan bli 
medägare till. Vidare reflektioner kring detta ger att om jag inte kan äga 
deras immanens, vilket är en del av omvärlden, kan jag aldrig helt och fullt 
äga omvärlden. Om jag inte äger omvärlden kan jag inte heller styra den-
samma även om jag är delägare, medskapare till världen. Jag kan, med min 
röst, skapa en klang som passar till en annans klang. Denne kan, på samma 
sätt, möta mig, tona in mot mig och samklinga med mig, men bara om hon 
aktivt förmår (via hennes fysiska kropp och intention). Hennes immanens är 
och förblir hennes. Vi kan aldrig samsjunga om hon inte öppnar sig för mig. 
Jag kan bara erbjuda en möjlighet till musikalisk intersubjektivitet genom att 
möta hennes klang med min klang.  

                                 
74 Detta “hör” kan också visa sig som; ”känner”, ”tycker”, ”tänker”, ”upplever”, vilka alla kan 
samlas i erfarandet och därmed bekräftelsen.  
75 När jag använder begreppet ägare kommer detta från det engelska ordet possession som står 
för ett ägande av kunskap. (Clifton, 1983). 
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Eftersom mitt sjungande är en del av världen måste också jag vara en del av 
världen Min existens inkluderar världens existens. När jag lyssnar till mitt 
sjungande genom ett yttre lyssnande, lyssnar jag implicit till världen. Jag hör 
rummets utbredning och dess beskaffenhet. Även utomhus, i det stora rum-
met, hör jag hur min röst beblandas och klingar i naturens oändliga rum. 
Världens existens innefattar den andre. Genom ett analogislut drar jag slut-
satsen att en annan röst, vilken min röst klingar tillsammans med, måste 
genereras av en annan på samma sätt som min röst genereras av mig. Detta 
ger en bekräftelse på att jag inte är ensam i världen. Här finns andra männi-
skor, en mänsklighet, vilken jag är en del av. Jag får, genom sångens tonali-
tet eller text, tillfälle att bekanta mig med och bli en del av denna mänsklig-
het som överskrider nuet och det rum jag befinner mig i. Jag kan, via sjung-
andet, erfara alternativa livsvärldar bortom den reella och bortom de jag 
tidigare erfarit. Jag kan fantisera mig bort och bli ett med en annan möjlig tid 
och en annan möjlig plats. På så sätt framträder fenomenet även i en annan 
dimension av världen än den reella. Det är en dimension av överskridande av 
det konkreta vilket bland annat framträder i data som en känsla av existensen 
av en objektiv, autonom värld.  

Omvärld 
Omvärlden konstitueras i denna beskrivning av två dimensioner, en reell och 
mätbar samt en ”osynlig” men kännbar, en transcendent. Den reella omvärl-
den härbärgerar rummets uppmätbara storlek, den uppmätta tiden den, mät-
bara akustiken och musikens mätbara parametrar i tonhöjder, klanger, rytmi-
seringar och så vidare. Närvaron av den andre kan vara reell i egenskap av 
medsångare eller åhörare. Den delen av världen som inte är mätbar, men 
uppenbart kännbar, benämner jag med den transcendenta omvärlden. Be-
greppet transcendens betecknar här ordets ursprungliga betydelse av över-
skridande (Bornemark, 2009). Hit sorteras de erfarna fenomen, i sjungandet, 
som, likt exemplet med regnbågen som fenomen (kap. 1), finns skenbart 
existerande men som samtidigt saknar en reell positionsbestämning. Till 
transcendenta fenomen, i fenomenet sångupplevelse, finns upplevelse av 
avsaknad av mätbar kosmisk tid, förflyttning till annat rum och tid, mänsklig 
gemenskaper och samspel som överskrider det reella. Det transcendenta ger 
även en gemenskap med musik och gudomlighet. 

Levande kropp 
Den del av världen som tillhör mig är min upplevelse av min levande kropp. 
Begreppet kropp ska i alla avseenden ses som den fenomenologiska krop-
pen.76 Den fenomenologiska kroppen överskrider kroppen i traditionell be-
märkelse. Den fenomenologiskt upplevda kroppen sträcker ut sig i rummet 
genom att jag hör mig själv. Jag är på så sätt inte bara ett fysiskt fenomen 
                                 
76 Se även Alerby & Ferm (2005). 
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utan även ett akustiskt fenomen, akumena, för att använda Smiths (1979) 
beteckning. Min röst breder ut sig och tar plats i rummet. Detta är min plats, 
utbredningen av min levande kropp. Upplevelsen av min levande kropp in-
kluderar även den immanenta upplevelsen av den jag är, eller mer precist 
den jag upplever mig vara, den intenderade kroppens identitet.  

Det fenomenologiska begreppet, den-levande-kroppen77, inkluderar en fy-
sisk kropp, ett tänkande cogito (som inte enkom är lokaliserat till hjärnan) 
och ett emotionellt kännande. Uppdelningen mellan fysisk kropp, och imma-
nens; emotion och cogito ska inte ses som en cartesiansk dikotomi utan sna-
rare en nödvändig artificiell polaritet för att kunna se en enkelhet (Smith, 
1979). Uppdelningen är ett resultat av en av de mest grundläggande utsagor-
na ”jag hör, och jag känner, att det är jag [min röst] som sjunger”. ”Jag hör” 
sorterar jag till essensen ’lyssnande’, vilket i sin tur sorterar under ’fysisk 
kropp’. ”Jag känner att jag sjunger” härleder jag till kroppsuppfattning, ’fy-
sisk kropp’ och känsla, ’emotion’. Min känslomässiga status kommer till 
uttryck i min sång. Identifikationen av min röst är ett resultat av en tanke-
process, en process vilken sorteras under ’cogito’, artificiellt skild från den 
fysiska kroppen men samtidigt en del av resten av den levande kroppen.  

Den levande kroppen kan vara ett upplevt objekt för den subjektiva le-
vande kroppen. Jag ser min hand som vilken annans hand som helst, som ett 
objekt, ett utifrån perspektiv. Det är också så att jag kan använda min hand 
till att taktilt känna något, handen blir subjekt, ett inifrån perspektiv. I det 
fall då min ena hand känner på min andra hand upplever jag ett utifrån per-
spektiv, handen som berör, samtidigt som jag upplever ett inifrån perspektiv, 
handen som blir berörd (Husserl, 2004; Merleau-Ponty 1999, 2009). Den 
levande kroppen kan därför beskrivas som ett subjekt-objekt. Mina erfaren-
heter visar att jag inte bara erfar mig som subjekt-objekt utan även som rent 
subjekt. Jag kan även erfara min sång som objekt, likt vilket annat objekt 
som helst, men då är jag inte längre i ett sjungande. Detta resonemang kom-
mer från erfarandet av sjungandet och har visat sig när; jag som rent subjekt 
sjunger utan att höra mig själv, eller som subjekt-objekt, sjungandes och 
hörandes detta sjungande. Jag kan erfara min sjungna sång som rent objekt, 
då jag bara hör mig själv utan att samtidigt sjunga.78 Subjekt-objektet är det 
”tillstånd” där det sker en ”subjektiv”, inre återkoppling av mina ”objekti-
va”, yttre handlingar. Om jag ska börja sjunga en sång på en viss ton, ”ställer 
jag in” min sångröst79 innan sången börjar. Med ens jag hör att tonen sätts 
                                 
77 ’Den levande kroppen’ (Leib) och den fysiska ’kroppen’ (Körper) skiljer sig åt i det att den 
levande kroppen är kroppen som erfar världen (Husserl, 2004). Det är den subjektiva kroppen, 
fylld med liv (Stein, 1989). Denna fenomenologiska syn på kroppen finner jag mycket an-
vändbart i analysen och syntesen av utsagor som ”jag låter stor”, ”jag tänker på sångteknik” 
och ”det känns inte bra”. 
78 När jag lyssnar till en inspelning av min egen sång. 
79 Begreppet “sångröst” definieras här som det särskilda sätt jag använder min röst när jag 
upplever att jag sjunger. Detta konvergerar mot upplevelser av att jag använder min röst på 
andra särskilda sätt; talar, skriker, ropar. 
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an, får jag en återkoppling från mitt lyssnande om att eventuellt finjustera 
den ansatta tonen. Min levande kropp är alltså ett fenomen till vilken jag har 
en trefaldig tillgång. Subjekt, objekt och subjekt-objekt (fig. 8.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immanens  
Immanensen är en del av den levande kroppen. Dess väsen är mitt absoluta 
privata jag. Här bor mina idéer, tankar, fantasier, drömmar, åsikter och vär-
deringar. Immanensen är mitt bo, hit kan jag alltid återvända. Immanensen 
tillhör, suveränt, bara mig. För att bringas i existens, för den andre att ta del 
av, måste jag uttrycka den på något sätt. Immanensen verkar inte kunna 
överskrida sig själv. Hur gärna jag än vill kan jag inte få den andre sångaren 
att känna så som jag gör utan att på något sätt aktivt omsätta min immanens i 
ord eller handling. Det går inte för den andre att bli en del av min privata sfär 
lika lite som jag kan bli en del av dennes. Mitt erfarande av intersubjektivitet 
är ett erfarande då jag misstänker att min och den andres immanenser erfar 
det samma. Det är då frågan om motsatsen till immanens, transcendens. 
Transcendens i motsatts till immanens är inte oproblematisk, vi förenas i 
samförstånd men skiljer oss i missförstånd. Missförståndet ligger inbäddat i 
alteritetens naturliga asymmetri. För att kunna spegla oss i varandras uttryck 
och finna ett samförstånd i en musikalisk intersubjektivitet måste denna im-
manens uttryckas på något sätt. Den måste få hjälp att förlösas utanför sin 
egen domän.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jag upplever immanensen som en fristad där ingen annan kan ”lägga sig i” 
och interferera. Den utgör en erfarenhet av en solipsistisk avgrund där ingen 
kan träda in och hjälpa mig. En hemsk upplevelse. Här är jag på gott och ont 
lämnad åt mitt öde. Ingen kommer in vilket innebär att ingen kan hjälpa mig 

Figur 8.3. Subjekt, objekt och subjekt-objekt. 

subjekt objekt 

subjekt-objekt 

Figur 8.4. Immanent- reell och transcendent sfär. 

immanens reell  transcendens 
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men det innebär också att jag kan få vara i fred. Jag kan få sjunga och dansa 
i en cool musikvideos och låtsas vara Irene Cara uppbackad av hela Fame. 
Jag kan, i mitt privata jag, erfara folkets jubel. Det fruktansvärda visar sig i 
att ingen, utom jag själv, kan öppna och leda mig ut ur immanensen. Det är 
bara jag som hör och känner av mig så som jag hör och känner av mig. Ingen 
annan. Immanensen är rummet i min levande kropp som organiskt har poten-
tial att förlösas och breda ut sig i oändlig transcendens.  

9. Fysisk kropp 
Det första som visar sig för mig i upplevelseströmmen av sjungandet är, i de 
allra flesta fall, lyssnandets återkoppling av sjungandet. Näst efter detta erfa-
rande visar sig intentioner, förväntningar och reflektioner. Först efter en 
epochésättning, av dessa typer av erfarenheter, visar sig erfarenheter av olika 
känslor och kroppserfarenheter som hållningar, positioner och rörelser. 
Upplevelseströmmen innehåller sammanflätningar av essenser från hela den 
levande kroppen så väl som omvärlden. De erfarenheter som, artificiellt, har 
lyfts ut för att samlas under benämningen ’fysisk kropp’ är lyssnandet, sång-
apparaten och kroppens rörelser.  

9.1 Lyssnande 
Mitt sjungande bekräftas, ofta, i första hand av ett lyssnande. Jag upplever 
att jag lyssnar till min röst på fyra olika sätt, dels som en förnimmelse i min 
fantasi, ett slags immanent lyssnande, dels kan jag lyssna till min röst, likt 
vilken annan röst som helst, som en röst i rummet, ett yttre lyssnande. Jag 
kan även lyssna till mitt sjungande i kroppens huvud, ett inre lyssnande. 
Detta blir särskilt tydligt om jag har dämpande hörselskydd på mig eller om 
jag är rejält förkyld och upplever att jag är täppt i öronen. Det fjärde och 
vanligaste sättet i mina erfarenheter, det är en blandning av de tre ovan eller 
en förening av de senare två.  

I mitt immanenta lyssnande kan jag ”höra” mig sjunga men jag har stora 
svårigheter att faktiskt förnimma att det är min sångröst jag ”hör”. Det är 
mer som en känsla eller en vetskap om att det är jag utan att jag riktigt kan 
”höra” det. Att lyssna till mig själv endast med hjälp av det yttre lyssnandet 
hör inte till vardagen. Detta har jag bara varit med om när jag sjungit i en 
studio eller på scen utan akustisk medhörning. Det tredje sättet förekommer 
även i studiosammanhang där inget annat ljud finns i hörlurarna och dämp-
ningen från rummets akustiska ljud är stor.  
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”Objektivt” lyssnande medför osäkerhet 
Erfarenheten från de tillfällen då jag har lyssnat till mig själv som ett objekt, 
gör att jag drar slutsatsen att andra måste höra mig på detta sätt, och på en-
dast detta sätt. Den andre delar inte min levande kropp med ett inre lyssnan-
de, den delar inte heller min immanens, mitt immanenta lyssnande. Det yttre 
lyssnandet är det enda lyssnande jag delar med en annanhet. Det rena yttre 
lyssnandet är ovanligt för mig, det vanliga lyssnandet avgränsas av när de 
två fälten, inre- och yttre lyssnande, enligt figur 9.1 överlappar varandra.  

När jag, för ovanlighetens skull, lyssnar till mig själv genom ett yttre lyss-
nande kommer jag i kontakt med en slags ”objektiv” röst, som är min röst. 
Denna röst känner jag inte igen. Den skiljer sig från den röst jag är van att 
höra som min. Jag minns tydligt de första gångerna jag och mina kompisar 
spelade in oss själva på band. Efter inspelningarna, när vi skulle lyssna på 
oss infann sig frågorna; ”Vem var den där rösten?”, ”Den personen har jag 
aldrig hört förut”. Dessa upplevelser var omtumlande. Jag minns att jag 
tyckte det var pinsamt. Rösten var ful. Denna bedömning, att rösten var ful, 
är märklig. Om denna, min röst, verkligen var att betrakta som vilken röst 
som helst skulle det inte finnas belägg för denna värdering. Det har aldrig 
inträffat, varken förr eller senare, att jag hört en annan människa vars röst jag 
har ansett vara ”ful”. Min bedömning av andras röster kan ske på många 
andra sätt men aldrig med detta adjektiv. Det behövdes övertalning och en 
mognad hos mig själv att bli van vid att identifiera min ”objektiva” röst med 
mig själv. Efter ett antal gånger, i situationer där jag bara har haft tillgång till 
att lyssna till min egen röst via en ljudanläggning och alltså ingen som helt 
tillgång till en akustisk eller inre ljudförnimmelse av min egen röst, har jag 
lärt mig att identifiera och lyssna efter det som ska vara jag, min röst, i den 
totala ljudbilden.  

Att bli varse att min röst låter på ett annat sätt i ett yttre lyssnande jämfört 
med en sammanflätning av ett yttre och ett inre lyssnande föder en känsla av 
osäkerhet. Om jag inte kan höra exakt hur andra hör att jag låter, hur ska jag 
då kunna få återkoppling och ”ställa in” min röst så att den låter som jag vill 
att rösten ska låta hos den andre? Här tjänar annanheten som min förlängda 
arm, mitt förlängda lyssnande, till denna återkoppling. Jag kan återkoppla till 

Figur 9.1. Olika former av lyssnande. 

inre lyssnande yttre lyssnande 

immanent lyssnande 
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mig själv men först vid ett yttre lyssnande som en inspelning. Då måste detta 
lyssnande förenas med ett minne för att kunna påverka sjungandet vid nästa 
upplevelseström av sjungandet. Ett yttre lyssnande till mitt eget sjungande 
kan även ske i en studiosituation då jag kan få lyssnar på ett yttre sätt till min 
sång, i en avsaknad av mitt naturligt blandande lyssnande. Ytterligare ett 
alternativ för att undslippa blandningen av inre och yttre lyssnandet är åter-
koppling till ett lyssnande i form av en annan person.80 Denne kan med hjälp 
av sin sångröst, spel på instrument, mimik, gester eller i ord återkoppla inter-
subjektivitet eller alteritet81, samförstånd eller missförstånd. Men då annan-
heten återkopplar, med hjälp av sin sångröst, står även hon inför samma di-
lemma som hon försöker lösa.  

Erfarenheten av att min sångröst inte låter på samma sätt i ett yttre lyss-
nande som i ett blandat, inre och yttre lyssnande har jag burit med mig sedan 
långt innan denna undersökning påbörjades. Likaså har insikten om det mot-
satta, det vill säga att det bara är jag som kan lyssna till hur jag låter inne i 
mig funnits med mig, som en insikt, sedan länge. Men det är först i och med 
denna undersökning som just detta har slagit mig som något mycket signifi-
kant. Riktigt varför jag upplever detta, som jag sedan länge burit med mig, 
som så märkvärdigt nu kan jag inte riktigt förklara. Ur ett musikpedagogiskt 
perspektiv blir det intressant då jag, som den andre, arbetar med en sångelev, 
vars reella upplevelse angående lyssnandet av den egna sången, aldrig nå-
gonsin når mig. Jag som sångpedagog arbetar med ett objekt, en klingande 
sångröst, och sångeleven jobbar med en ”annan” sångröst. Det enda säkra i 
detta är att dessa två inte är samma akustiska fenomen. Denna utläggning 
tillfredsställer mig fortfarande inte helt och hållet. Kanske finns något tacit82 
i denna Heureka83-upplevelse av denna erfarenhet som jag trots allt har känt 
till länge men nu tror mig ha en ny upplevd förståelse av även om jag inte 
kan verbalisera den helt och hållet.     

Reell versus immanent sång 
Lyssnandet träder in som en garant för att det faktiskt är jag som alstrar sång 
ur min sångapparat. Om jag inte hör att jag sjunger, infinner sig genast en 
osäkerhet och ett tvivel huruvida jag sjunger överhuvudtaget eller om jag 
                                 
80 Denna annanhet borde likväl kunna vara en maskin, en dator.  
81 Begreppet alteritet betecknar annanheten som den radikalt andre. Den grundlägger assyme-
trin i den eftersträvade intersubjektiviteten. Alteritet är således motsatsen till intersubjektivi-
tet. (Zahavi, 2003a). 
82 Begreppet tacit (tacit knowledge) är ett resultat av Michael Polanyi’s undersökningar från 
Personal knowledge (1958) där han undersöker hur det är möjligt för oss att känna igen kun-
skap även om vi inte kan beskriva kunskapen ”we can know more than we can tell” (Polanyi, 
2009). Detta ligger till grund vid vittneskonfrontation där det handlar om identifierbar men ej 
beskrivbar kunskap. Polanyi’s tacit knowledge har sitt ursprung i Platon’s Theaitetos. Tacit 
ska inte förstås som tystkunskap i översättning och enligt de exempel som Gustavsson (2009, 
s. 108 ff) tar upp.  
83 Heureka kommer från grekiskan och betyder: “Jag har funnit det”. Detta utrop påstås kom-
ma från Arkimedes vid hans ”upptäckt” av det som senare kom att kallas Arkimedes princip. 
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endast förnimmer det i immanent lyssnande. Sångljudet som jag lyssnar till i 
det klingande rummet, skiljer sig mot den hörselförnimmelse som kan erfa-
ras i min immanens. Sångljudet i det klingande rummet, blandar sig med 
andra ljud i rummet, den andres sång och rummets akustik. Denna blandning 
gör att jag blir övertygad om att min sång är reell och skild från min imma-
nens. De andra klingande ljuden i rummet är utom min kontroll, min vilja 
och intention. De är en del av min omvärld vilken jag varken äger eller styr 
över.  

När lyssnandet elimineras  
Som tidigare nämnts, här ovan, finns det flera situationer då mitt lyssnande 
är satt ”ur spel” och jag måste lita till andra sinnesintryck från sjungandet att 
jag sjunger och hur jag sjunger. Samma ”instängda” situation infinner sig 
när jag sjunger med mikrofon i en situation med förstärkta instrument. Sång-
ens medhörning kan ibland dränkas i ljudmattan från instrumenten. Det kan 
också hända när jag sjunger i kör och har sångare, med stark röst runt mig, 
att deras volym dränker min egen dito. Min sångröst kan försvinna ”in i” de 
andras sångröster. Det blir en övningssak, att lära sig att hitta sin egen röst i 
den gemensamma klangen på samma sätt som det blir en övningssak att erfa-
ra sitt sjungande utan en akustisk återkoppling. Det innebär att lita på sitt 
muskelminne och andra typer av kroppsliga förnimmelser, främst i bröstkorg 
och huvud. Det blir frågan om ett rent subjektivt erfarande av sjungandet 
som inte erfars av lyssnandet.  

Enligt erfarenheterna ovan, där en osäkerhet visar sig kring sjungandet 
om lyssnandet uteblir, borde få konsekvenser när lyssnandet, för alltid, är 
satt ur spel. Jag har erfarit sjungandet, ur andra-person-perspektiv, genom att 
sjunga tillsammans med personer som har haft en permanent hörselnedsätt-
ning på ena örat. De har alltid varit beroende av att stå på en speciell plats i 
kvartetten eller i kören för att kunna intonera i förhållande till medsångarna. 
Den erfarenheten gör det enkelt att tänka sig att en hörselnedsättning måste 
kunna påverka upplevelsen av sjungandet. Även om jag misstänker detta, är 
det svårt att beskriva hur en sådan upplevelse skulle kunna upplevas. Jag har 
inga permanenta hörselskador eller nedsatt hörsel på något sätt men kan 
ibland erfara att det är svårt att urskilja en viss talad röst bland många andra 
talade röster. Erfarenhet av denna typ av svårighet, gällande lyssnandet, 
skulle kunna ligga till grund för att möjliggöra en eidetisk variation kring 
lyssnandet där vissa delar av sjungandets akustiska essenser inte erfars. Detta 
leder i sin tur till att total sonor intonation och samsång inte borde vara möj-
ligt ur ett intersubjektivt perspektiv.   

9.2 Sångapparat 
Näst efter lyssnande visar sig erfarenheter från min sångapparat. Begreppet 
lånar jag från allmän sångundervisning där detta begrepp inkluderar and-
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ningen och de muskler som är involverade i detta, artikulation- och reso-
nansutrymmen; mun- svalg- och näshåla samt halsens stämband (Zangger 
Borch, 2008; Sundberg, 2001). Eftersom jag har fått en del sångundervisning 
och läst mycket om sång är det svårt att helt och hållet epochésätta dessa 
begrepp som naturligt kommer till mig då jag erfar sjungandet. Jag är van 
att, i sångsammanhang och mitt eget sjungande, tala om och tänka på ”mjuka 
gommen” och ”ett lyft av gomseglet”. Trots det jag ”vet” om sångapparaten 
försöker jag att inta en fenomenologisk inställning och epochésätta det jag 
tror mig veta.   

Olika ”delar” av sångröstens register förnimmer jag dock, i huvudet, i 
bröstkorgen och i halsen. Jag, bokstavligen, ”känner” klangen i huvudet i 
huvudklangens höga toner. Det samma gäller ”durrningarna” i bröstkorgen 
under det som kallas bröstregistrets toner. Halsen känns mycket spänd om 
jag sjunger i ett så kallat flöjtregister.84 Det känns mer utsträckt och spänt ju 
högre toner jag tar. Mellan dessa register finns passager där rösten ibland 
kan vara skör och brytas av, likt det som används i joddling, eller så kan 
registren helt egaliserat gå från det ena till det andra.   

En riktad undersökning av de delar av den fysiska kroppen som inklude-
ras i sångapparaten (Zangger Borch, 2008; Sundberg, 2001) visar att det är 
just dessa delar, och inga andra delar, som med nödvändighet måste aktive-
ras när det reella sjungandet ska visa sig. Delar av den fysiska kroppen kan 
vara aktiva vid icke-sjungande, men de blir alltid aktiva, i någon mån, när 
jag börjar sjunga och de behöver inte var aktiva när jag inte sjunger. And-
ningen, som en del av sångapparaten, är ständigt igång utan att jag behöver 
tänka på det, men i sången ”tar jag över” denna andning som blir kontrolle-
rad. Jag förnimmer bukens muskulatur, bröstkorgens utvidgning åt alla si-
dor. Mitt ansikte upplevs och då särskilt mun- och näshåla. I munnen händer 
flera saker, svalget vidgas, tungan påverkas, käkens öppning och läpparnas 
ställning blir centrala. Jag förnimmer även struphuvudets placering och rö-
relse i höjdled så väl som ”durrningar” i bröstkorgen. Jag ”vet”, sedan tidiga-
re sångstudier, att mina stämband alstrar sång tack vare lufttrycket från min 
andning men detta förnimmer jag inte. Jag kan ha ont i halsen, ha ett mot-
stånd till att sjunga, känna mig sliten, till och med ha ”tappat” rösten och 
vara tillfälligt stum men trots det inte känna av mina stämband.  

Sångapparatens sammanflätning med den levande kroppen  
Mina erfarenheter säger mig att sångapparaten kan vara aktiv trots att den 
inte ger några hörbara ljud ifrån sig. Jag kan bli trött i halsen av att inte 
sjunga en endaste ton, vilket jag har erfarit vid ett par tillfällen som dirigent. 
Samsång, i min immanens, med kören, gjordes på ett, sångmässigt, ganska 
slitsamt vis. Jag minns att jag var trött i halsen efteråt. Genom att låta feno-

                                 
84 Flöjtregistret är det högsta registret. I mitt fall ungefär vid trestrukna d eller f och ungefär 
en kvint uppåt. 
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menet visa sig för mig i ett väsensskådande, kan jag, samtidigt, förnimma en 
aktivitet i min sångapparat utan att det hörs ut. Det visar sig vara en liten 
skillnad i att faktiskt alstra ett, i rummet klingande ljud, mot för att alstra ett 
immanent upplevt ljud. 

Sångapparaten konstitueras av del delar av den fysiska kroppen, så väl 
som den levande kroppen, som nödvändigtvis måste vara aktiva för att 
sjungandet ska vara reellt. Eftersom sångapparaten är en del av den fysiska 
kroppen påverkas sångapparaten av den fysiska kroppen. Detta kommer till 
uttryck genom exempelvis spänningar i nacken och axlar som begränsar 
sången. En trötthet i den levande kroppen kan, även den, påverka sångappa-
raten. Genom mitt erfarande, i studien, visar det sig att bålens muskler i 
nacke, axlar och huvudet, och då i synnerhet ansikte, är direkt eller indirekt 
involverade i sången. Denna erfarenhet är både intrikat och komplex. Spän-
ningar i axlar och nacke gör att jag måste ”sjunga upp” för att ”frigöra” min 
röst från dessa spänningar.  

Sångapparaten verkar vara av holistisk art. Även om det går att fokusera 
på vissa delar av sångapparaten och särskilt öva dessa delar, avspeglas detta i 
andra delar. Om jag varit spänd i nackmuskulaturen, av annan anledning än 
sång, har detta påverkat sången. Även kroppsrörelser som, mimik, ögonens 
lyster speglas i den andre och kanske till och med i en publik. Publiken kan 
svara på mina kroppsrörelser och spegla dem till mig på ett eller annat sätt. 
Deras gensvar kommer att påverka mig i min fortsatta sång. Ansiktets mimik 
är uttryckt i ansiktets muskler. Idén om sångapparaten som ett sammanflätat 
holistiskt fenomen gör att spänningar i en mimik kan ge genklang i andra 
delar av sångapparatens inställningar. Jag har varit med om en sångare som 
plötsligt, från att sjunga ur ton, kunde styra sin ton i samsången med överty-
gade säkerhet sedan vederbörande började sjunga melodislingan på ett [br]-
ljud, med avslappnad käke, i stället för text med spänd käk- och ansiktsmus-
kulatur. Detta ”sångtrick”, att [brr]:a har jag själv använt för att kunna slapp-
na av i sångapparaten och brygga över ”skarvar” mellan register. Att aktivt 
slappna av i en del ger genklang i en annan varför jag drar slutsatsen att des-
sa delar måste vara sammanflätade med varandra.  

Sångröstens precision 
När jag sjunger erfar jag att sångrösten kan löpa fritt i glissando (även om 
den har sina begränsningar mellan olika register och vid registerslut). Den 
beter sig inte som tangenterna på ett piano, eller klaffarna på en flöjt. Sång-
rösten är lika följsam som trombonen eller stråkinstrumenten. Rösten är fri 
att röra sig på ett fullständigt kontinuerligt sätt. Därför är intervall mellan två 
olika toner, för sångapparatens del, fiktiva.  

Under min tid i grundutbildningen på musikhögskolan gick jag en kurs i 
svensk folkmusik. När vi kursdeltagare skulle sjunga i genren kom vi alla till 
korta. Vi hade inte vanan, eller skärpan, att lyssna in oss på folkmusikens 
delikata tonhöjdsskillnader på kvartstoner upp eller ner beroende om melodi-
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slingan var på väg upp eller ner. Skrattandes tog vi oss igenom falsk- och 
felsjungningar. Av den erfarenheten drar jag slutsatsen att lyssnandet verkar 
vara mer inställt på skillnader mellan olika tonhöjder än vad sångapparaten 
verkar vara. En kombination av sångapparat som inte, i sig själv, är bunden 
till vissa toner som ett piano, och ett lyssnande som är relativt och alltså 
registrerar intervall, borde vara problematiskt. Sångrösten borde temporalt 
kunna lägga sig på mellanfrekvenser som lyssnandet helt enkelt inte uppfat-
tar.  

Det som många gånger är i fokus då sång och sjungande omnämns är 
stämbanden. En riktad mottaglighet mot denna tidigare erfarenhet gjorde att 
jag erfor att jag har mycket svårt att erfara stämbandens existens. Jag för-
nimmer inte att de är i rörelse på det sätt som framgår i litteraturen (Zangger 
Borch, 2008; Sungberg, 2001). Jag förnimmer dock en känsla på min hals att 
något därinne vibrerar. Det är också möjligt att känna en smärta i halsen när 
stämbanden inte vill mer. Mina ”falska stämband”, alltså de slemhinneveck 
som är placerade ovanför mina ”äkta” stämband, kan jag däremot förnimma 
när jag sätter dem i rörelse. De falska stämbanden kan jag använda vid ex-
empelvis ett growl (Zangger Borch, 2008). Trots att jag känner hur dessa 
falska stämband vibrerar kan jag inte förmå mig att förnimma rörelsen, eller 
känslan av, mina äkta stämband.  

Sångröstens klang 
När jag sjunger är det inte rena sinustoner som alstras. Tonerna kommer 
inbäddade i klang. Min klang. Det låter som jag och ingen annan. Klangen 
ter sig lika unikt som en människas utseende. Min klang, i min sångröst, föds 
ur min levande kropps sångapparat. Genom att ”ställa in” denna sångapparat 
på varierande sätt kan min personliga klang varieras. Återkopplingen av 
denna lekfullhet bekräftas av mitt lyssnande eller av mina intersubjektiva 
relationer till mina medsångare. Klangen i min sångröst kan moduleras till 
resonansrik eller tunn, ”burkig” eller nasal, rak eller med vibrato. Genom att 
ändra klangen, exempelvis vokalinställningen, kan olika övertoner framhä-
vas i min röst (trots att jag sjunger på samma ton).85 Jag kan försöka styra 
klangen genom tungans avslappning och placering, näsborrarnas utvidgning, 
den mjuka gommens slapphet eller lyft men jag kan även påverka klangen 
genom att förställa mig hur jag ”placerar” tonen på olika sätt. Genom denna 
blotta föreställning, i intentionen, ändras den klangliga karaktären på min 
ton. Jag kan tänka mig att tonen placeras långt fram i ansiktet, mellan ögo-
nen eller jag kan föreställa mig att tonen placeras långt bak, ja, till och med 
bakom nacken. Jag kan tänka mig placeringar av toner i andra änden av en 
stor konsertsal. Dessa olika immanenta ”inställningar” genererar olika 
klanger. Min sångapparat kan ställa in sig på olika sätt bara genom att jag 

                                 
85 En entonig sekvens av stavelserna [mo-å-a-å-o] framhäver en treklang i uppåt respektive 
nedåtgående rörelse.  
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tänker på olika saker, sinnesstämningar, situationer eller erfarenheter jag 
tidigare gjort. Jag kan lära mig att reflexmässigt programmera mig med mas-
sor av olika inställningar i min sångapparat som tillsammans ger en viss 
klang till mina toner. Denna inställning kan modifieras blixtsnabbt och bytas 
från en ton till en annan. 

Trots att jag kan laborera med dessa artikulations- och resonansutrymmen 
möter min klang så väl som mitt register sina begränsningar. Jag kan inte få 
min röst att klinga hur lågt som helst och inte heller hur högt som helst. Jag 
kan visserligen stretcha dessa ytterligheter genom avslappning och upp-
sjungning men trots det kommer jag till gränser som verkar helt omöjliga att 
forcera. Nedåt tar det helt enkelt stopp. Inte ens med stor intention jag kan 
sjunga lika lågt som en manlig bas.  

Sångröstens volym 
Rösten breder inte bara ut sig i sitt register och sin klang, den breder ut sig i 
volym, från det finaste svaga till det stora starka. Ett svagt pianissimo med 
en fortsatt bäring på tonen utan att den dör bort, kräver en stor medvetenhet 
kring hela sångapparaten. Det starka kan däremot förstärkas i samsången så 
att vi, tillsammans låter starkare, än vad vi skulle göra en och en ihop. Jag 
har flera gånger erfarit, både som korist och som dirigent, skillnaden i perso-
ners körplacering. Står jag som person A framför person B kanske vi till-
sammans låter mycket mer än om jag står bakom person B. Detta gör att 
styrkan i sjungandet blir avhängt vem eller vilka andra röster som finns runt 
ikring och är inte enkom ett resultat av mina egna ansträngningar.  

9.3 Rörelse  
Förutom att jag hör att jag sjunger och att jag erfar aktiviteter i min sångap-
parat kan jag erfara rörelse i min kropp. Hela min kropp är med i sången på 
något sätt. Jag upplever det som att mina rörelser speglar musiken på samma 
gång som musiken speglas i rörelser. ”Musiken i kroppen” är ett erfarande, 
kanske en slags genererande bakgrund för sången. Musiken finns utsträckt i 
hela min kropp. Armar, händer och fingrar spelar en mer aktiv roll än vad 
ben och fötter gör. Rörelser är dock inte nödvändiga för sjungandet. Sjung-
andet kan pågå fastän jag är helt stilla. Jag kan även förnimma kroppsrörel-
ser i immanens medan jag sjunger utan att dessa rörelser syns utåt.  

Medvetna och omedvetna rörelser  
Ofta under sjungandet rör sig min fysiska kropp på något visst sätt. Min 
kropp kan röra på sig, under sången, utan att jag tänker särskilt på det. Detta 
erfar jag först vid videoinspelning eller när jag sjunger framför en spegel. 
Min fot, mitt knä eller höft kan ”hänga med” i musiken. Mina armar, händer 
och fingrar följer ibland intervall och toner utan att jag tänkt tanken eller 
styrt detta med min vilja. Min kropp kan också vara helt stilla. Kroppen kan 
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göra något helt annat som inte ligger i puls eller rör sig med samma frasering 
eller uttryck som sången eller den ackompanjerande musiken gör. Jag kan gå 
eller utföra något arbete som inte på något sätt är kopplat till sången och 
musikens puls eller frasering. Kroppen kan röra sig näst intill hur mycket 
som helst och hur omusikaliskt som helst. Gränsen för denna utbredning av 
kroppsrörelse torde vara individuell och borde dras där kroppens rörelser tar 
så pass mycket energi av andningen att sångapparaten påverkas och inte 
längre kan fortsätta sjunga. Ett väl avvägt sjunget pianissimo, efter en stor 
fysisk ansträngning, låter sig inte göras om kroppens kondition inte är god 
nog.  

Kroppens rörelser erfars påverka sjungandet. Att ta en hög ton genom att 
samtidigt slänga ut min hand rakt framför mig i en snärtig rörelse eller att 
knyta handen i fickan kan hjälpa mig att ta tonen så högt som den ska tas. 
Det spelar ingen roll om det är en hand, en arm, ett ben eller fot. Samma 
snärtiga rörelse ger genklang i sången omedelbart utan att intentionaliteten är 
riktad mot sångapparaten. Även denna typ av rörelse i immanens kan hjälpa 
till med denna tonhöjdsträff. En annan övning som jag har gjort många 
gånger i kör är att stå två och två något framåtlutade med handflatorna i höjd 
med axlarna, pressade mot varandra, och sjunga. Denna övning ger en genu-
in styrka, stabilitet och volym till sjungandet, något som inte alstras genom 
medvetet högre lufttryck eller att muskler i hals och nackparti knyts sam-
man. Jag kan behöva ”ta i” med hela min kropp, generera all kraft jag har i 
varje muskel, för att sjunga något riktigt ”hårt” i ett rocksammanhang.  

Blicken 
En av utsagorna som jag tidigt bestämde mig för att reducera från fenomenet 
var att jag, genom mitt kontorsfönster, hade sett några personer skotta snö 
utanför medan jag sjöng. Detta kunde väl ändå inte vara relevant? Jag kan 
väl sjunga vare sig någon skottar snö eller inte? Förvisso. Jag har sjungit 
många gånger utan att samtidigt titta på någon som skottar snö. Utsagan 
angående denna ”syn” blev satt på undantag utanför fenomenets tanketräd 
men inte bortslängd. Genom en delikat prövning av utsagans innehållsmäs-
siga relevans kom jag dock fram till att åsynen av dessa snöskottare visst 
påverkar min sång på något sätt. Att jag hade sett dem stå där på ett tak och 
kämpa med all denna snö fyllde mig med ett ofint välbefinnande. Jag var 
inomhus och hade det varmt och skönt och behövde inte stå ute och frysa 
och skotta snö. I och med att jag examinerade denna utsaga extra noga stod 
det klart för mig att den visst hade påverkat mig. Påverkar den mig så påver-
kar den min sång. Jag blev med en gång varse att synintryck kan vara rele-
vanta för sjungandet hur irrelevanta de än kan tyckas vara. Efter detta ställ-
ningstagande öppnade sig flera minnen av fenomenet där synens objekt såväl 
som synens riktning påverkat sångprestationen.  

Denna lilla, men ändå betydelsefulla kroppsrörelse, ögonens blick, objek-
tet i dess blickpunkt, dess riktadhet såväl som dess rörelse, hjälper sången. 
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Genom att fokusera blicken långt bort i rummet förmås sångens klang att 
fokusera på samma sätt utan att jag tänker explicit på något i sångapparaten 
eller i hörseln. Genom att titta nedåt, mot golvet, med en överlägsen attityd, 
kan den typen av blick hjälpa mig till höga toner med ett ”ping” i rösten. Jag 
erfar vissa delar av sjungandet, dess text eller motiv, än mer intensivt om 
blicken helt enkelt släcks ut, om jag blundar. Att blunda är en rörelse som 
jag kan ta till vid en känslig passage som kan vara svår att intonera på rätt 
sätt. Det är rimligt att tänka sig att blicken saknar betydelse för den från föd-
seln blinde sångaren. Sjungandet blir inte avhängt blicken som sådan förut-
om i den seendes fall.  

Fysisk aktivitet föder värme 
Det finns många små kroppsrörelser som direkt speglas i sången på ett, 
ibland, häpnadsväckande enkelt sätt. Om jag förmår att känna mig ledig och 
fri i min fysiska kropp kan sjungandet ”smittas” av detta. Sjungandet upp-
levs samtidigt som ledigt och fritt. Kroppsrörelser och sångapparat verkar 
vara tätt sammanflätade med varandra. Om kroppsrörelserna varieras, varie-
ras även sångapparatens sångalstring men det omvända verkar dock inte 
gälla. Även om andra kan somna, bli lediga och avslappnade, när de lyssnar 
till sång, så har jag inte själv erfarit att jag kan sjunga mig avslappnad. Om 
jag sjunger visor tillsammans med mina barn om kvällen, slutar de sjunga 
efter ett tag och somnar sedan. För mig är det snarare så att jag ”är för trött 
för att fortsätta sjunga”, varpå jag slutar att sjunga. Först därefter somnar jag. 
Genom att sångapparaten är styrd av andningen och sjungandet även styrs av 
den sång som ska sjungas kan man tänka sig att valet av en långsam eller 
avslappnande sång skulle få sjungandet att varva ned kroppen. Men då 
sjungandet fortfarande är en aktivitet som kräver en kontrollerad andning så 
borde det vara otänkbart att få kroppen att somna endast med hjälp av det 
egna sjungandet.  

Jag blir varm när jag sjunger. Erfarande av värme skulle kunna sorteras 
under en annan essens men den får höra hit eftersom det är en upplevelse av 
min fysiska kropp. Den ökande kroppsvärmen erfars om jag rör mig mycket 
men även om jag är stilla. Jag blir varm av att ”bara sjunga”. Det infinner sig 
en känsla av värme och något gott i bemärkelsen hemtrevligt, tryggt och 
skönt när fenomenet visar sig för mig. Det är inte så att jag kan sjunga mig 
varm till dess att jag blir svettig men tillräckligt varm för att slippa frysa om 
jag är kall. Tänkbart är att detta erfarande av värme breder ut sig på samma 
sätt som vid all annan fysisk aktivitet.  

10. Emotion 
Samtliga erfarenheter i hela denna undersökning är sprungna ur av att jag 
erfar fenomenet genom att jag ”tänker på …”, ”märker att…” eller ”känner 
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att…”. Begreppet ”känner” är ett mycket trubbigt begrepp som inkluderar en 
mängd olika ”känningar”. Utsagor, minnen eller tankar av typen ”Känslan 
av att det ’durrar’ i min bröstkorg”, ”jag känner mig varm” eller ”jag har en 
känsla av att min kropp dansar till sången fastän den är helt stilla” (kursive-
ringar gjorda i efterhand) sorteras under essensen ’fysisk kropp’.86 ”Det 
känns som om vi delar denna upplevelse” sorteras under ’mänsklig intersub-
jektivitet i omvärlden’. Sammanflätningen mellan emotioner och resten av 
den levande kroppen, den fysiska kroppen är stark vid ”det känns som att 
halsen knyts ihop” eller ”mitt hjärta värker”. Under essensen emotioner sor-
terar endast ”jag känner mig glad”, ”jag börjar plötsligt gråta” och känslor 
som ”jag skäms”. Emotioner blir här ett samlingsbegrepp för humör, starka 
känslor och känslor.  

Det finns inte ett sångtillfälle som inte har genererat data i form av käns-
lor och humör. Det verkar alltså vara så att dessa är direkt essentiella för att 
fenomenet ska kunna visa sig över huvud taget. Dåligt humör, en känsla av 
att ”jag vill inte”, har näst intill omintetgjort sjungandet. Känslorna kan vara 
av både positiv och negativ karaktär. Här har jag erfarit en skiljelinje mellan 
äkta och fiktiva känslor. En negativ känsla, ”jag är arg”, kan existera som en 
fiktiv känsla i sjungandet men jag kan inte vara arg på riktigt när jag sjunger. 
När jag har sjungit har ofta en känsla av lätthet infunnit sig. En trött grund-
känsla har lättats upp och jag har erfarit ett slags flöde som vitaliserat min 
kropp. Det verkar därför som om det finns en slags sammanflätning mellan 
de fiktiva och de reella känslorna. Likaså verkar det finnas ett släktskap mel-
lan en fiktiv känsla och humöret. Humöret kan bli smittat av känslan men 
inte vice versa.  

Under mina funderingar angående känslor i essensen emotioner prövades 
negationen icke-känslor. På så sätt kom jag att tänka på apatiska människor, 
de som enligt diagnosen ska vara i ett tillstånd av fullständig likgiltighet och 
alltså inte på något sätt berörd av känslor. Är det möjligt för dessa personer 
att sjunga? Funderingen bottnar alltså i om emotion är en essentiell del av 
sångupplevelsen eller inte. Detta har jag inget svar på i denna uppsats. Jag 
har pratat med flera musikterapeuter om denna fundering men jag har inte, 
via dem, funnit stöd i forskning för varken det ena eller det andra angående 
om sjungande är en del av musikterapeutiska sammanhang med apatiska. 
Mina egna erfarenheter av sjungandet visar dock att samtliga upplevelser av 
sjungande innehåller någon form av emotion. Jag vet, av egen erfarenhet att 
under en period av ”psykiskt lågvarv” sjöng jag ingenting. Även om det 
fanns ett frö till intention gick det inte att sjunga. Denna erfarenhet har lett 
mig till funderingen om det kan vara så att sjungandets existens per se kräver 
en vital, levnadsbejakande och känslomässig människa? Om det är så, är 

                                 
86 Denna uppdelning finner jag stöd för hos Husserl som, i enlighet med Brentano skiljer på 
förnimmelser och känslor där de förra tillhör sfären “fysiska fenomen” och den senare “psy-
kiska” (Husserl, 2002, s. 73).  
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sjungandet då en måttstock som indikerar hur vi mår på vårt emotionella 
plan? 

10.1 Humör 
Mitt humör har genomgående, under de reella sångpassen varit ett gott hu-
mör eller ett avmätt och något likgiltigt humör. Ett dåligt eller helt likgiltigt 
humör har inte genererat några sångupplevelser. Genuint dåligt humör finns 
helt enkelt inte med bland mina utsagor. En viss grad av ”dåligt humör” har 
infunnit sig; stressad, ofokuserad, viljelös, ointresserad, men detta har lättats 
upp under sjungandet. Jag har helt enkelt sjungit mig till ett bättre humör. 
Detta har emellertid inte alltid gällt. Ibland verkar grundnivån på humöret 
vara så låg att den helt släcker ut viljan till fortsatt sång. Jag kan inte heller 
dra mig till minnes att ett dåligt humör har varit en god grund för sjungandet. 
Intressant är att humöret verkar vara erfaret med en intentionalitet som sak-
nar objekt. Jag kan inte säga varför jag är på det ena eller andra humöret, 
bara att det är som det är.  

10.2 Känslor 
I mina utsagor så väl som i mina narrativ återfinns många olika känsloytt-
ringar. Jag kan inte tänka mig några gränser för hur dessa känslor skulle 
kunna överskrida sångens möjligheter att visa sig som fenomen. Det enda, 
som verkar vara otänkbart, är då känslorna blir så starka att de äventyrar 
sjungandets existens. Det mest intressanta i denna essens har därför varit de 
’fiktiva känslorna’. En sång, en visa, en låt, en melodi handlar ofta om någon 
form av känslor. Sångens text kan visa detta. Att ”bara” sjunga sångens toner 
och dess text behöver inte betyda att jag, per automatik, lever mig in i och 
förmedlar dessa känslor. Det krävs att jag aktivt ”ställer in mig” och lever 
med. Känslorna är då ”fiktiva” även om jag hämtar dem ur mig själv, från 
mitt ”känslobibliotek”. Jag laborerar med olika känslor för att berika min 
klang och utstrålning; ömhet, glädje, ilska, bitterhet, sorg. Detta laborerande 
med känslor, behöver inte på något sätt vara genuint, även om åhöraren upp-
fattar det på det sättet. Men dessa fiktiva känslor kan även ”ta sig in i” mina 
vanliga känslor och modifiera dem. Oavsett hur jag mår, vilken sinnesstäm-
ning jag är i och vilka känslor jag hyser för en viss sång, en dirigent, andra 
korister eller någon i publiken, kan jag förställa mig och klä mig i känslor 
som inte behöver vara genuint kopplande till mina ”äkta”, egna känslor. 
Sången och känslan verkar vara ömsesidigt beroende av varandra. Intentio-
naliteten som riktar sig mot dessa typer av känslor relateras alltid till ett ob-
jekt. Även om jag erfar känslan av kärlek riktar sig min intentionalitet mot 
något kärleksfullt, någon form av objekt som jag hyser en kärlek till även om 
det inte är just detta objekt som står i fokus i min ”kärlek”. Det verkar som 
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om den fiktiva känslans intentionalitet kan riktas så som en parallell till en 
äkta känslas intentionalitet.  

10.3 Starka känslor 
De gånger jag hade bestämt mig för att genomföra några av mina ”sångför-
sök” och jag egentligen inte var på humör för att göra detta blev sånginsatsen 
forcerad. Det hände att den uteblev och jag fick göra någon annat i stället. 
Oförmåga till att börja sjunga eller att fortsätta sjunga har även visat sig vid 
starka känslor. Dels har det varit i samband med ohämmat skratt som tagit 
över hela mig och omöjliggjort ett sjungande. Dels har det visat sig i diamet-
ralt motsatt stark känsla, sorg. På en begravning, som sammanföll med den-
na studie, erfor jag att sången helt enkelt slutade när jag greps av stark käns-
la. Det gick inte att fortsätta sjunga psalmen i kyrkbänken. Den starka käns-
lan av sorgen blev för stor, den ströp sången på något sätt. Tårarna tog över-
handen och andningen blev svår att kontrollera. 

10.4 Transcendens i immanens 
Vissa erfarenheter av sjungandet är erfarenheter i ett rus. Detta rus har varit 
ett rus i alkohol. Under inverkan av alkohol upplevs sjungandet i ett lättsamt 
tillstånd. I ett tillstånd av rus kan jag uppleva ett överskridande. Min omdö-
mesförmåga sätts ur spel, jag har inte samma uppmärksamhet på mig själv 
som objekt. Min självbedömning sviktar. Detta kan ha både positiva och 
negativa konsekvenser för sjungandet. Jag kan ha svårare att minnas en text 
eller komma ihåg hur eller vad jag ska sjunga. Å andra sidan kan mitt sjung-
ande bli friare än vanligt, vissa spänningar som har begränsat min röst igno-
reras nu. Jag kan ha lättare att leva mig in i sångens narrativ och känna mig 
delaktig i en mänsklig gemenskap. Det finns vissa likheter mellan dessa till-
stånd och erfarandet av transcendens (under essensen omvärlden) men skill-
naden består i att jag i detta tillstånd är självcentrerad på ett helt annat sätt än 
i transcendensen, där mitt jag uppgår i ett intersubjektivt vi. Självcentrering-
en visar sig i en självförträfflighet där jag överskrider min ordinära indentitet 
och sjunger vissa sånger eller sjunger sånger på ett visst sätt som jag inte gör 
i vanliga fall.  

Ruset, i sig, gör att jag upplever sjungandet lättare, enklare och att jag er-
far att det låter bättre. Det är möjligt att ett rus kan bestå av andra preparat än 
endast alkohol men detta har jag ingen personlig erfarenhet av. Det är inte så 
att jag på något sätt vill propagera för användandet av alkohol och andra 
droger som en väg att öppna för en känsla av överskridande, eller en väg in i 
sjungandet, eftersom att dessa preparat även har negativa effekter både på 
sången i synnerhet och den levda kroppen i allmänhet. Men rusets inverkan 
på att lösa upp hämningar borde på så sätt ha potential att lösa upp alla slags 
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hämningar som en sjungande kan ha inför sitt sjungande. Detta kan inte neg-
ligeras bara för att det inte är svensk kutym att använda alkohol eller droger.  

11. Cogito 
Cogito är en filosofisk term som betecknar det utrymme där tänkande tar 
plats. Cogitatiot är utbrett i hela den levande kroppen. Detta blir tydligt till 
exempel vid tillkomsten av ett stycke musik. Denna musik behöver inte 
komma till som en mental tankekonstruktion enligt en matematisk komposi-
tionsmodell. Den kan likväl födas genom fingrarnas rörelser på instrument. 
Musikern ”thinks with his fingers, and not just with his head” (Smith, 1979, 
s. 136). Jag erfar att detta resonemang är giltigt även i föreliggande studie 
när jag improviserar mig fram i sjungandet utan att tänka efter före, eller 
erfarandet av att mina stämband ställer in sig för exakta tonhöjder utan att 
jag aktivt tänker varje tonhöjd i förväg lika lite som jag tänker på hur jag ska 
ta varje steg när jag går eller springer.  

Cogitatiot visar sig med två olika väsensegenskaper, som objekt och som 
handlande subjekt, i en riktad process. Precis som den levande kroppen, kan 
cogitatiot uppfatta sig själv som objekt, subjekt och subjekt-objekt. Det som 
signifikant skiljer cogitatiot från den levande kroppen är att cogitatiot kan 
göra denna förskjutning, från subjekt till objekt, hur många gånger som 
helst. Denna oändliga förvandlingsakt verkar inte de andra delarna av den 
levande kroppen klara av. Den fysiska kroppen kan bara göra sig själv till 
objekt en gång. Cogitatiot kan genomföra denna transformation där subjektet 
blir till objekt om och om igen in infinitum. 

Jag skulle grovt sett vilja dela upp cogitatiot i tre olika delar. Den första 
delen betecknar cogiatiot själv i sin helhet. Dess väsensdrag återfinns i hela 
cogitatiot utan undantag. Inuti denna sfär visar sig ytterligare två sfärer. Det 
ena är mer eller mindre att betrakta som ett förråd eller ett skafferi. Här kan 
jag plocka fram tankeobjekt, plocka fram delar till tankeobjekt eller härbär-
gera skapade tankeobjekt. Det andra är mer att likna vid en riktning. Denna 
riktning kan vara framåt eller bakåt, cogitatiots intention och reflektion. 
Riktningen är tätt sammanflätat med tankeobjekten och kan därmed i reflek-
tion över tankeobjekten skapa analysen. Intentionens relation med tankeob-
jekten verkar utgöra kreativiteten och fantasin. Genom att rikta en fiktiv 
intentionalitet mot ett fiktivt fenomen och försöka forma det till ett nytt tan-
keobjekt läggs grunden för ny kunskap. Jag kan reflektera över en andning 
inför en fras, återkalla hur jag ska göra denna andning och lägga till en inten-
tion om att fiktivt ”andas in genom ögonen”. Detta förfarande, i sin helhet 
skapar ett nytt tankeobjekt som kan läggas till minnet inför nästa genom-
sjungning av samma parti.      

Det kan tyckas något märkligt att formulera en egen essens i fenomenet 
för cogitatio då tänkandet ligger apriori hela undersökningen. Allt som 
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kommer till mig, genom att fenomenet visar sig, har, på något sätt genom 
verbalisering, passerat mitt medvetande, cogito. På så sätt genomsyrar cogi-
tatiot, som essens, varje annan essens i fenomenet. Trots detta aprioriska 
förhållande, formulerar jag en separat essens där tanken finns med som ’tan-
keobjekt’ och ’tanken som riktning’. Här, liksom i fallet med känslorna, 
finns en pluralistisk intentionalitet. Jag tänker på att jag tänker samtidigt som 
jag tänker på att jag sjunger till exempel. Det är både så att jag tänker på ’att 
jag tänker’ under tiden som jag tänker på ’att jag erfar fenomenet’. Jag kan 
komma på mig själv med att sjunga utan att jag har tänkt på att jag ska börja 
sjunga. Data finns alltså både som ”tänker inte på något” (även om detta 
föregås av en tankeakt i sig…) och ”tänker på hur melodin ska gå” eller 
”tänker på hur jag låter [min klang]”.  

11.1 Tankeobjekt 
Jag kan sitta och sjunga med i en sång, som spelas på radio eller på YouTu-
be, samtidigt som jag sitter och skriver. Jag kan den här sången. Jag vet hur 
den går. Samtidigt som jag erfar sjungandet av sången erfar jag minnet av 
hur sången ska gå. Detta minne härbärgeras i cogitatio som ett tankeobjekt. 
Melodislingan finns där, harmoniken likaså, text och uttryck. Alltmedan jag 
sjunger kan mina pågående ”inställningar” av sjungandet memoreras. Ibland 
verkar det som om denna memorering sker, jag kan återkalla det vid ett sena-
re tillfälle, ibland verkar det inte ske, jag har mycket svårt att återkalla min-
net, till exempel sångens text. I detta erfar jag alltså det som verkar vara en 
skillnad mellan det jag i avsnitt 5.8 har delat upp i upplevelse respektive 
erfarenhet. När jag har lyckats memorera något i sjungandet, det kan vara en 
textsekvens, ett uttryck, ett intervall eller dylikt, kan detta visa sig som en 
tidigare erfarenhet vid ett senare tillfälle. Om jag inte kan återkalla det hela i 
en tidigare erfarenhet, och det fortfarande har funnits där för mig i min upp-
levelseström, karakteriserar jag det som en upplevelse. Upplevelsen blir 
alltså först i reflekterat tillstånd en erfarenhet som kan sorteras in i tankeob-
jekt. Reflektion kräver, i sin definition, något att reflektera över. Detta något 
är upplevelsen.   

Minnet, tankeobjekten, spelar en viktig roll för att fenomenet ska visa sig. 
Minnet kan hjälpa till att framkalla tankeobjekt till exempel hur en melodi 
ska vara, hur en text ska lyda, hur en klang ska klinga, hur en känslomässig 
stämning ska erfaras eller hur essenserna i en viss genre kan breda ut sig för 
att återspegla just den genren och ingen annan genre. Till en tidigare okänd 
melodi kan jag sjunga med i en improviserad stämma tack vare att jag har 
tidigare erfarenheter av essenserna i detta fenomen, denna genre. Genrens 
generella essens ger mig appresenterade87 erfarenheter av hur harmoniken 

                                 
87 Appresenterade, eller medpresenterade, erfarenheter är ett uttryck som Husserl använder för 
att beskriva medpresenterade erfarenheter av ett fenomen. Tanken är att vi bara behöver erfara 



 96 

brukar vara. Detta ger mig en möjlighet att följa harmoniken i melodiska 
slingor som ligger inom den generella essensens utbredning, harmonikens 
gränser. Vad gäller minnet för melodi kontra text har jag erfarit att jag lättare 
kommer ihåg en ny melodi än dess text. Jag kan sjunga fel toner innan jag 
”kan” melodin även om dessa felaktiga toner ligger inom harmonikens grän-
ser.88 Det kan vara så att jag sjungit andra toner och intervall, som visserligen 
harmonierar med melodin men, som inte återger melodin så som den är 
komponerad. Texten, eller textsegment, kan, på samma sätt som tonerna, bli 
fel och jag kan sjunga andra ord än de avsedda. Detta är sammanflätat med 
ett resonemang om erfarandet av textens och musikens inneboende narrativ 
vilket utvecklas längre fram i 13.3.  

11.2 Tanken som redskap – intention och reflektion 
När jag tänker på min inställning till sjungandet, vare sig jag är aktivt med-
veten om att jag sjunger eller inte, ställer min levande kropp in sig på sjung-
andet, på något sätt. Cogitatio kan ”ställa in” min kroppshållning, förbereda 
mina rörelser, andningen, texten eller de vokala ljuden, minnet av melodi-
slingan, förberedelsen av det harmoniska förloppet, klangen, mimiken, käns-
loyttringar och energi. Dessa essenser, och fler därtill, kan ”ställas in” på 
olika sätt och i olika kombinationer. Jag drar slutsatsen att kombinationen av 
alla dessa möjligheter gör att intentionen till fenomenet kan vara utsträckt i 
en obegränsad kombinationsmöjlighet av begränsade möjligheter. Trots des-
sa oändliga kombinationsmöjligheter, räcker intentionen inte till för att fe-
nomenet ska kunna visa sig. Som resonemangen ovan visat, under essensen 
fysisk kropp och essensen humör, räcker viljan inte till för att sjungandet ska 
visa sig. Intentionen måste följas vissa förutsättningar hos den fysiska krop-
pen. Även om jag vill att min röst helt egaliserat ska sjunga igenom en viss 
strof kan rösten brytas. Jag erfar alltså att sjungandet inte är viljestyrt helt 
och hållet. Jag kan erfar min röst som ett objekt vilket jag inte styr över med 
min intention. Det finns dock en härlig frizon som ackompanjerar detta reso-
nemang och det är sjungandet i immanens, när jag fantiserar att jag sjunger 
på riktigt. Här kan jag göra alla tänkbara vokala akrobatiska tricks utan fy-
siska hinder. Bara fantasin själv avgränsar mina möjligheter i immanens. Att 
intentionen finns påverkar inte, per automatik, ett reellt sjungande. Däremot 
uppstår inte sjungandet utan förestående intention. 

                                                                                                                                  
ett begränsat antal delar av ett fenomen men att vi, genom dessa, erfar hela fenomenet tack 
vare tidigare erfarenheter av fenomenet. Genom att ”bara” höra en spårvagn kan vi erfara hela 
språvagnen i dess helhet, hur den ser ut (Bengtsson, 2001). 
88 Exempel: Burt Bacharach’s Say a Little Prayer For You, där jag i strofen ”Before I put on 
my makeup” sjunger alternativa toner på ”on my” i symmetrisk linje med ”before I put” 
istället för att gå ner en oktav och sedan upp samma intervallsprång på ”makeup”, så som 
melodin ska gå enligt Bacharach. 
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När jag hör att jag sjunger och hur jag sjunger, återkopplas detta till sångap-
paraten. Existensen av denna återkoppling per se är dock inget jag har erfa-
rit. Det jag har erfarit är existensen av dess effekt. Av den anledningen är jag 
tveksam till om detta bör finnas med som en essens i fenomenet eller inte. 
Följsamheten mot saken innebär att erfarandet ska hålla sig till det som av 
saken är givet och återkopplingen inte är given på samma sätt som andra 
essenser i denna analys. Jag kan bara dra slutsatsen att den måste finnas där. 
Osäkerheten inför detta gör att jag ändå väljer att inkludera resonemanget i 
denna beskrivning med det undantaget att jag parantessätter dess relevans 
tills vidare. 

Reflektionen är mycket viktig för fenomenet. Det är här det avgörs huru-
vida det är jag som sjunger, huruvida de toner som jag sjunger är de toner 
som jag hade tänkt mig sjunga och de toner som ska sjungas för att melodin 
sjunges så som den en gång är intenderad att sjungas. Cogitatiots utbredning, 
i hela den levande kroppen, visar sig när jag faktiskt sitter och sjunger med 
en annan sångare i en improviserad stämma utan att jag initialt har tänkt på 
att jag ska göra det. Det kan också vara så att reflektionen inte är automatise-
rad kring vissa essenser eller i vissa sammanflätningar, de måste då få en 
aktiv återkoppling, en aktiv reflektion. Jag kan sjunga fel eller byta ut toner 
mot andra toner utan att vara aktivt medveten om det. Då måste jag få yttre 
hjälp med denna reflektion för att reflektionen ska ske. Om jag har fullt fo-
kus på att dels framkalla ett tankeobjekt av hur en text ska gå, samtidigt som 
jag reflekterar kring huruvida jag sjunger rätt text eller inte kanske detta sker 
på bekostnad av andra essenser som exempelvis intersubjektiv närvaro. Ge-
nom att försöka, med cogitationes kraft, att få intentionaliteten riktad mot 
något visst objekt, alltså öppna för en mottaglighet, möjliggörs explicit en 
reflektion. Om jag aktivt reflekterat något explicit i sjungandet kan denna 
explicita reflektion övergå till en implicit reflektion som per se sker automa-
tiskt och därför inte kräver min uppmärksamhet.89 Reflektionen kan alltså 
varieras från att upplevas som helt omedveten, helt automatiserat, till att 
trängas med andra reflektioner och konkurrera om intentionaliteten då flera 
essenser eller dess utbredningar ska reflekteras samtidigt i samma upplevel-
seström.  

Reflektionen påverkar en utveckling av sjungandet på olika sätt. Detta 
behöver inte bara vara positivt. Jag kan mycket väl tänka mig att ett reflekte-
rande som reflekterar reflektioner kan drivas in i ett eget självändamål som 
tappar kontakten med det ursprungliga upplevelsen och reflektionen av den-
ne. Jag kan reflektera kring mina reflektioner. Reflektionen ”hur kommer det 
här att låta?” kan bli till; ”varför tänker jag på hur det här ska låta?” eller 
”vilka andra sätt finns det för detta att låta?” eller ”varför tänker jag på att 

                                 
89 Denna, i tankarna, medvetna akt, reflektion i cogito, som en del av hela den levande krop-
pen, borde då kunna genomföra denna reflektion spontant i olika delar av den levande krop-
pen utan att jag explicit tänker på det. 
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jag tänker på att det ska låta på ett visst sätt?”. Dessa typer av reflektioner, 
reflektion av reflektion, kan fånga min uppmärksamhet på ett sådant sätt att 
sjungandet, i sig, avstannar.  

12. Reell omvärld 
En del av erfarenheterna från sjungandet visar på andra upplevelser än en-
dast sådana som är situerade i den levande kroppen. Den levande kroppen är 
en del av världen. Det som ligger utanför den levande kroppen men i världen 
benämner jag omvärld. Essensen ’reell omvärld’ härrör från utsagor som; 
”dålig medhörning”, ”vad lätt det är att sjunga här inne”, ”vad lätt det känns 
att stå bredvid NN och sjunga”, ”pinsamt”, ”vad fort det [repetitionen] gick” 
och ”så där långt ska det vara [en viss fras] men det klarar jag inte”. Begrep-
pet ’reell omvärld’ kom till som ett samlingsnamn för essenserna som hand-
lade om tid, rum, den andre och musiken, mätbara ”ting” skilda från mig. I 
början av analysarbetet upplevde jag flera av dem som ”objekt”. Alltefter-
som överskred de sin ”objektivitet” och upplevdes snarare som ”subjekt” i 
en interaktion med mig. Här nedan presenteras dessa tre essenser; tid och 
rum, den andre och musik. 

12.1 Reell tid och reellt rum 
Erfarenheter av tid och rum är företrädelsevis orienterade kring rumsaspek-
ter. Begreppet tid är snarare något som har tillkommit genom analysen. De 
enda utsagor jag sett i mina erfarenheter är upplevd tid, transcendent tid (det-
ta presenteras under essensen transcendens). Den kosmiska tiden finns där 
för mig i fenomenet även om jag inte reflekterat över det förrän under analy-
sen. En sång tar en viss tid, det är en viss tid på dagen eller på året. Den reel-
la tiden verkar inte bli fångad av min intentionalitet. Den reella tiden verkar 
kuvad under de upplevda tider som spelar parallellt med en kosmiska tiden i 
musiken. Tempot, frasen, rubateringen, fermatet är alla erfarenheter av upp-
levd tid snarare än reell klocktid. Jag minns ett körframförande av Autumn 
leaves i ad lib. Under dess att vi sjöng uppstod en mycket speciell känsla och 
en tidslöshet smög sig på. När stycket tog slut uteblev publikens applåder 
och vi hade vissa svårigheter att ”ta oss till nästa stycke”. Ett ögonblick av 
att vara fångad i något annat, frikopplat från den kosmiska tiden, uppstod. 
Trots denna tidslöshet sa mig tidigare erfarenheter, av sångens form, att en 
del kommer i repris efter en annan. Jag vet, sedan tidigare erfarenheter, att 
en A-del åtföljs av ännu en A-del innan en B-del kommer och så vidare. Av 
detta, som ett exempel, drar jag slutsatsen att den mätbara tiden finns där, i 
reflektion, även om den inte visat sig under själva sången visar den sig i 
väsensskådandet av sjungandet.  
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Det geometriska rummet 
Genom att höra min sång i rummet erfar jag en orientering i världen. Mitt 
lyssnande hjälper mig att navigera i rummet. Implicit hör jag att rummet 
existerar och att jag, liksom mina medsångare, existerar i detta rum. Det 
reella så väl som det akustiska rummet är helt essentiellt för sångupplevel-
sen. Om rummet reduceras från sjungandet, finns inte längre något att sam-
klinga i.  

Det reella rummet erfars i två olika dimensioner. Den ena dimensionen är 
ett geometriskt rum med synbar bredd, djup och höjd. Den andra dimensio-
nen är det akustiska rummet med bredd, djup, höjd och beskaffenhet. Det 
akustiska rummet är ett rum som kan upplevas både mindre eller större än 
det geometriska rummet. Båda dessa typer av rum är signifikanta i min 
sångupplevelse. Det geometriska rummet upplever jag främst genom att jag 
ser det, det akustiska rummet upplever jag genom att jag hör det. Denna 
parallella intentionalitet sammanflätas till en helhetsbild. Det synbara rum-
met bygger upp förväntningar på dess akustiska motsvarighet. Jag förväntar 
mig att rummet ska genljuda i överensstämmelse med mina tidigare erfaren-
heter av liknande rum. Det behöver nu inte alls vara så. Rummet kan se litet 
ut men erbjuda en fantastisk genklang. Detta lilla rum kan vara ett litet toa-
lettutrymmet, en stenklädd entré eller en kaklad tvättstuga där det akustiska 
rummet är mycket större än vad det till synes skulle kunna vara. Upplevelsen 
av sången genererar upplevelse av att min sångröst blir större, implicit blir 
även jag, som akustiskt fenomen, större. Det stora rummet kan erbjuda en 
miserabel akustik, sångrösten kan näst intill kvävas i en torftig akustik. Ett 
gott ”teater- och konferensrum” är inte alltid detsamma som ett gott ”sång-
rum”. I detta kvävande rum blir jag förminskad som akustiskt fenomen. Det-
ta påverkar min upplevelse av mig som fenomen och fenomenets utbredning 
i rummet. Min självuppfattning påverkar mitt självförtroende. Det generösa 
rummet bidrar med att upplevelsen av mig själv som objekt överträffar min 
upplevelse som subjekt.      

Det akustiska rummet 
När jag sjunger hör jag hur klangen breder ut sig i rummet genom att rum-
met svarar mig i sin genklang. Implicit i detta ligger att jag hör att rummet 
existerar. Genom att bli varse hur min sång ter sig i rummet får jag en upp-
fattning om rummet. Jag hör dess dimensioner. Jag hör min position i rum-
met (återigen en koppling till min existens) och jag hör att jag existerar i 
rummet. Jag hör min egen akustiska utbredning i rummet. Upplevelsen av 
min levande kropp överskrider därmed upplevelsen av mitt reellt kroppsliga 
jag. Detta är fallet då vi står och repeterar kören i skolans trapphus i stället 
för i aulan. Trapphuset som är i sten, i äldre modell, låter ljudet breda ut sig i 
en pelare nerifrån och upp så väl som åt sidorna i långa korridorer. Ovanför 
oss finns en öppen vestibul. Kören låter mäktigt. Sopranerna mångfaldigar 
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sin dominans och sina akustiska kroppars utbredning i Händels Hallelujah 
sats.  Sopranerna blir ”stora”. Sjunger jag med i denna stämma blir även jag 
”stor”. Det är samma slags upplevelse som om jag ensam står och sjunger i 
badrummet eller i den helkaklade tvättstugan. Mitt fenomenologiska jag 
överskrider inte bara min kropps fysiska utbredning i rummet, den överskri-
der rummet själv i dess geometriska dimensioner. Denna upplevelse av 
rummet och hur min röst fyller detta rum, återkopplar till mitt självförtroen-
de så väl som min sångapparat. Om mitt akustiska jag är stort, erfar jag en 
avslappning i min levande kropp och ett ”enklare” förhållningssätt till sång-
apparatens teknik.  

12.2 Den andre 
Det studerade fenomenet, upplevelsen av den egna sången då den klingar 
tillsammans med andras sång, ger, per automatik, närvaron av den andre.  
Annanheten är en förutsättning för samklang. Att höra den andres röst, som 
en unik röst, vilken jag inte hört förut hos ytterligare någon annan, ger mig 
upplevelsen av att denna annanhet måste vara unik på samma sätt som jag 
upplever att jag själv är unik. Genom ett analogislut, likt detta, drar jag slut-
satsen att annanheten måste ha en immanens med intentioner kring sången 
på samma sätt som jag har intentioner som påverkar mitt sjungande. På 
samma gång som jag upplever ett bekräftande av den andres unicitet, som 
något radikalt skilt från min levande kropp, bekräftas min egen unicitet. På 
samma sätt som jag aldrig har mött en annan människa som ser ut exakt som 
jag så har jag inte heller hört en annan människa låta exakt som jag. Detta är 
en deduktiv slutledning som därför inte utesluter att det skulle finnas någon 
vars röst är identisk med min röst.  

Upplevelsen av den egna sången kan variera beträffande om en annanhet 
är reellt närvarande eller inte. Att sjunga med en annan leder till funderingen 
kring vem denna andra kan vara och således hur denna annanhet kan variera 
i sin utbredning. Jag har funnit att den andre kan variera från att vara min 
egen röst, inspelad, där jag, genom att sjunga till denna inspelning, har ett 
förhållande till min röst som objekt. Det kan vara en annanhet, skild från 
mig, som endast är akustiskt närvarande. Det kan vara en annanhet som är 
reellt kroppslig och akustiskt i det reella rummet och det kan vara en annan-
het som är närvarande i min immanens, skapad i min fantasi eller återskapad 
från mina minnen. Jag har erfarit att om jag har tidigare erfarenheter av en 
viss persons röst kan jag låta denna erfarenhet ta form i en ny skapelse, ett 
nytt tankeobjekt. Det rör sig alltså inte om att återkalla en minnesbild av ’en 
viss röst som sjunger en viss melodi’. Detta kan jag utnyttja både under ett 
sjungande och då jag då jag skriver ett körarrangemang för en viss kör. Jag 
”vet” hur en viss stämma låter, eller en viss röst, och denna stämma eller röst 
skriver jag till något som jag ”hör” passa. Självklart kan jag då sjunga till 
denna röst i immanens, antingen genom att min egen röst tar plats som en 
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inre röst eller genom att reellt sjunga till den immanenta rösten av en annan-
het.   

Spegling och komplettering 
Jag kan spegla mig i den andre, den andre kan spegla sig i mig. Jag kan här-
ma och göra lika, samma sorts ljud, samma melodislinga men med min röst. 
Den andre kan på samma sätt, genom spegling, härma mig. Jag kan, trots 
våra respektive uniciteter, försöka få min sångröst att bli identisk med den 
andres sångröst. Den andres sångröst kan, på samma sätt, försöka bli identisk 
med min. Vi verkar aldrig kunna bli exakta sonora spegelbilder av varandra. 
Även om vi aldrig kommer dithän, till total identifikation, kan vi komplettera 
varandras klanger och förenas i samklang som alltså släcker ut upplevelsen 
av våra individuella röster till förmån för vår gemensamma röst. Den musi-
kaliskt vokala solipsisten borde inte se några som helst musikaliska vinster i 
samsång med den andre. Solipsisten kanske erfar ett samsjungande samman-
hang utan harmoniks samklang, en konkurrenssituation där den enes klang 
konkurrerar med den andres klang. Den reellt andre blir, i detta fall, en onö-
dig men oundviklig andre. Det är möjligt att tänka sig att den andre företrä-
delsevis får vara den andre i solipsistisk immanens då denne typ inte nöd-
vändigtvis agerar som radikal annanhet för mig. Den är, i detta fall, en del av 
mig som subjekt.  

På samma sätt som jag kan iaktta den reelle andre så verkar den andre 
iaktta mig. Jag blir varse denna iakttagelse vilket bekräftar mig. Bekräftelsen 
ger mig trygghet i världen. Samtidigt finns en misstänksamhet i denna be-
kräftelse. Den andre erfar mig på ett sätt som inte tillfull stämmer med mina 
subjektiva intentioner (jmf resonemanget i 9.1 om lyssnandet). Här föds 
misstanken. Jag erfar den andre som ett objekt, även om ett analogislut med 
mig själv som referens säger mig att denne andre måste vara ett subjekt-
objekt precis som jag erfar mig. Jag erfar inte annanheten som subjekt, det 
vill säga via ”subjektets” subjektivitet. Detta vore att gå in i den andres im-
manens. Den andre förblir så ett fenomen jag betraktar utifrån, ett objekt. På 
samma sätt som den andre är objekt för mig borde jag vara objekt för den 
andre. Genom detta har den andre en tillgång till mig som rent objekt vilket 
jag saknar. Jag är för alltid fångad som subjekt-objektet och kan inte frigöra 
mig från detta subjekt annat än i efterhand, i en inspelningssituation. Detta 
resonemang är ett resultat av att jag erfar att vi, ibland, missförstår varandra i 
vårt försök till samförstånd. Jag märker att den andre speglar mig med en 
bild som jag inte är medveten om att jag sänder ut.  

Genom ömsesidig spegling och bekräftelse uppfattar jag att den andre och 
jag delar uppfattning, subjektivitet. Denna delade subjektivitet är en inter-
subjektivitet. I intersubjektiviteten delar vi erfarandet av samma generella 
essens hos fenomenet. Det kan visa sig i hur sången ska gå, hur dess toner 
ska klinga eller hur dess text ska vara. Vi kan dela ett intersubjektivt erfa-
rande av tempo, frasering, var och hur vi ska andas samt en mängd andra 
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detaljer som gör att sången blir samintonerad och samsjungen. Sjunger vi 
något inrepeterat och välrepeterat så delar vi, intersubjektivt, minnesbilder 
från dessa repetitioner. Även om en sång inte är repeterad och överenskom-
men kan vi fortfarande följas åt och ha likartade intentioner om hur sången 
”ska” sjungas. Vi kan, genom att pröva våra klanger mot varandra landa i ett 
samförstånd, utan att behöva samtala om detta i ord. Inte ens en blick är 
nödvändig. Jag kan höra hur vi sjunger tillsammans i ett delat ideal. Detta 
blir resultatet av en interaktion som har sin grund i en intersubjektivitet.  

Om den andre inte är reellt närvarande, utan existerar i form av en inspe-
lad röst, sker ingen interaktion. Jag kan försöka, genom empati, att ”gå in i 
den andre” och erfara sången så som jag tror att den andre erfar sin sång. Jag 
kan försöka sjunga exakt som Janis Joplin och låta precis som henne, men 
det sliter på min röst. Man kan dock tänka sig att så inte var fallet för Janis 
Joplin själv. Hennes röst verkar inte slitas. Hennes sångröst är distad och 
beslöjad på ett sätt som hennes talröst inte är. Det verkar alltså som om att 
identifikation med en annan, inspelad eller reell, genom ett analogislut är 
något vanskligt. Att låta som en annan kan kräva andra inställningar och 
intentioner hos mig än vad det verkar göra hos annanheten. 

Bedömning 
Vi kan spegla oss i varandra med våra minspel och vår kroppshållning. Vi 
kan spegla våra röster, klanger, uttryck och energi mot varandra. Speglingen 
kan också utebli. Den andre kan verka svara på något som jag inte har avsett 
att sända ut. En osäkerhet infinner sig. Visar jag inte i handling det min in-
tention avser att visa? Låter jag inte som jag tror att jag låter? Närvaron av 
den andre erbjuder en närvaro av osäkerhet. Osäkerheten ligger i risken att 
bli feltolkad eller bedömd. Kanske har vi kommit överens om något som jag 
sedan inte, av den andre, anses leva upp till. Osäkerheten kan bara överbryg-
gas av den andre då jag inte undslipper mig själv som subjekt och därför inte 
når samma distans till mig själv som den andre gör. Givet denna osäkerhet 
blir det viktigt att den andre erbjuder en säkerhet på andra plan som kan 
skingra osäkerheten kring min sång. Saknas denna säkerhet slutar jag sjunga. 
Samklangen kan, på detta sätt, omöjliggöra sig själv genom annanhetens 
närvaro.  

12.3 Musik 
Av någon anledning är inte musiken, som reellt objekt, förekommande i 
mina utsagor annat än som en konstaterad apriorisk förutsättning. På grund 
utav detta är musiken, som reellt objekt, inte närmare undersökt. En förklar-
ing till detta skulle kunna vara att musiken ligger a priori själva undersök-
ningen, en annan förklaring är att jag, medvetet eller omedvetet, sökt efter 
något annat i sångupplevelsen än just den reella musiken och därför, mer 
eller mindre omedvetet, epochésatt den. För att sjunga förutsätter jag att jag 
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sjunger något, en sångmelodi eller en sångstämma i ett stycke musik. Den 
reella musiken, som essens, återfinns därför endast olika som olika musik-
stycken och dess sångliga melodier eller sångstämmor.   

13. Transcendent värld  
Transcendensbegreppet i fenomenologin är både entydigt och flertydigt på 
samma gång. Det är entydigt i bemärkelsen att det synonymt står för ett 
överskridande. Det är flertydigt på så sätt att det beskriver ett överskridande 
av olika ”saker”. Då begreppet används här, i mina resultat, används det i sin 
ursprungliga betydelse. De erfarenheter som visar något som jag inte kan 
koppla till något traditionellt sinne och som dessutom överskrider min im-
manens, är placerade under essensen ’transcendens’. Här återfinns den upp-
levda tiden, som skiljer sig från den mätbara. Narrativen i musikens över-
skridande förmåga överskrider den reella musiken. Här finns även mellan-
mänskliga upplevda relationer; gemenskap, lek, kärlek och sexuell spänning. 
I essensen transcendens finns även upplevelse av något gudomligt. Det sist-
nämnda ska inte ses som ett intåg av en metafysik som stipulerar kunskapen 
om fenomenet snarare är det en upplevd del av fenomenet som jag har valt 
att låta framträda.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Flera erfarenheter av transcendens har till större del visat sig i minna minnen 
av fenomenet än i utsagorna av dito. Kanske är detta ett resultat av erfaran-
det av de transcendenta egenskaperna har en pre-reflektiv karaktär som inte 
låter sig verbaliseras i en direkt anslutning till en upplevelse. Jag kan alltså 
först i reflektion och frambringande av tankeobjekt konstatera att jag upplevt 
ett transcendent tillstånd.  

Man kan nu fråga sig om denna transcendenta upplevelse enkom är ett re-
sultat av min egen immanens, en solipsistisk konstruktion av en tillfällig 
verklighet. Så är fallet, i vissa erfarenheter. Erfarandet av transcendens i 
immanens skiljer sig på flera punkter mot det som här betecknas transcen-
dens i omvärlden vilken är av intersubjektiv karaktär. I immanensen kan 

Figur 13.1. Odelad immanens – delad transcendens. 
Note. Figuren är en utveckling av fig. 8.4. 

reell reell immanens immanens 

transcedens 
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svängarna tas ut på ett helt annat sätt är i den intersubjektiva världen. I den 
immanenta transcendensen är det inte någon som stör. Här kan det omöjliga 
tangeras. Sångrösten kan användas med en helt annan frihet jämfört med den 
reella sångrösten. I immanensen kan minspel och uttryck i sjungandet visa 
sig som aldrig visa upp för den reella omvärlden. Jag kan, i immanens, vara 
Whitney Huston i duett med Mariah Carey och därmed överskrida mig själv 
i min ordinära identitet. Samsången, vid dessa tillfällen, erfars endast i im-
manens. Jag kan även erfara min egen sång i immanens i en ”samsång” med 
en annan reell röst i omvärlden.  

Den andre kan alltså visa sig som en annan i min immanens i väsensskå-
dandet av fenomenet. I omvärldens transcendens existerar överraskningen 
som en signifikant avskiljare mellan omvärldslighet och immanens. Världen 
kan överraska mig genuint på ett sätt som jag inte kan förutse. Fantasin bor-
de kunna överraska mig när den visar något jag aldrig förr har skådat, aldrig 
förr har hört eller aldrig förr har tänkt men så är inte fallet. Jag tar denna 
immanenta överraskning med ro på ett annat sätt än då omvärlden överraskar 
mig.  

De flesta erfarenheter som anknyter till denna transcendenta essens kom-
mer från minnen jag har av fenomenet. Dessa minnen är starka musikupple-
velser eftersom de har dröjt sig kvar i mitt minne som något speciellt under 
många års tid. Det som utmärkt sig i dessa upplevelser är förekomsten av 
denna transcendenta essens. Det speciella har varit just denna transcendens. 
Det är dock inte fråga om några märkliga tillfällen med något helt utöver det 
vanliga men ändå tangerar de ”normaliteten” utan att för den sakens skull 
vara onormala och försätta mig i ett osäkert tillstånd.  

13.1 Upplevd tid och upplevt rum 
Transcendent tid och rum är benämningen på den upplevda tiden och det 
upplevda rummet som skiljer sig från det reella rummet och tiden.90 Den 
upplevda tiden kan gå långsamt, passera förbi i ett vingslag eller bara finnas 
och upplevas som en tidlöst nu, ett orkanens öga. Jag upplever att sjungandet 
innehåller alla dessa tidsaspekter. Det finns en uppmätt tid som följer genom 
en repetition, en sång, en sjungning. (Intellektuellt så vet jag att sången har 
en viss, i alla fall ungefärlig tid.) Sjungandet upplevs vara fyllt av olika lager 
av upplevda tider parallellt med den mätbara tiden. En steady beat, ett groo-
ve, bidrar till att jag upplever mig komma in i ett slags tidsmässigt och exis-
tentiellt flöde som kan pågå hur länge som helst utan att upplevas som en 
lång mätbar tid. Även om en ackompanjerade trummis spelar efter ett statiskt 
”klick”, är upplevelsen av tid, när jag sjunger, dynamisk och inte statisk. 
Samtidigt lever varje ton och varje fras sitt tidsmässiga liv. Tiden i musiken 

                                 
90 Benämningen upplevd tid återfinns hos Husserl (2004, s.228) dess reella motsvarighet 
benämns kosmisk tid. 
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skulle kunna få en liknande definition som musikens toner fick av Smith; 
“tones are alive and fluid; and so is the form they thus generate.” (1979, s. 
106). Jag skulle kunna byta ut ”tones” mot ”musical time” och få: “[musical 
time] are alive and fluid; and so is the form [musical time] thus generate.” 
(mina ord i hakparenteserna)91. För att kunna hålla timingen i rytmbaserad 
musik, som exempelvis soul, är det helt avgörande både när tonen sätts an 
och när den släpps. Förvisso är dessa tidsaspekter både inrepeterade och ett 
resultat av vana att sjunga i en viss genre. Trots intersubjektiva överens-
kommelser inför sjungandet, finns en slags dynamik i stundens nu som blir 
avgörande när det gäller att intersubjektivt dela och uppleva tidsmässigheten 
vid samspel och samsång. Man kan tänka sig att motsatsen till detta skulle 
vara att hålla fast vid en tidsmässig överenskommelse i en solipsistisk im-
manenser, på papper eller från en repetition. Detta icke-dynamiska, icke-
intersubjektiva förhållningssätt, kan äventyra hela svänget i ensemblen.  

Den upplevda tiden, skild från den uppmätbara tiden, är tydlig i a cappella 
kvartetten där vi, i ad lib, väntar in varandra i en paus och sätter an nästa ton 
exakt samtidigt utan dirigent eller någon form av klocka. Det är helt avgö-
rande att vi är i samma delade musikaliska ”stämning” och erfarandet av den 
upplevda tiden. Klarar vi inte denna intersubjektivitet och intoning, så klarar 
vi inte att sjunga tight tillsammans. Jag har erfarit detta många gånger då jag 
har sjungit (eller spelat för den delen) ihop med andra människor. Vissa fun-
gerar ihop på detta ”plan” andra inte. Det är otroligt svårt att lära sig hur 
man ska passa ihop upplevelsemässigt ur denna tidsaspekt, det verkar som 
om det måste kännas in. Detta ger belägg för att denna typ av upplevelse är 
transcendent. Transcendent kunskap, transcendens i motsats till evidens, är 
kunskap med en avsaknaden av apriorisk kunskap (se 5.5). En sådan typ av 
transcendent kunskap visar sig alltså utan att ha föregåtts av tidigare erfaren-
het. Det krävs alltså inte någon förklaring eller särskild inställning till en 
mottaglighet. Jag kan inte låta bli, som den pedagog jag är, att börja grubbla 
över de pedagogiska konsekvenserna för denna idéskiss kring transcendent 
kunskap och avsaknaden av apriorisk kunskap. Om kunskap inte kan byggas 
från tidigare kunskaper, vad blir då pedagogens roll? Jag kan inte resonera 
mig fram till gruppens gemensamma timing eller följa ensemblens timing 
via en klocka utan att följa ensemblen genom en transcendent kunskap. Jag 
drar mig till minnes basister och trummisar, som jag har sjungit med, som 
pratat om att det är med vissa som det ”stämmer med” och andra inte. Groo-
vet ”bara sitter där”.  

Den upplevda tiden finner sin motsvarighet i det upplevda rummet. 
Rummet jag befinner mig i när jag sjunger visar sig som ett reellt rum och ett 
akustiskt rum men det visar sig även som ett upplevt rum. Detta upplevda 
rum kan förvisso vara hemmahörande i min immanens men även komma till 

                                 
91 Smiths ordval ”fluid” drar onekligen tankarna till Csíkszentmihályis flow-begrepp även om 
detta begrepp innefattar mer än bara tidsliga aspekter i musik.  
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uttryck i intersubjektivitet. När rummet upplevs vara något annat än det re-
ellt mätbara rummet sorterar jag in upplevelserna under essensen transcen-
dent rum. Det transcendenta rummet är en intersubjektivt delad upplevelse 
av att befinna sig någon annanstans än i just det fysiska rum där vi de facto 
befinner oss. Jag kan, med mina medsångare, vara musikanterna från Skara-
borg i barnvisan eller på de franska barrikaderna i Les Miserables. De fiktiva 
platserna överskrider den reella platsen. Det ingår i den mänskliga leken, den 
tillfälliga överenskommelsen om något annat än det reella. Dessa platser blir 
möjliga att anta och leva oss in i. Platser kan föreställas utan tidigare erfa-
renhet. Under repetitionen i repetitionslokalen kan vi skapa oss en gemen-
sam bild av att vi befinner oss sjungandes på scen. Vi kan känna det varma 
ljuset från spotlights riktade mot oss. Vi kan förnimma den unkna lukten från 
damm och svett. Vi kan erfara en fiktiv känsla av nervositet genom att före-
ställa oss vara någon annan stans än där vi är. På detta sätt kan två olika livs-
världar genomlevas parallellt, en reell och en möjlig. Jag ser ju och upplever 
den plats där vi de facto är men fortfarande kan jag helt naturligt låta denna 
plats överskridas och låtsas att jag är någon annan stans.   

13.2 Mänsklighet 
En del av sångupplevelsen är erfarenheten att vara en del i en större enhet av 
mänsklighet. I denna essens finns bland annat en mänsklig gemenskap där 
jag själv, som suverän individ, samtidigt upplevs som fullständigt oviktig. 
Denna upplevelse, av att vara del av något större, är inte riktigt greppbart. 
Det går helt enkelt inte att riktigt beskriva tillfullo i ord. Begreppen som jag 
återfinner i mina utsagor vet jag, av erfarenhet eftersom det är mina egna 
utsagor från minna upplevelser och minnen, inte till fullo beskriver denna 
erfarenhet så som jag upplevde dem i levande livet. Orden är blott vägvisare, 
något som indikerar något som inte blivit att artikulerat.  

I denna essens av mänsklighet har jag placerat allt som på något sätt är 
fokuserat på mänsklighet som något unikt med unika mänskliga gemensam-
ma band, med signifikanta överskridanden i intersubjektivitet och samför-
stånd. Upplevelsen av denna överskridande mänskliga gemenskap, via 
sjungandet, verkar kunna bära sig självt utanför sångarnas fysiska kroppar. 
Min levda kropp existerar som akustiskt fenomen i mitt vokala ljud. Detta 
ljud kan medsångaren så väl som åhöraren bli en del av (se fig. 13.1). Jag 
minns flera tillfällen när åhörare har kommit fram efter en sjungning och 
beskrivit hur de har erfarit en stark musikupplevelse utan att detta har inten-
derats eller upplevts av mig som sångare. I egenskap av åhörare har jag varit 
med om detsamma vid ett par tillfällen. Det kan närmast beskrivas som ett 
slags lyckotillstånd utöver det vanliga, en extasliknande upplevelse som 
varade i flera minuter. Det är i allra högsta grad en fysisk upplevelse, vid det 
ena tillfället mådde jag faktiskt illa (något som i efterhand verkar vara helt 
absurt då behållningen av framträdandet var makalöst bra och fantastiskt.) I 
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båda fallen har jag lyssnat till körsång. Upplevelsen var både ett över-
skridande av mig själv och samtidigt ett överskridande av tid och rum. Den-
na ”styrka” på en upplevelse av detta slag har dock aldrig hänt då jag sjungit 
själv. Men vid tre tillfällen kan jag dra mig till minnes att jag har varit med 
något besläktat, både som dirigent och som korist. Vid dessa tillfällen kom 
upplevelsen i samband med uppsjungning som var väldigt fokuserad på and-
ning och ljud snarare än traditionella uppsjungningsövningar. Alla sångare 
sjöng nästan som i ett slags trans. Tid och rum upplöstes och vi sjöng till-
sammans som en enda organism i ett slags överskridande tillstånd när det 
aktiva medvetandet av värderingar och bedömningar (tillhörande reflektio-
nen) inte styrde oss. Sångarna verkade glömma sig själva, sin egen individu-
ella sfär för att uppgå i något större, tidlöst tillstånd. Trots detta tillstånd av 
självförglömmande upplevde jag fenomenet sjungande som intakt. Jag åter-
kommer till dessa minnen längre fram. 

Ett minne av en transcendent aspekt av sången är, som jag tidigare nämnt, 
från några olika tillfällen av uppsjungningar i kör. Den första minnet är från 
en dirigentkurs, fjärde eller femte morgonen in på veckan. Vi var alla, ett 
hundratal sångare och dirigenter, tämligen slitna av långa och hårda dagars 
sjungande och sena kvällar av sång och kalasande. Denna arla uppsjungning 
var, i detta körsammanhang, tämligen otraditionell och bestod i att mjuka 
upp rösten långsamt och mjukt med ljud och nonsensord som helt saknade 
lexikal mening. Gradvis utökades det röstliga registret, dynamiken och svå-
righetsgraden gällande tonal och klanglig precision. Jag minns hela upp-
sjungningen som ”organisk”, andningen var djup och fokuserad. Den person 
som höll i uppsjungningen gav inga talade instruktioner under hela upp-
sjungningen, utan förevisade endast övningarna med sin röst, mimik, gester 
och kroppshållning. Mitt minne från hela uppsjungningen som sådan var för 
det första att rösten, vars grundkondition denna morgon var låg, hade stärkts 
sig och samlat förvånansvärt mycket kraft under detta korta tjugominuters-
pass. Allteftersom tiden förflöt från detta tillfälle, stod det mer och mer klart 
vad jag hade upplevt vid denna sångsejour. Förutom upplevelsen av ett sär-
skilt tidmässigt flöde, att vara mitt i tiden och inte behöva bry sig om vad 
som fanns innan och vad som komma skall, en slags frizon, infann sig en 
känsla av helhet, samförstånd och gemenskap. Under denna uppsjungning 
upplevde jag en total hängivelse åt stunden och gemenskap även om fokus 
låg i konkreta andnings- och sångövningar. Vi var en enhet, ett ett. Upple-
velsen av denna mänskliga enhet infann sig denna morgon under detta sär-
skilda sjungande och inte de andra mornarna. Under och efter denna upp-
sjungning fanns en lite ovanlig, lugn och dämpas stämning ibland deltagar-
na. Jag upplevde detta i form av deras hållningar, rörelsemönster, mimik och 
det sätt som människor talade med varandra straxt efter uppsjungningen. När 
den gemensamma intersubjektivt delade sången upphörde, upphörde känslan 
av gemenskap på det sätt som jag hade erfarit det.  
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I denna erfarenhet finns en upplevelse av överskridande av mig själv som 
person, ett överskridande av alla som singulära personer, ett överskridande 
av rum och tid och en upplevelse av musiken som ett eget väsen som bar oss 
och förlöste våra röster på ett sätt som vi inte hade förmått att göra själva. 
Denna upplevelse har påverkat mig starkt och jag har ett par gånger klarat av 
att genomföra det själv i körsammanhang. Parametrarna jag använde mig av 
var fokus på andning, inget prat, kommunikation via mimik, gester och 
kroppshållning. Inga traditionella ord och stavelser som kan dra tankarna in i 
något vanemässigt tänkande. Vid båda tillfällen har ensemblen, inklusive 
mig själv, varit något omtumlade i efterhand. Vi har behövt ”väckas” till den 
”vanliga” repetitionen via en viss övergång.  

Upplevelsen karakteriserades av att den andre upphörde existera som den 
signifikante andre, för att, liksom mig, uppgå i denna enhet. Reduceringen av 
den andre innebar reducering av spegling, komplettering och bedömning av 
den andre. Jag minns att jag överhuvudtaget inte brydde mig om huruvida 
jag blev studerad bedömd eller iakttagen. I en senare analys av situationen 
funderar jag på om närvaron av denna essens imploderar subjekt-objektet till 
en holistisk entitet som alltså per se inte på något sätt går att dela, ens artifi-
ciellt. Om det innebär en implodering av subjekt-objektet till en entitet även 
hos den andre så borde detta innebära att objekten, som idé, försvinner vilket 
leder till att det inte finns något att bedöma likväl som att subjekten försvin-
ner, det finns ingen som bedömer.  

Historiska och kulturella dimensioner  
Genom sången kan jag identifiera mig med den fiktiva andre. Den andre kan 
vara en del av en mänsklig samvaro men skild från den jag känner för han-
den. Genom sångens text eller genom sångens harmoniska tongångar, vilka 
kan vara främmande för mig i mitt naturliga vara, kan jag överskrida mig 
själv och förflytta mig till dessa andra platser och rum. Att sjunga Nkosi 
Sikelel’ iAfrika gör att jag kan tänka mig tillbaka till den gång jag var i södra 
Afrika och hade förmånen att delta i festligheterna kring självständigheten 
för en kuststad i Sydafrikas grannland Namibia. Jag känner den varma san-
den under mina fötter, jag förnimmer dofterna och stämningen hos alla dessa 
människor som, kämpandes i generationer, fått ockupationslandets sista fäste 
fritt i det egna landet. Ännu ett exempel från erfarenheter av sjungande då 
jag var i södra Afrika är en begravningssång som jag lärde mig. Sången hyl-
lade en framstående sydafrikansk hjälte under apartheidtiden. Givet mina 
erfarenheter hade jag svårt att förstå att det överhuvudtaget rörde sig om en 
begravningssång. För mig lät den glättig och dansant och saknade därmed 
alla indikationer på något sorgligt. Men genom denna insikt, att det var en 
begravningssång, och genom att sjunga den om och om igen under flera års 
tid började jag få tillgång till en mottaglighet för sångens sorgliga budskap 
vilket gradvis växte sig starkare. När jag nu sjunger denna sång, så finns en 
helt annan tyngd i upplevelsen av sången, även om den fortfarande låter lika 
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”glättig” som förut. Genom sången, dess text och harmonik, och genom den-
na kunskap om sången upplever jag en kontakt med en mänsklighet som jag 
inte hade mött på annat sätt. Det utgör, på så sätt, en fiktiv intersubjektivitet 
som bäddar för en medmänsklighet, en empati.  

Utan att jag själv har varit på plats kan jag ändå fantisera mig till en annan 
tid och en annan plats och en gemenskap med människor som levt där och 
då. Jag blir varse en mänsklighet via sången och sjungandet. Jag kan fiktivt 
bli Janis Joplin i Move Over genom att försöka sjunga exakt som henne. Vi 
kan, i kören, bli en enad Sweet Georgia Brown. Rachmaninoffs värld serve-
rar i ett vingslag det mustigt ryska i All-Night Vigil Opus 37. Sången och 
sjungandet låter mig få kontakt med en värld som överskrider min värld här 
och nu. En unik mänsklighet, gemenskap och intersubjektivt samförstånd 
präglar denna essens av överskridande mänsklighet. Jag upplever detta som 
något som saknar apriorisk kunskap. Medmänskligheten finns där för mig 
utan att någon behöver visa mig den, Jag blir den varse denna överskridande 
mänsklighet via den sjungna sången. 

Samvaron i världen, via sjungandet, sträcker sig från det att immanensen 
övergår i transcendens till den oändliga transcendensen, samvaron med 
mänskligheten så som ett holistiskt fenomen. Jag sjunger med min röst. Jag 
är en människa. Min röst blandar sig med andra röster. Dessa röster kommer 
från andra människor. Jag är en del av dessa människors mänsklighet, vår 
gemensamma mänsklighet. Mänskligheten existerar och jag är en del av den. 
Olika typer av musik och sångtexter kan dessutom utsträcka denna mänskli-
ga transcendens till att gälla en mänsklighet över tid och rum. Genom att 
låna min sångröst till en sång från en svunnen tid eller en annan kultur än 
den jag reellt befinner mig i, bekräftar fenomenet existensen av en historisk 
och kulturell mänsklighet. Vi kan, tillsammans i vår gemensamma transcen-
dens, förflytta oss till andra gemenskaper i tid och rum när vi sjunger. Sång-
en och sjungandet kan på det viset fungera som en historisk och kulturell 
länk. 

Lek 
Ett annat mycket alldagligt exempel från erfarenheterna ”sjungandet som 
fenomen” är då vi överskrider oss själv i vår egen ordinära identitet. Vi låt-
sas att vi är någon annan än den vi är. Men hjälp av intention och minnen 
kan vi klä oss i en karaktär som är väsensskild från vårt alldagliga ego. Detta 
är ett överskridande som visar sig i hållning, stil, attityd, sångteknik, i emfa-
sen i orden eller frasens framträdande. I mina erfarenheter från sången är 
detta förfarande mer regel än undantag. Att sjunga, leka och ”spela teater” är 
intimt sammanflätade. Leken existerar även när musiken tolkas och när den 
ska uppföras så som den har varit intenderad att uppföras av någon. En till-
fällig intersubjektiv överenskommelse sker mellan sångare vilket överskrider 
det reella.  
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Då jag har sjungit med mina barn och deras dagiskompisar vid julgrans-
plundringar ”går vi helt upp” i att vara sockerbagaren som bakar sina kakor i 
sitt virtuella bageri på vardagsrumsgolvet. Här får sjungandet en instrumen-
tell roll i leken där vi prövar olika roller. I denna lek finner jag grogrund för 
empati. Jag iklär mig olika sorts roller utan att detta är extraordinärt eller 
onaturligt. Intentionen ger mig denna inbillningskraft. När jag klär mig i 
rollen av den andre, ett annat subjekt, måste mitt eget ego försöka assimilera 
till ett nytt ego, ett annat subjekt. Detta fiktiva subjekt gör att jag får en ut-
vidgad subjektiv erfarenhet om den potentiellt andre. För att bli trovärdig i 
leken krävs övning, övning sker genom lek. Jag är inte alltid lika bra på att 
vara den andre. Vissa ligger mig närmare till hand än andra. Genom att på 
förhand bestämma sig för subjektet, vilket detta överskridande ska vara riktat 
mot och försöka inkorporera detta subjekt till mitt eget subjekt, borde erfa-
renheterna av detta överskridande, en upprepad exponering, modifiera det 
egna subjektet, mitt ego, till att närma mig och nästintill inta det nya objek-
tets subjektivitet. Det gemensamma uttrycket, att vi är en enhet när vi sjung-
er, är ett överskridande av oss själva som individer snarare än en samling 
individer. Detta kan i sin tur ses som ett resultat av intoning och intersubjek-
tivitet i sångensemblen.  

Sexuell spänning 
När jag tar upp sexuell spänning som en essens i sjungandet är detta i släkt-
skap med essenserna omvärlden och mänsklighet.92 Sexuell spänning relate-
rar till utmanade uttryck i sjungandet. Sexuell spänning som en särskild del 
av mänsklig relation kan uppstå mellan sångare, sångare och musiker samt 
sångare och publik. Det handlar alltså inte om en reell sexuell attraktion utan 
snarare en spänning, ett sätt att dela en typ av överskridande i en mellan-
mänsklig gemenskap. Från mina erfarenheter handlar det främst om en inter-
subjektiv del av sångupplevelsen som, sångare emellan, gemensamt ritkar 
sig ut mot en annan mottagare, en åhörare. Att sjunga en smäktande ballad 
med åtrå i röst, mimik och kroppsuttryck verkar vara rent ut sagt frustrerande 
för en ensam åhörare att ”ta emot”. Jag har flera minnen av detta då jag, 
sjungandes i en kvinnlig kör, har fokuserat sjungandet mot endast en manlig 
åhörare i publiken (ett mycket populärt inslag för de andra i publiken vid 
sjungningar på födelsedagsfester eller företagsfester). Sexuell spänning kan 
uppstå tack vare sångens text, som så många gånger handlar om kärlek och 
åtrå, eller som en attityd, ett attribut i den genre som sången framförs i. Den 
sexuella spänningen, sprungen ur en sexualitet, kan vara en ofrånkomlig del 

                                 
92 Det närmsta en benämning på denna ”sexuella spänning” jag finner hos Husserl är ”drifter-
nas sfär” där bl.a. ”kittlingar” och ”sensuella moment” ingår (Husserl, 2004, s.239). Här talar 
han också om att dessa saknar intentionalitet och ”uppstår som en intentional upplevelse”. 
Detta talar också för att inordna essensen under det transcendenta som saknar något aprioriskt 
objekt. 
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av själva sjungandet som fysisk upplevelse men det behöver inte finnas där 
för att sjungandet ändå ska upplevas som ett sjungande.  

13.3 Musikens transcendens 
Essensen ’musik’ inkluderar autonoma karaktärsdrag med narrativ essens.  
Till att börja med måste jag därför, helt kort, redogöra för min tanke på au-
tonoma fenomen överhuvudtaget då jag inte har funnit något bra stöd i litte-
raturen för detta resonemang. Genom att vara vänd mot saken och vara följ-
sam mot saken kan jag inte ignorera ”upplevelsen av autonomitet” hos vissa 
av sjungandets essenser. När Husserl skissar dragen för fenomenologi förne-
kar han inte existensen av en autonomvärld, endast vetenskap om dito. I 
denna beskrivning av musiken som ett fenomen med transcendenta essenser 
lyfter jag två olika argument. För det första ser jag fenomen som fenomen 
med samlingar av olika essenser. En eller flera av dessa essenser kan då vara 
autonoma utan att fenomenet i sin helhet behöver vara det. För det andra 
menar jag att vi kan få kunskap om ett fenomen även om vi inte äger feno-
menet i dess helhet det vill säga både från ett utifrån och ett inifrån perspek-
tiv. Vissa fenomen är exklusiva i den bemärkelsen att vi kan uppleva dem 
från båda dessa perspektiv andra fenomen kan vi bara uppleva utifrån, så 
som vi upplever den andre, eller inifrån, så som vi upplever vår egen ångest. 
Denna utläggning söker alltså stöd hos Stein (1989) även om den är formule-
rad som ett resultat av min undersökning av sjungandet.  

Det autonoma är något som är sig själv nog och som därför inte behöver 
förklaras och reduceras till eller med hjälp av något annat än sig själv. Språ-
ket är ett sådant autonomt väsen. Språk som essens, oavsett dess existens det 
vill säga vilket språk som avses, kan bara förstås via språket själv. Det kan 
delvis förmedlas via gester och mimik men helt och fullt kräver det sig själv 
för att existera i sig själv. Jag upplever detsamma med musiken. Musiken 
kräver sig själv för att helt och fullt kunna visa sig själv. Epistemologiskt 
innebär detta att vi aldrig kan lära oss musik genom att lära oss om musik. Vi 
måste de facto musicera för att uppleva musikens hela väsen. Vi kan uppleva 
en hel del och tala om musik genom att reducera en del av musiken till språ-
ket men vi måste vara i musik för att tillfullo uppleva dess väsen.  

Erfarandet av att musiken finns där och kräver av mig att jag ska gå vissa 
vägar eller att musiken per se presenterar ett ändligt antal alternativ för fort-
satt sjungande gör att upplevelsen av musiken som autonomt ”objekt” över-
går till att bli upplevelsen av musiken som autonomt ”subjekt”. Jag får dels 
en känsla av att musiken kommer till mig och uppfyller mig när den spelar i 
mina kroppsrörelser, jag får en känsla av att den fångar mig. Sången kan 
passa in i musik som beter sig som om den redan vore skapad även om jag, 
genom min sång, skapar den klingande musiken. Sången verkar flyta på en 
bärvåg av musik som fortsätter klinga i rummet fastän ljudet har lämnat min 
kropp. Att jag hör mig själv i ett eko eller i en efterklang fascinerar även om 



 112 

jag vet att det är ett resultat av akustiska lagar.93 Även om jag förnuftsmässigt 
vet att sången ska klinga kvar i rummets efterklang så kan jag inte ignorera 
att det ändå känns som om att musiken lever i rummet. Det finns ett slags 
flöde mellan toner, ett flöde i tonen, ett flöde som samtidigt kan upplevas 
som en spänning, ett kraftfält. Denna spänning och kraft upplevs som boende 
i musiken självt. Även pausen, då alltså ingen ton klingar, upplevs som mu-
sisk då tystnaden har en slags inbyggd spänning, ett flöde, som fångar och 
kräver en närvaro och en uppmärksamhet av mig. Nu är inte syftet med den-
na undersökning att fastställa huruvida en autonom musik existerar eller ej, 
jag beskriver endast att musiken i sången uppfattas, som om den vore auto-
nom, det vill säga att den finns och konstitueras i sig själv utan av inbland-
ningen av min existens eller påverkan. 

Resonemanget ovan kan ge en rosenröd och exklusiv bild av mitt ”förhål-
lande” med ”det musikaliska”. Men jag kan tänka mig en slags musikalisk 
anarki som inte på något sätt låter sig ryckas med i en musikalisk romans. 
Det finns också tillfällen då jag sjunger genom att slaviskt följa en notbild 
utan att känna mig in i, ta mig an och låta musiken bära mig. Ofta har detta 
varit vid tillfällen då jag inte riktigt har tyckt om musiken, inte blivit berörd 
av musiken eller så har min uppmärksamhet gått åt till att läsa noterna eller 
försöka urskilja den egna stämman eller referensstämmor i körsatsen på be-
kostnad av en musikalisk hängivelse. Den musikaliska anarkin skulle kunna 
bestå i solipsistens suveränitet där immanensens intention inte förmår att 
överskrida sig själv till en intersubjektiv transcendens. I ett sådant genuint 
anarkistisk fall borde inte musikens autonomi upplevas överhuvudtaget. Det 
skulle även kunna vara så att musikens autonomi upplevs men genererar ett 
utanförskap som ett erfarande i ständig andra-person-perspektiv. Jag vet 
många som dömer sig själva som omusikaliska och som hävdar att de inte 
”förstår musik”. Jag kan på sätt och vis identifiera mig med dessa typer av 
uttalanden då jag själv försöker närma mig en okänd typ av musik. Den kan-
ske jag slår ifrån mig, så som ett autonomt objekt vilket jag inte får kontakt 
med och där mening inte skapas i mötet med fenomenet. 

Narrativ 
Ett drag i ”det autonoma” i musiken är narrativet. Narrativet kan existera i 
musiken själv. En sång sjungs alltid med något slags vokalt ljud. Det kan 
röra sig om scat-sång som i Scandinavian Shuffle eller upprepade enstaka 
ord som i Händels Hallelujahsats. Om texten uppfyller ett narrativ, en berät-
telse, så överskrider denna berättelse de enstaka ordens innebörder. I narrati-
vet finns en händelseutveckling, kanske en intrig. Kanske har narrativet vissa 
rollkaraktärer som spelar med och mot varandra i berättelsen. I min upple-
velse av sjungandet erfar jag inte bara texten som ett narrativ, även musike 

                                 
93 Detta erfarande är parallellt till erfarandet med regnbågen som fenomen vilket presentera-
des i (kap. 1.). 
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verkar vara ett narrativ i sig. Den kan ha en introduktion, en uppbyggnads-
fas, en händelseutveckling, ett klimax och ett avslut. Musiken i sången kan 
innehålla vissa figurer och karaktärer som introduceras, samspelar och age-
rar tillsammans för att till slut komma till ett avgörande, en slutkadens. Lika 
lite som jag upplever ett narrativ i en text på ett främmande språk, lika lite 
skulle detta som jag benämner ’musikens inneboende narrativ’ nödvändigt-
vis erfaras av alla och envar. Att förstå musikens inneboende narrativ blir 
liktydigt med att dela denna del av kompositörens livsvärld. Jag kan tänka 
mig att texten och musikens narrativ upplevs parallellt men att den ena får 
företräde framför den andra. Detta har jag erfarit om jag sjunger en text som 
jag inte riktigt kan. Jag kan godtyckligt byta ut ord i en text som jag inte 
riktigt kan. Jag kan försöka skyla över detta genom att lägga in någon 
passande vokal för att inte spoliera den gemensamma klangen. Här måste jag 
erkänna att jag inte lägger särskild stor vikt vid textens ord eller dess narra-
tiv. Det skulle givetvis kunna förhålla sig precis tvärtom att textens narrativ 
är överordnad musikens. Det blir då oerhört viktigt att inte sjunga fel ord och 
att kunna texten, eftersom att annars går den överskridande spänningen i 
historien förlorad. Musikens narrativa bärvåg skulle då bli oviktig och kan 
behandlas styvmoderligt på samma sätt som jag behandlar texten. Jag kan 
tänka mig att på det sätt som jag ersätter glömda ord med ”passande” vokaler 
skulle den musikaliskt narrativa anarkisten kunna byta ut sina ”oviktiga” 
toner mot andra, harmoniskt eller icke, ”passande” toner.  

Ibland kan jag uppleva att kompositören eller låtskrivaren verkligen har 
lyckats med att få ihop text och musik till en helhet, de följer varandra i ett 
narrativt händelseförlopp, ibland är helt motsatt. De kan näst intill motsäga 
varandra. Jag minns repetitionerna av Lars Johan Werles Canzone 126 di 
Francesco Petrarca där kompositören tydligt visade på en god musikalisk 
narrativ förmåga men där texten, det naturliga italienska uttalet av texten, i 
vissa partier rent av motsade rytmiseringen av tonerna och därmed det musi-
kaliska flödet. I en sådan sång får dirigenten bestämma sig, antingen ska 
sångarna följa Werles komposition eller så ska kompositionen modifieras så 
att texten och meloditonernas rytmisering harmonierar med varandra.  

Klanglig entitet 
Man kan tänka sig att en körklang, klangen i den vokala ensemblen, skulle 
vara ett strikt arkitektoniskt bygge med enkla toner vars intervall byggde 
samman en större klang, i bemärkelsen klangen av ett ackord, flera ”rena” 
toner. Sången kommer inte ur strupen som en sekvens av enkla sinustoner, 
de kommer med klang. Körklangen blir en sammanslagning av koristernas 
enskilda klanger. I kören kan vi försöka samla oss i en enhetlig klang där 
våra enskilda klanger uppgår i en fusion till en klang, en körklang, där inga 
enskilda röster kan identifieras. Detta bygger dock på att koristerna modifie-
rar sina klanger för att passa ihop i denna enhet. Det handlar inte endast om 
att sjunga en rätt och ren ton, som korist måste jag ”lägga mig” i körklangens 
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gemensamma spår för att få min röst att passa in i och berika den enhetliga 
körklangen utan att göra klangen polyfon och spretig. Det är långt ifrån alla 
korister och körer som jag har sjungit med som klarar detta. Det är inte heller 
alltid så att jag klarar av det. Att passa ihop röstmässigt kan tränas upp till en 
viss grad men ibland upplever jag att det klangliga avståndet är för brett. Vi 
två låter som två röster. När vi får till en gemensam klang, en enhet, så är 
denna enhet rikare än ”bara” din och min röst sammanlagt.          

Jag erfar att min röst har en slags grundklang ett vokalt fingeravtryck. I 
sjungandet kan jag modifiera denna klang till att bli nasalare eller burkigare, 
smalare eller rikare, överklangsrik eller överklangsfattig. Min medsångare 
kan göra samma typ av modifikation, givet att vi har unika och olika röster 
att utgå från. Vissa gånger upplever jag att jag och min medsångare inte alls 
”passar ihop”. Det är till och med lite jobbigt att sjunga. Jag upplever att jag 
får ”dra hela lasset” eller så upplever jag att ”jag inte hör mig själv överhu-
vudtaget”, den andra rösten ”kör över mig” eller ”dränker mig”. Kanske 
gillar jag helt enkelt inte den gemensamma klangen. Ibland har jag erfarit att 
jag måste anstränga mig väldigt mycket för att passa ihop med den andre och 
upplever inte att den andre solidariskt gör det samma tillbaka vilket leder till 
att det varit jobbigt att sjunga. Med ytterligare andra kan det vara helt annor-
lunda. Vissa röster är ”perfekta” för mig att sjunga med. Jag erfar dessa typer 
av röster likt sköna bolster. Hur jag än vrider och vänder mig, ligger min 
stämma mjukt inbäddad i vår gemensamma klang utan minsta ansträngning 
till modifikation.   

I den gemensamma klangen kan övertonerna, som utgör våra egna 
klanger, bli förstärkta till egna hörbara toner. I de barbershopsammanhang 
jag deltagit i arbetades det mycket med den gemensamma klangen så att 
övertonerna blev starka nog att höras som en egen stämma i den gemen-
samma körklangen94. Jag minns så väl den första tiden som aspirant i en 
mycket duktig barbershopkör. Jag visste att det ”bara” var fyra stämmor som 
sjöng och kunde för mitt liv inte förstå vilka korister som sjöng den femte 
stämman. Den femte stämman var närvarande, inte bara i enstaka ackord, 
utan i hela partier inklusive glissandon där hela kören i en treklang med dub-
blerad bas eller en fyrklang gled mellan två ackord. Jag minns att jag miss-
trodde dirigenten i flera veckor angående dessa ”smygkorister” vilka stod 
och sjöng, en dubblerad oktav ovanför alla andra, någonstans i kören. Det 
tog tid att acceptera, men tillslut fick jag abdikera och förstå hur barber-
shopmusik fungerar. Renheten i ackorden och den gemensamma klangen är 
helt avgörande för att den totala klangen ska upplevas som femstämmig fast-
än den de facto sjunges fyrstämmig. Ackordet, så som det är inskrivet i parti-
                                 
94 I barbershop är det alltid en fyrstämmig sats. Melodin i leadstämman, basstämman i botten, 
en tenorstämma som harmonierar över leaden och slutligen baritonstämman som kompletterar 
ackordet. Goda barbershoparrangemang är därför begränsade till vissa typer av ackord vilket 
möjliggör upplevelsen av ”ringing chord” alltså en fyrstämmig körklang som upplevs som 
fem stämmor.  
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turet, är, i sig, ingen garant för att den femte tonen ska höras. Inte heller kan 
vokalensemblen, som sådan, garantera detta. Ackordet och ensemblen är 
båda förutsättningar för den gemensamma klangen men det måste till en 
överskridande musikalisk intersubjektivitet, en klanglig intonation, i en-
semblen för att ackordet ska ”ringa” med denna femte stämma. Väl den ge-
mensamma övertonsklangen har infunnit sig, börjar med ens ett nytt arbete 
med att hålla klangen vid liv. Jag upplever det som en slags öppning mot 
något när allas klang verkar plötsligt tonar in sig mot samma fokus och ac-
kordet ”ställer sig” och den femte tonen finns där klart och tydlig så som 
sjungen av en av oss.  

Interaktion med musiken  
Sångupplevelsen erbjuder ett erfarande av att musiken finns där som något 
enastående som jag kan gå in i och bli en del av. Jag kan helt uppgå i musi-
ken. Detta är motsägelsefullt när jag samtidigt erfar att jag, med min exi-
stens, kan bemästra, styra och skapa musiken utifrån min immanenta inten-
tion. Slutsatsen blir att jag kan styra musiken men musiken kan även styra 
mig, jag kan skapa musiken samtidigt som musiken kan skapa mig. Det finns 
upplevelser av interaktion där musiken erfars som ett subjekt med egen vilja 
likt min egen vilja.  

Jag upplever en märklig dubbelhet i detta att vara medskapare till ett fe-
nomen, en sång, och samtidigt känna mig styrd i vissa förutsättningar för vad 
jag kan skapa och hur jag kan skapa detta. Det är som att sången, dess poten-
tiella melodi eller harmoniska stämma, klang eller uttryck ligger latent i en 
mängd möjligheter där min frihet endast består i ”att välja mellan” dessa 
möjligheter som förväntas följer efter varje ”nu”. En liknelse till detta är att 
jag sjunger i ett musikaliskt landskap. Här finns upptrampade stigar åt alla 
möjliga håll och kanter. Stigarna korsar varandra och delar sig här och där 
vilket erbjuder nya möjligheter att hitta min tonala väg eller vägen för mitt 
sound eller musikaliska uttryck. Mitt val består i att välja väg, men jag upp-
lever det som att vägarna redan finns där för mig. Musiken verkar vara kon-
stituerad i sig själv, av sig själv och ligger där framför mina fötter. Jag kan 
även välja att gå utanför de upptrampade stigarna, men även detta är ett val 
som jag gör i en miljö som fortfarande är musikalisk. Vägarna jag tar kanske 
är ovanliga, aldrig hörda förut men de är fortfarande en del av den musika-
liska terrängen. Det omusikaliska förhåller sig alltid till det musikaliska.  

13.4 Gudomlighet 
I mina erfarenheter av sångupplevelsen finns en transcendent essens som jag 
betecknar ”det gudomliga”. Detta är ett resultat av att jag, under psalmsång 
vid en begravning i en kyrka, har upplevt att andra som sjungit verkar upple-
va något som jag inte upplever. I psalmtexten återfanns ord som Gud och 
Jesus. För mig är detta bokstäver på ett papper. Orden innehåller ingen 
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egentlig mening mer än som egennamn på någon eller något jag inte känner. 
För en del andra verkar det vara annorlunda. En viss emfas i sången, mimik 
och kroppshållning tolkas som att en del av de sjungande runt mig finner en 
annan mening och en närvaro under denna sång som jag inte är en del utav. 
Förvisso upplever jag min egen sång ur ett första-person-perspektiv men 
samtidigt upplever jag de andras sång ur ett andra-person-perspektiv. Ur 
detta andra-person-perspektiv upplever jag detta gudomliga fenomen utifrån. 
Kärleken, som transcendent intersubjektiv upplevelse, en slags ”spänning” 
mellan två individer, kan jag uppleva utifrån så väl som inifrån (om jag är en 
av dessa två). Jag delar inte deras fenomen på samma sätt som jag misstän-
ker att de delar den men jag erfar den, trots allt, utifrån. Här upplever jag en 
parallell till mitt erfarande av något gudomligt. När jag tänker på fenomenet 
”sångupplevelse” och just denna aspekt av något gudomligt, framträder flera 
minnesbilder av hur människor i religiösa sammanhang verkar ha en kopp-
ling till något gudomligt under själva sången. Samsången är en del av guds-
tjänsten. Jag tänker mig att den gemensamma sången kan ge ett explicit del-
tagande i det religiösa som kanske blir mer intensivt eller mer fulländat än 
”bara” ett passivt deltagande genom ett blott vara i religiös immanens.  

I början av min studie hade jag vissa problem med att erkänna något så-
dant som gudomlig existens i sångupplevelsen som fenomen. Eftersom en 
gudomlig existens hade att göra med tro och inte vetenskap så tycktes det 
mig som att det inte passade in i undersökningen över huvud taget. Eftersom 
jag inte själv är troende på något sätt har jag inte behövt att epochésätta en 
metafysisk Gud. Trots att jag alltså inte själv ”tror” på något gudomligt har 
det gudomliga visat sig för mig i mina erfarenheter av sjungandet. Det para-
doxala blir att det gudomliga blir en del av min livsvärld, i och med mitt 
erfarande av det gudomliga, även om jag själv inte inkluderar det gudomliga 
från ett inifrånperspektiv i min livsvärld. Under analysarbetets gång har jag 
alltså närmat mig en gudomlig existens i sången på följande sätt: Jag tänker 
mig det gudomliga som ett fenomen. Detta fenomen, som alla andra feno-
men, utgörs av flera essenser. Några av dessa essenser är möjliga att erfara 
vare sig fenomenet upplevs inifrån eller utifrån. Andra essenser upplevs 
endast inifrån, eller, kanske, endast utifrån. På samma sätt som jag i andra-
person-perspektiv kan erfara kärleken mellan två utan att vara ”drabbad” av 
denna kärlek från ett första-person-perspektiv kan jag erfara ett fenomen 
med autonoma egenskaper från ett utifrånperspektiv. Jag kan inte uppleva 
”pirret” i kärlekens attraktion mellan två om jag inte är en av dessa två. Men 
jag kan ändå erfara att det finns där mellan dem. Om kärleken mellan männi-
skor, på något sätt, går att likna vid kärleken mellan en människa och hennes 
Gud så måste det gudomliga kunna vara en del av fenomenet sångupplevelse 
precis som kärlek kan vara en del av fenomenet.  

Även om jag inte själv upplever något gudomligt i min sångupplevelse 
från ett första-person-perspektiv, upplever jag det ur ett andra-person-
perspektiv och misstänker därmed att det kan vara en del av fenomenet, dock 
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är det då inte essentiellt för fenomenets existens. Jag kan sjunga med i en 
samsång utan att något gudomligt är en del av fenomenet. Jag kan tangera 
upplevelsen av det gudomliga genom att intersubjektivt dela delar av feno-
menets transcendenta drag utan att dela dem alla. Jag misstänker dock att de 
som intersubjektivt delar detta, inte delar detta med mig eftersom att jag inte 
delar det med dem. Det spelar alltså ingen roll hur öppna de är för att inklu-
dera mig, jag kan inte inkluderas om inte min immanens öppnar för detta 
som en möjlig verklighet i stället för avfärdandet av detsamma som något 
otänkbart. Jag har, i mina funderingar, kommit fram till att det gudomliga 
finns, men inte för mig. Det gudomliga kan vara en del av någons livsvärld, 
och då även som en möjlig del i deras sångupplevelse. Det gudomliga behö-
ver inte vara en del av min livsvärld och därför inte heller en del av min 
sångupplevelse. Enligt detta resonemang finns inte det gudomliga som en 
allsmäktig metafysisk makt som är en del av allas livsvärldar. Gudsbegrep-
pet är inkluderat i de livsvärldar där det gudomliga är en given essens. 
Gudsbegreppet sorteras inte heller som en tro som inte skulle vara en del av 
en vetenskaplighet utan snarare som ett fenomen bland andra fenomen i 
verkligheten med essenser och/eller andra-person-perspektiv som äger gil-
tighet i en vetenskaplig tillnärmning till fenomenet. 

14. Fenomenets fenomenologiska reduktion 
Fenomenet ’en musikalisk vokal bekräftelse på min existens i världen’, har 
visat sig, i upplevelse och eidetisk variation i cogito, innehålla essenserna 
hos den levande kroppen; lyssnande, sångapparat, kroppsrörelser, immanen-
sens humör, känslor, starka känslor samt det immanenta cogitatiots intention 
och reflektion. Fenomenet har dessutom visat sig innehålla tid och rum, 
andra människor och musik ur reell så väl som transcendent aspekt. I den 
transcendenta sfären har även existensen av det gudomliga visat sig. Sam-
mansättningen av fenomenet ska nu prövas genom fenomenologiska reduk-
tionen. Reduktionen har genomförts genom att frågan ställts till materialet: 
”Är det möjligt att, i tanken, uppleva fenomenet utan den tänkbara [essen-
sen]?”. Begreppet möjligt ska här relateras till Nielsens (1997) ”möjlig verk-
lighet” och således öppna upp för en verklighet som inte begränsas av tillfäl-
lig empiri. Frågan är vägledande till ett tänkande vars mål är att försöka for-
mulera ett tankeobjekt vars väsen, till fullo, stämmer överens med den gene-
rella essensen i fenomenet sångupplevelse. Om det är möjligt för tanken att 
konstruera ett sådant tankeobjekt utan en viss essens, vilken är föremål för 
prövning, måste essensen vara in-essentiell för fenomenets existens. Frågan 
prövas således mot ett ”tänkbart” respektive ”otänkbart”. Det möjligt tänkba-
ra inkluderas i fenomenet, det otänkbara reduceras bort från det tänkbara 
fenomenet. Här nedan följer nu en sådan prövning av reduktion av var och 
en av essenserna som har framkommit under analysen. Parallellt med en 
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läsning av denna uppställning kan essensernas placering följas i figur 14.1 
med avseende på dess essentiella respektive in-essentiella karaktär.  

 
   Tabell 14.1. Fenomenets fenomenologiska reduktion   
 

Är det möjligt att, i tanken, uppleva fenomenet 
utan…? 

Ja, det är 
tänkbart! 

Nej, det är 
otänkbart! 

1. den levande kroppens lyssnande  x 
2. den levande kroppens sångapparat  x 
3. den levande kroppens rörelser x  
4. den levande kroppens immanenta emotioner x  
5. den levande kroppens immanenta cogito  x 
6. reell tid  x 
7. reellt rum  x 
8. den reelle andre  x 
9. reellt musikaliskt objekt  x 
10. transcendent upplevd tid  x 
11. transcendent upplevt rum x  
12. transcendent mänsklig gemenskap x x 
13. transcendent aspekt på musik x x 
14. det transcendent gudomliga x x 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det visar sig att fenomenet framstår i två olika versioner efter reduktionen. 
En variant är ett ”begränsat” fenomen vilket inkluderar essenserna i sfärerna 
av det immanenta och reella. En annan variant är det ”utvidgade” fenomen 
vilket inkluderar essenserna; upplevd tid, mänsklig gemenskap, musikens 

musikens transcendens 
det gudomliga 

mänsklig gemenskap 
Intersubjektivt 
transcendent Immanens Reellt  

lyssnande 
sångapparat 

rörelser i kroppen 

Ej essentiella men 
möjliga 

emotioner 

cogito 
reell tid 

reellt rum 

upplevt rum 

den andre 
musik 

upplevd tid 

Essentiella  

Figur 14.1 Fenomenets konstitution efter reduktion 
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transcendens samt det gudomliga. Dessa essenser, vilka tillhör sfären av ett 
utvidgat fenomen, inkluderas enligt logikens princip ”och/eller”. Detta bety-
der att ett utvidgat fenomen kan innehålla en eller flera intersubjektivt delade 
transcendenta essenser. Villkoret för detta innehåll konstitueras av fältet av 
deltagarnas delade livsvärldar (fig. 5.3). Några av essenserna visar sig vara 
in-essentiella. Detta betyder att essenserna kan finnas med i fenomenet men 
de är inte nödvändiga för fenomenets existens. Fenomenet kan existera utan 
dessa essenser.  

Fenomenet är ett fenomen i intersubjektiv kontext. Detta innebär att jag 
ska dela min subjektiva uppfattning om fenomenet med en annan. Om denne 
andre är den radikalt andre innebär det att den gemensamma subjektiviteten 
måste bekräftas för att erfaras som just intersubjektiv. Här blir de in-
essentiella kroppsrörelserna en tillgång, emotionerna likaså. Emotionerna 
kan verka explicit via kroppsrörelserna och därmed göras explicit tillgängli-
ga mellan subjekten vilket ökar möjligheten till intersubjektivt samförstånd 
då intentionaliteten kan uppstå till dessa emotionella uttryck. De två essen-
serna är endast in-essentiella om fenomenet endast erfars i immanens. Då 
den andre kan vara den fiktive andre uppstår följande situationer för feno-
menets existens: jag kan erfara mitt eget sjungande i immanens tillsammans 
med den andres reella sång eller erfarandet av den andres sång i min imma-
nens. Erfarandet av min egen reella sång kan kombineras med den andres 
reella sång, eller den andres sång i min immanens.  

Jag kan sjunga med den fiktivt andre i min immanens, jag kan sjunga, i 
min immanens med den reelle andre. Jag kan sjunga i det reella med den 
andre i min immanens eller i det reella med den andre i det reella. Det reellt 
intersubjektiva existerar endas då jag sjunger reellt med den reelle andre. 
Fenomenet kan även existera i immanens men då under andra villkor. I im-
manensen är jag inte begränsad till min fysiska kropp. Ett sjungande i denna 
sfär har därför möjlighet att överskrida mina fysiska förutsättningar på ett 
sätt som jag inte behöver vara bekant med från verkliga livet. Begränsningen 
för ett samsjungande i immanens måste därför vara endast fantasin själv. Här 
nedan följer nu en kortfattad utläggning över tankarna som har föregått detta 
resultat.   

14.1 Försök till reducering av fenomenets reella och 
intersubjektiva existens 
I denna fenomenologiska reduktion börjar jag med att försöka reducera fe-
nomenets reella existens och därmed skilja fenomenet i den immanenta sfä-
ren från det fiktiva. Det innebär ett försök att separera immanensen, det rent 
subjektiva, från det reella och intersubjektiva. Att höra att jag sjunger skulle 
kunna reduceras till att gälla en upplevelse av ett hörselintryck gällande 
sjungandet i immanens. Men jag förnimmer att min sång beblandas med den 



 120 

andres sång, så väl som med andra ljud och annan akustik i rummet. Den 
andres sjungande, rummets ljud och akustik äger jag inte, jag kan inte styra 
över dem med min intention. Detta är ett ömsesidigt förhållande, den andre 
sångaren och rummets akustik kan inte heller helt och fullt styra mig. Det 
blandade ljudet av sjungandet, som jag alstrar tillsammans med annanheten i 
samsång, i det akustiska rummet, gör att jag inte kan separera dessa erfaren-
heter annat än artificiellt. De utgör tillsammans en sånglig entitet vilken bär 
min existens, den andres existens och rummets existens i sig. Denna plura-
lism hittar ett samband i tanken på intentionaliteten. Vid fenomenets existens 
i immanens är det fråga om en enkel intentionalitet mellan cogito och feno-
menet, i det rent reella eller det reella beblandat med det immanenta är det 
ett erfarande av en mångfasetterad intentionalitet. Denna ”intentionalitet” är 
alltför pluralistisk för att helt kunna reduceras bort. Även om vissa aspekter 
reduceras finns det andra som kvarstår. Förhållandet kan eventuellt härledas 
till att jag inte äger intentionaliteterna. Intersubjektiviteten är tillika en inter-
aktivitet vilket omöjliggör ett enskilt immanent ägande av fenomenet.  

14.2 Försök till reducering av intersubjektiv transcendens 
I min undersökning kommer jag fram till att fenomenet kan konstitueras av 
intersubjektiva transcendenta essenser. Vad är det egentligen som säger att 
detta är ”reellt” transcendent och inte an sammanslagning av flera parallella 
immanenser? Transcendensen är, per definition, ett överskridande i samför-
stånd. Jag kan inte uppleva transcendensen som ett intersubjektivt transcen-
derande om det egentligen handlar om transcendens i immanens. Transcen-
densen reduceras till immanent transcendens då den inte återkopplas till mig 
i ett överskridande av annanheten. Den nödvändiga transcendenta öppenhe-
ten mot den andre gör den intersubjektiva transcendensen sårbar.95 Om jag, i 
fenomenet befinner mig i ett transcendent tidslöst tillstånd kommer detta 
tillstånd att upplösas om det möts av en annanheten som i stället uttrycks 
uppleva en pågående tid. Den pågående tiden kan visa sig med gester, min-
spel eller klingande genom att annanheten påbörjar en ny fras innan en upp-
levd tidlös paus har klingat ut. Vi kan inte tillsamman sjunga ett ad lib utan 
dirigent om vi inte är i gemensam transcendens. På samma sätt är det inte 
möjligt att min sångröst blir en del av en klanglig entitet om jag inte upple-
ver denna entitet just så som en entitet och inte som en pluralistisk samklang.  

I mina erfarenheter visar sig ett samband mellan mänsklighetens kärlek, 
musiken och det gudomliga. Detta samband är ett samband av interaktiv 
relation. Jag erfar att jag skapar musiken likväl som musiken skapar mig. 

                                 
95 Immanensen upplever jag som diametralt motsatt till sin karaktär. Immanensen verkar vara 
naturlig solid och ogenomtränglig för annanheten i motsats till transcendensen som är sårbar 
på ett helt annat sätt. Jag kan känna, tycka och tänka vad jag vill i ”min värld”. Om denna 
”värld” ska delas måste transcendensen överskrida denna immanens. 
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Om musiken ska kunna skapa mig måste den erfaras som ett subjekt med en 
egen immanens, ett eget väsen.96 Denna interaktion söker sin parallell i det 
gudomliga. Jag kan tänka mig att troende människor kan uppleva en liknan-
de interaktion med det gudomliga. Det delade sambandet med kärleken är 
erfarandet av ett tillstånd. Att vara i “kärlek”, i “musik” eller i ”tro på det 
gudomliga” saknar behovet av apriorisk kunskap. Jag behöver inte lära mig 
vad kärlek är innan jag blir ”drabbad”. Plötsligt kan det finnas där mitt fram-
för mig utan att jag har erfarit det förut. En parallell till detta blir alltså att 
jag inte heller behöver lära mig vad det transcendenta i musiken är eller vad 
det gudomliga är. Det kan komma till mig oberoende tidigare kunskap. Den 
transcendenta kärleken blir en transcendens i sitt öppnande av överskridande 
av immanenser. Öppnandet är ett sårbart öppnande. På samma sätt tänker jag 
mig att det är möjligt att ”drabbas” av musik eller det gudomliga. Likt reso-
nemanget om reducering av det upplevda transcendenta rummet kräver inte 
fenomenet dessa essenser för att fenomenet ska existera. Men om dessa tran-
scendenta essenser är intersubjektivt delade bland vissa, alltså en essentiell 
essens i deras delade livsvärldar blir dessa essenser essentiella om denna 
livsvärld ska kunna delas i ytterligare livsvärldar.  

14.3 Försök till reducering av den transcendenta omvärlden  
Reduktionen av den transcendenta omvärlden är av ett annat slag än reduk-
tionen av den levande kroppen och den reella omvärlden. De transcendenta 
essenserna är, i denna undersökning, definierade som något intersubjektivt 
transcendent. Under denna essens sorterar essenserna upplevd tid och upp-
levt rum, mänsklig gemenskap samt musik och det gudomliga. Den upplevda 
tiden, skild från den mätbara tiden, kan inte reduceras fenomenet. Ty upp-
delningen av den upplevda tiden så som långsam tid, snabb tid eller tidlöshet 
inkluderar samtliga tänkbara dimensioner av tid. Om tiden skulle reduceras 
till icke-tid inkluderas den fortfarande i den upplevda tiden där icke-tiden 
kan ses synonymt med tidslöshet, ett orkanens öga. Den upplevda tiden mås-
te således tillhöra fenomenet. Det upplevda rummet föds i immanensen och 
blommar ut i intersubjektiv transcendens. Detta betyder att det upplevda 
rummet, så som överskridande det geometriska och akustiska rummet, är 
begränsat av fantasins möjligheter. Kan det upplevda rummet inte födas i 
fantasin så kan det inte heller övergå till intersubjektiv transcendens. Alltså, 

                                 
96 Musiken (kärleken eller en metafysisk makt) som autonomt objekt eller subjekt äger ingen 
fenomenologisk vetenskaplig giltighet. Tanken på ’musiken som ett autonomt objekt’ äger 
dock giltighet inom fenomenologin. Det är dock möjligt att tänka sig att musikens autonoma 
karaktär bara är tidigare erfarenheter av idéer och trosuppfattningar i min immanens som 
saknar intersubjektiv giltighet. När jag samspelar med andra i samsången kan den andre vara 
fångad och styrd av samma slags tidigare erfarenheter som jag. Detta resonemang leder till att 
musikens autonomitet är en konstruktion snarare än reellt autonomt. Det reduceras då till att 
vara en immanent upplevelse av denna essens. 
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saknas denna immanenta fantasiförmåga borde det upplevda rummet reduce-
ras fenomenet utan att fenomenet berörs. Sjungandet är inte heller avhängigt 
något annat än ett här och nu. Erfarenheterna pekar på att jag kan sjunga och 
endast erfara ett närvarande i det reella rummet, men jag kan också endast 
erfara ett närvarande i det fiktiva rummet. Det fiktiva rummet existerar alltså 
som ett tillägg till det reella rummet. Jag kan erfara det fiktiva rummet, och 
vara så uppslukad i detta erfarande att jag glömmer det reella rummet. Det 
reella rummet finns där för mig hela tiden men det visar sig inte för mig om 
min intentionalitet inte är riktad mot rummet. I det reella rummet breder min 
klang ut sig, vilket är förutsättningen för erfarandet av min musikaliska vo-
kala existens i världen. Då återstår bara reduceringen av det transcendenta 
rummet. Är det möjligt för det fiktiva rummet att visa sig för mig hela tiden 
utan intentionalitet? Med andra ord: kan jag uppleva en fantasi utan att jag 
erfar den, alltså utan att den lämnar några som helst avtryck i mig? Jag me-
nar att detta är möjligt. Om intentionen, riktad mot detta fiktiva upplevda 
rum, är en intention av många pluralistiska intentionaliteter i samma upple-
velseström, borde denna singulära intentionalitet kunna kvävas till förmån 
för de andra i parallelliteten. På så sätt borde fenomenet inte vara avhängt 
det fiktiva rummet. Denna transcendenta essens kan då snarare ses som ett 
tillägg till ett utvidgat fenomen. 

14.4 Sammanfattning av fenomenets reducering 
Fenomenets kan sägas existera i tre sammanflätade sfärer, den immanenta, 
den reella och den transcendenta (fig. 14.1). De centrala essenserna, essenti-
ella för fenomenets existens, är bekräftelsen av sjungandet. Denna bekräftel-
se kan bestå i lyssnande så väl som förnimmelser från sångapparaten eller en 
immanent vetskap om ett sjungande. Detta initiala erfarande berikas med 
reflektioner, cogito, om emotioner och intentioner, tid och rum upplevt reella 
eller i en parallellitet med de fiktiva. Den reella intersubjektiviteten kräver 
bekräftelse av ett reellt lyssnande och/eller ett erfarande av kroppsrörelser. 
Ännu en utvidgning är den intersubjektivt transcendenta sfären där fenome-
net har möjlighet att breda ut sig. Dessa essenser kan reduceras bort utan att 
fenomenet imploderar men måste anses vara essentiella om ett krav på delad 
livsvärld finns där för fenomenet att existera i. Ska vi sjunga till varandra i 
kärlek, måste vi dela denna kärlek (om än i en intenderad fiktiv kärlek) för 
att sjungandet ska uppfattas som kärleksfullt. Det samma gäller då en rela-
tion med något gudomligt som, tänkbart, skulle kunna interagera med sub-
jektets intention till sjungandet. Dessa transcendenta essenser inte är essenti-
ella för fenomenets existens. Fenomenet kan existera i en begränsad och en 
utvidgad form. Den utvidgade formen av fenomenet inkluderar de transcen-
denta aspekterna.   
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15. Diskussion med avseende på undersökningens 
resultat 
Innan föreliggande fenomenologiska undersökning påbörjades, hade jag viss 
kunskap om sjungande och sångupplevelse. Kunskapen var ackumulerad 
från litteratur i ämnet (se kap. 3), sångundervisning med sångpedagoger samt 
erfarenheter av det egna sjungandet, erfarenheter av andras sjungande, som 
medkorist så väl som sångpedagog (se kap. 2). Att genomföra en undersök-
ning av ett objekt som jag redan hade kännedom om kan verka riskfyllt. Är 
det möjligt att få kunskap om något nytt då jag redan tror mig veta något? Är 
det möjligt att upptäcka något som jag inte redan kände på förhand? Samti-
digt kan jag tillåta mig att spekulera vad jag hade kunnat få reda på förutsatt 
att jag inte kände till mitt forskningsobjekt överhuvudtaget annat än till 
namnet. Vid en analys av resultaten, visar dessa att jag har fördjupat och 
expanderat mitt förståelsekapital kring vad sjungande kan innehålla. Det 
visar sig framförallt i de öppningar som resultatbeskrivningen visar på. Öpp-
ningarna visar sig som ofullständiga resonemang. Undersökningens signifi-
kanta resultat visar sig också i de beskrivningar som överskrider min tidigare 
kunskap. Resultatet i föreliggande studie är till viss del samstämmiga med 
resultaten i undersökningarna som presenteras av Vitale (2009) och Winter 
(2009). Diskussionens första del tar fasta på överensstämmande och åtskil-
jande resultat med undersökningarna från Vitale och Winter. I avsnitten där-
efter diskuteras de mest signifikanta ”upptäckterna” i föreliggande under-
sökning, alltså de resultat jag inte hade förväntat mig och som jag inte hade 
kunskap om på förhand (enl. kap. 2 och 3).  

15.1 En jämförelse av resultat med andra liknande studier  
Min undersökning tog avstamp i upplevelser av sjungande. Upplevelserna 
uttrycktes i ord, beskrivningar, negationer och korta narrativ. Utsagorna ge-
nomgick därefter en fenomenologisk analys som syftade till att avtäcka es-
senserna i de beskrivna existenserna. Begreppen som fått symbolisera upple-
velsernas essenser härrör delvis, induktivt, ur materialet, delvis härstammar 
begrepp från den teoretiska ansatsen. Det senare gäller för; ’den levande 
kroppen’, cogito, immanens och transcendens. I en jämförelse med Vitale 
(2009) och Winters (2009) undersökningar är det nödvändigt att inte begrän-
sa jämförelsen till de överordnade essenserna i föreliggande studie. Av den 
anledningen jämförs essensernas existentiella utbredning snarare än essen-
serna i sig, som ”kategorier”, med resultaten från Vitale och Winter. 

Lyssnandet, vilket visat sig utgöra en del av sångupplevelsen, är proble-
matiserat genom olika former av lyssnande (se 9.1). Vitale (2009) visar en 
parallell till problematiseringen när hon talar om erfarandet av sjungande 
som ett ”internal” respektive ”external ’object’”, det inre erfarandet av 
sjungandet (från första-person-perspektiv) och det yttre erfarandet av sjung-
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andet (från andra-person-perspektiv). Winter presenterar liknande problema-
tik. Hennes informanter vittnar om hur de ”physically create a barrier to the 
other person by closing one's eyes or putting a finger in one's ears to allow 
concentration on the part” (Winter, 2009, s. 78). Erfarandet av sjungandet, 
bekräftas delvis via lyssnandet (9.1), men även genom det immanenta cogi-
tatiots reflektion och intention (11.2). Den immanenta medvetenheten hittar 
sin parallell i Winters ”intrapersonal relationship”. Sångarens förhållande till 
sig själv ackompanjeras av sångarens förhållande till de andra sångarna i 
samsången. Winter benämner detta ”interpersonal relations”. Vitale (2009) 
talar om ”the psychic space” som en dimension av ”space”97 i vilken sånga-
ren och hennes sångpedagog delar. Resultaten i föreliggande undersökning 
ligger helt i linje med Winter och Vitale. Winters resultat gällande relationer 
mellan sångare gäller den sociala sfären bekräftas i föreliggande undersök-
ning men överskrider också Winters resultat då interpersonella relationer 
visar sig även inkludera kärlek, sexuell spänning och den intersubjektivt 
fiktiva sfären av samhörigheten med andra människor i tid och rum. Det 
fiktiva rummet finns med som essens även i Vitales resultat (2009). Förelig-
gande undersökning inkluderar dessutom det gudomliga och musiken som 
tänkbar ”annanhet” till vilken sångaren kan ha en relation och ingå i interak-
tion.98 Resultaten i Vitales undersökning öppnar upp för att sjungandet kan 
vara något mer och något annat än sjungandets stämband. Hon talar om 
sjungandet som potentiellt ”threshold of Being” (2009) vilket skulle kunna 
vara samstämmigt med de transcendenta aspekterna av det utvidgade feno-
menet i fig. 14.1. Modellerna 8.2 och 14.1 i föreliggande undersökning visar 
inte tydligt de icke-artikulerade erfarenheterna av sjungandet, något som 
Vitales modell lyckas bättre med. Hon skissar sjungandet som en skärnings-
punkt mellan det ”pre-verbal” och ”verbal”, ”the body” och ”the uncon-
scious” (Vitale, 2009). Modellen tydliggör sjungandets dimensioner av tacit 
kunskap på ett explicit och tydligt sätt även om det pre-verbala och omed-
vetna inte är specificerat i sak i modellen.  

15.2 Konstitutionen gestaltad som tanketräd 
Under inledningsfasen av analysen provade jag mig fram till olika sortering-
ar och strukturer i materialet genom att skissa de grova dragen i olika typer 
av tankekartor. Det tanketräd som slutligen representerar gestaltningen av 
fenomenet (fig. 8.2) är den struktur som höll längst genom prövningar och 
som dessutom kunde inkludera samtliga av analysens essenser. När jag tän-

                                 
97 Sånglektionens “space” består av “physical” och “psychic space” (Vitale, 2009). 
98 Sångaren, i egenskap av subjekt, kan ha en interaktiv relation till ”musik” samtidigt som 
hon har en relation till ett annat subjekt. Detta andra subjekt delar då en intersubjektiv relation 
till musiken så väl som till det första subjektet (Holgersen, 2006; Fink-Jensen, 2002). Konten-
tan av detta borde bli att musiken agerar subjekt och inte objekt vilket bekräftar resultatet i 
föreliggande undersökning gällande resultatet ’musiken som autonomt subjekt’ (kap. 13.3). 
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ker mig detta tanketräd tänker jag mig det som fritt och tyngdlöst svävande, 
likt en skir mobil, där de olika essenserna är sammankopplade med tunna 
trådar. Om en essens sätts i rörelse påverkar detta hela mobilen eftersom 
denna rörelse fortplantar sig i figuren. Konkret innebär detta att om jag som 
sångare rör min kropp, kommer denna rörelsen att kunna påverka min sång 
(min klang, min tonbildning, mitt stöd etcetera). Ett annat exempel är speg-
lingen i den andre. Om den andre speglar mig och ger intryck av ett erfaran-
de av mig som objekt på ett sätt som jag inte har intenderat, kommer detta att 
ge avtryck i mig. Intentionen måste då kompensera detta genom ny intention. 
Denna intention kan exempelvis vara att ignorera den andre. Att erfara 
sjungandet som fenomen, likt denna sammanflätade komplexa och skira 
mobil, och samtidigt tänka sig ännu en mobil, den andres upplevelse av sin 
sång inflätade i varandra i de intersubjektiva beröringspunkterna, kan en 
förståelse börja formas av den komplexitet, nyansrikedom och jämviktsför-
hållande som finns eller kan råda mellan två i en samsångsituation. Det som 
dock helt saknas i figuren är dimensionerna av tacit erfarande.  

Syftet med hela undersökningen har varit att undersöka vad som konstitu-
erar sjungandet, sångupplevelsen. Essenserna sångapparat (vilket inkluderar 
sångfysiologisk teknik), emotioner och reell musik, kan tyckas vara förvån-
ansvärt outforskade då dessa essenser upptar relativt liten plats i resultatka-
pitlet. Jag kan bara se en anledning till detta och det är min egna medvetna 
parentessättning för dessa områden. Parentessättningen har att göra med att 
jag har läst en del om området sång innan denna undersökning påbörjades. 
Genom denna litteratur har jag erfarit att just dessa områden är tämligen väl 
beforskade. Mina tidigare kunskaper om sångapparaten, emotioner och den 
reella musiken inte visat sig bära frukt i mitt arbete med elever i musik och 
körer. Av den anledningen har jag varit inriktad på att söka något annat, 
något mer. I och med denna undersökning tycker jag mig ha fått en djupare 
och bredare förståelse för de andra essenser; förutom sångapparat, emotioner 
och reell musik, som spelar/kan spela roll i sjungandet. Mitt ursprungliga 
intresse för sjungande ur ton övergavs till förmån för ett intresse för sjung-
ande som sådant när denna undersökning påbörjades. Trots det har denna 
undersökning visat sig avslöja möjliga svar på frågan varför vissa sjunger ur 
ton. Om man ser fenomenet sjungande så som tanketrädet i fig. 8.2 och labo-
rerar med figuren blir det uppenbart att ett sjungande ur ton är inte bara möj-
ligt utan rent av självklart som enda alternativ om vissa essenser helt enkelt 
raderas (alltså om intentionalitet helt saknas gällande dessa delar av fenome-
net). Om sjungandet med den andre delvis är ett sjungande i immanens där 
intentionaliteten är riktad mot det immanenta lyssnandet till förmån för det 
reella lyssnandet blir ur ton sjungande möjligt. Likaså om de transcendenta 
aspekterna av musiken inte erfars i en intersubjektiv relation med en annan 
människa. Denna möjlighet till resonerande över tänkbara erfaranden av 
fenomenet var ett överraskande resultat som jag inte hade väntat mig. Det är 
ett resultat av den eidetiska variationen. Att tänka fritt kring olika möjliga 



 128 

erfarandet och att tänka sig hur fenomenet borde te sig om vissa essenser 
tänks bort har möjliggjort ingång till fenomenet via empati med andra och 
deras erfarande av sin sång i samsång.  

15.3 Intentionalitet och intersubjektivitet 
Intentionalitet var ett nytt och främmande begrepp för mig när denna under-
sökning inleddes. Begreppet fick fotfäste i undersökningen tämligen sent i 
processen. Begreppet, som sådant, är presenterat i litteraturen som en viktig 
och avgörande del av det fenomenologiska tankegodset men trots det förkla-
ras, åskådliggörs och exemplifieras enligt min uppfattning inte begreppet 
tydligt nog. Intentionalitet beskrivs som en riktadhet mellan fenomenet och 
cogito. För det första har jag haft svårt att förlika mig med denna tanke då 
jag erfar att cogito, existerande i hela min levande kropp, måste, tack vare 
sin utbredning och därmed komplexitet, komma till uttryck i en pluralistisk 
intentionalitet. Detta blir tydligt då jag ska ”erfara” sjungande. Jag är exem-
pelvis inte endast riktad mot, att i ett lyssnade, erfara min klang. Samtidigt 
med denna intentionalitet existerar intentionalitet mellan cogito och fenome-
nen; ”jag står upp”, ”min kropp är balanserad” eller ”jag känner mig trygg i 
min omgivning”. Samtliga nämnda erfarenheter är erfarenheter av riktadhe-
ter. Det verkar dock vara frågan om samtidiga riktadheter som gäller flera 
fenomen eller delar av fenomen under samma tidsrymd. En ursprunglig för-
ståelse av intentionaliteten som en endimensionell ”linje” (se fig. 5.1) är, i 
min förståelse, mer att likna vid en förgrenad linje, där utgångspunkten cogi-
to, utsträckt i hela min kropp, är riktad mot det pluralistiska som visar sig. 
Komplexiteten hos denna intentionalitet stannar inte vid denna pluralistiska 
uppdelning av den endimensionella intentionaliteten. I upplevelsen av sjung-
ande finns essensen musik. Musikens ”nu” upplevs som en genomgångs-
punkt mellan ett nyss och ett snart snarare än som ett nu i sig självt. Jag erfar 
inte ett sjungande i singulära, partikulära toner likt tal i diskret matematik. 
Den ton som sjunges är alltid en ton i förhållande till de andra toner som 
klingar samtidigt, såväl som de toner vilka har klingar tidigare och de toner 
som förväntas klinga. Att vara i musiken, att uppleva den som ett eget narra-
tiv gör att vi upplever den ton vi nu sjunger även i relation till den ton vi 
snart ska sjunga. Att inte ”sjunka” i ett stycke a cappella innebär att sångarna 
måste relatera samtliga toner i stycket till ett tillfälligt absolut gehör gällande 
den ursprungliga tonartens grundtonsfrekvens. Detta förhållande gör att vi 
aldrig kan överge sångens alla ”nu” när vi sjungandes ständigt befinner oss i 
nya nu under det att sången pågår. Denna erfarenhet gör att den endimensio-
nella intentionaliteten erfars mer som en linje som splittras upp i riktningar-
na; nyss, nu och snart, där alla tre är delar av samma nu. Husserl talar om 
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temporalitetens utsträckning i retention och protention (Husserl, 2004).99 Det 
skall understrykas att komplexiteten kring sjungandet är alltså inte tillfullo 
utforskat i denna undersökning. Men detta resonemang pekar på behovet av 
en djupare undersökning av sjungandets intentionalitet.  

Intentionaliteten ligger även till grund för förståelsen av intersubjektivite-
ten. Då intentionaliteten inte till fullo är utforskad behöver detsamma sägas 
om intersubjektiviteten. Det som ändå kan sägas om intersubjektiviteten är 
att den är fascinerade i relation till sjungande. Ett naturligt, vardagligt 
sjungande (alltså ett akustiskt sjungande i ett vanligt rum, inte studio med 
hörlurar eller dylikt) är ett sjungande där sångaren endast har tillgång till ett 
blandat lyssnade (fig. 9.1). Funderingen över hur det är möjligt för två, eller 
flera, subjektiva lyssnande att överhuvudtaget förenas i en intersubjektivitet, 
kvarstår efter denna undersökning. Undersökningen visar endast på sjungan-
dets intersubjektiva problematik.  

15.4 Existensen och kunskapens gräns 
Jag har alltid erfarit sjungande som något högst personligt och något som, i 
det fall det kritiserats, varit en kritik riktad mot hela mig som person. Kopp-
lingen mellan sjungande och existens har anats även innan föreliggande un-
dersökning påbörjades.  

Upplevelsen av sång har visat sig inkludera bekräftelsen av min existens, 
världens existens och min existens i världen. Dessa olika former av bekräf-
telse har unika förtecken. Det är min sångröst jag erfar i ett lyssnande. Min 
sångröst vilken är helt unik för bara mig och ingen annan. Min röst är jag 
som akumen, akustiskt fenomen.100 Lyssnande till min sångröst tillför en 
dimension i det existentiella erfarandet av mig själv. En annan dimension 
blir tydlig när jag taktilt erfar sjungandet i egenskap av subjekt. Att lyssna 
till, och samtidigt känna, min röst är att övergå i det komplexa subjekt-
objektet vilket utgör min levande kropp. Erfarandet av min egen sångröst, i 
kombination med mötet med den andre, som speglar, bekräftar och komplet-
terar mig, gör att jag blir varse en misstänksamhet mot mitt eget erfarande av 
mig själv. Misstanken föds i erfarandet av den andre som objekt, vilken all-
tid är där, medan jag erfar mig genom mig själv, här. Ett analogislut ger att 
om jag erfar den andre som objekt, vilket jag misstänker utgörs och bebos av 
ett annat subjekt precis som i mitt fall, borde även det omvända gälla. Den 
genuina frågan blir då: Hur erfars jag av den andre? eller; Visar jag mig 
(klingar jag) på två olika sätt? Detta ”yttre” sätt att visa sig är obekant för 

                                 
99 När Husserl talar om musikens toner, gör hand det genom att tala om tonerna i sig själva 
(Husserl, 2004), detta resonemang modifieras dock genom Husserls utläggning av tidens nu 
(Zahavi, 2003a). Här tar Husserl musiken och dess toner till hjälp för att illustrera nuets tem-
poralitet i en retention, återblickande och en protention, framtid. Tonens nu beskrivs utgöras 
av en horisont med en historisk och en framtida fas. 
100 Begreppet akumen hämtas från Smith (1979). 
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mig och kan framstå som en annanhet vilken jag inte är bekant med. Denna 
osäkerhet borde kunna leda till att sjungandet ger upphov till en misstänk-
samhet mot det egna självet vilket alltså visar sig (klingar) på ett sätt som jag 
inte känner som mig. Ovanstående resonemang borde kunna göra sjungandet 
till en sårbar aktivitet hos den enskilde. Resonemanget kan kopplas vidare 
till en av existentialismens grundfrågor ”vem är jag?”. Denna osäkerhet som 
erfarandet av mig själv som objekt vilket skiljer sig från det subjekt-objekt 
jag är van vid kräver således ett annat objekt för att kunna spegla detta till 
mig (se även Vitale, 2009). Detta objekt, denna andre, måste vara en andre i 
medförståelse och sympati. Jag måste känna mig trygg med denna andre på 
samma sätt som jag känner mig trygg med mig själv. Behovet av en sådan 
trygghet ger konsekvenser i allmän musikundervisning där de andra inte är 
utvalda andra utan påtvingade andra (jag har inte valt mina klasskompisar än 
mindre min musiklärare). Ett sådant dilemma indikerar att musikläraren står 
inför stora utmaningar då det gäller att erbjuda en miljö som upplevs som 
trygg och tillåtande för alla som inkluderas i detta musikklassrum. Först då 
tryggheten är skapad kan fenomenet tillåta sig visa sig för dem som förvän-
tas sjunga.  

Sjungandets existentiella aspekter visar sig även genom att komplexiteten 
i mitt väsen tar sig uttryck på andra sätt. Andningen är ett exempel på detta. 
Vår livsuppehållande andning är helt automatiserad. Vi andas kontinuerligt 
utan att tänka på det. Andningen är en naturlig del av vår existens. Att sjunga 
innebär att behärska sin andning, att ta kontrollen över mig själv. Åter igen 
väcks frågor som; ”Vem är jag?” och ”Vem tar kontrollen över vem?”. Är 
min kropp ett objekt skilt från mig existerande som något instrumentellt 
fenomen vilken jag möter världen genom eller lever jag genom min kropp 
där jag är min kropp på ett oskiljaktigt vis?  

Dessa exempel, lyssnandet till sångrösten som erfars på olika sätt i ett rent 
yttre- respektive inre- eller blandat lyssnande, samt resonemanget om and-
ningen är exempel på kunskap vi har om sjungande men som inte problema-
tiseras i allmän sångundervisning (Skolverket, 2011a,b). Vitale (2009) upp-
märksammar behovet av den andre när vi ska lära oss instrumentet rösten. 
Hon problematiserar dock inte vad som skiljer sångrösten från talrösten även 
om hon öppnar upp för att en sådan undersökning är nödvändig för att förstå 
sjungandet som fenomen (Vitale 2009).101  

                                 
101 Vitale påpekar att även den professionelle röstanvändaren så som aktören/aktrisen kan ha 
svårigheter då det handlar om att använda rösten i ett sjungande. ”[…] even the best ’orators’ 
(as also actors), those who use their spoken voice professionally, prove to be quite incompe-
tent – at least at the beginning – when they begin to study singin?” (s. 405). Detta är alltså inte 
något som kopplas ihop med röstens stämband utan snarare något som kopplas till den intima 
och privata samt den sociala och publika sfären (2009). 
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15.5 Sång som transcendent kunskap 
Essensen transcendens beskriver erfarandet av intersubjektiv transcendens 
där det intersubjektiva kan ses som en delad subjektivitet mellan det egna 
och en annanhet. Den radikalt andre visar sig i föreliggande undersöknings 
resultat som en annan människa, musik eller det gudomliga. Dessa tre tran-
scendenta essenser visar sig vara delar av det utvidgade fenomenet (se fig 
14.1). Ett exempel, som jag tidigare beskrivit, är den intersubjektiva tran-
scendensen ”kärlek” mellan två människor. Ett erfarande (läs: kunskap om) 
av kärlek kan uppstå utan att föregås av något annat. Kärleken kan drabba. 
Jag tänker mig att det är detsamma med det gudomliga. Att ”tro på Gud” är 
kanske som att ha en relation, likt kärleken, med detta radikalt andra. Om jag 
nu lyfter in musik i denna diskussion blir det pedagogiskt mycket intressant. 
Är det möjligt att, på liknande sätt, vara drabbad av musik och ha en relation 
till dito? När intersubjektiv kärlek mellan två människor jämställs med ett 
intersubjektivt transcendent förhållande mellan människor och musik uppstår 
intressanta problemställningar.102 Vi kan inte tvinga på någon vår kärlek. 
Lika lite, tänker jag mig att en relation med det gudomliga kan tvingas fram. 
Genom antagandet av den fenomenologiska idén med livsvärldar måste det 
gudomliga vara möjligt att existera i vissa livsvärldar utan att behöva existe-
ra som metafysisk makt i alla tänkbara livsvärldar. Vår kärlek behöver inga 
yttre, ”objektiva”, bevis för att existera och detsamma borde i så fall gälla 
det gudomliga. Om detta är en signifikant del av musikens väsen hur hante-
rar vi i så fall denna aspekt i ett musikpedagogiskt sammanhang där kunskap 
skall värderas och betygssättas?103 Kan vi som musikpedagoger tvinga på 
andra (i ett obligatoriskt skolväsende) en relation till musiken? Bör vi ens 
uppmuntra en relation till musik? Vilka är argumenten för och emot ett så-
dant ställningstagande? En annan fråga är hur det överhuvudtaget är möjligt 
för en pedagog att vara vägvisare till en transcendent kunskap i musik om 
denna kunskap bara kräver sig själv för att visa sig i sig själv.  

Avslutningsvis kan resonemanget med sjungandet, som en kunskapsform 
som har transcendenta drag, exemplifieras med en kortare konversation jag 
hade med min son, då fyra år gammal, i början av denna studie. Vi är båda 
ute i skogen och plockar blåbär. Vi sjunger spontant tillsammans. Efter en 
stund slutar vi sjunga och det blir tyst. Jag frågar då: –”Hur gör man egentli-
                                 
102 Holgersen (2006) och Fink-Jensen (2002) påvisar denna relation mellan två subjekt och 
musik. I deras resonemang kring detta beskrivs musik som objekt. Jag skulle vilja ge musik 
status som subjekt om musik ska kunna ingå i ett intersubjektivt eller interaktivt samman-
hang.  
103 I Gustavssons böcker (2002, 2009), vilka jag har uppfattat som allomfattande kunskaps-
översikter, finns inget som relaterar till en transcendent kunskap, något jag finner högst be-
synnerligt efter genomförandet av denna undersökning som har påvisat flera olika transcen-
denta aspekter av ett sådant vardagligt fenomen som sjungandet. Gustavsson tar dock upp 
fenomenet kärlek men beskriver endast kärleken genom fysik, nationalekonomi, sociologi och 
psykologi. Efter denna uppräkning anser han sig ha nått ”gränserna för vetenskapens san-
ningsanspråk” (Gustavsson, 2009, s. 98). 
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gen när man sjunger?”. Svaret är lika överrumplande som självklart, –”Man 
bara sjunger”. Detta svar indikerar att min sons kunskap om sjungandet är 
något självklart och, i hans livsvärld, o-inlärt. Självklart är det så att han har 
hört att andra sjungit innan han ”kunde” sjunga själv men han har ändå ”lärt” 
sig detta själv utan instruktioner, pedagogiska tillrättaläggningar eller andra 
pedagogiska incitament. Han har själv hittat fram till fenomenet utan att 
reflektera över hur han kom dit. Jag menar att detta indikerar en transcendent 
kunskap som kan nås utan att någon visar oss vägen dit. Denna dimension av 
sjungandet, eller kunskap i allmänhet, skulle vara mycket intressant att följa 
upp på ett djupare plan.  

16. Ansatsens förtjänster och begränsningar  
Föreliggande undersökning har genomförts med en fenomenologisk ansats. 
Undersökningen är utförd ur ett första-person-perspektiv som tillika är mitt 
eget perspektiv. Valet av ansats och perspektiv är framvuxna ur tidigare lik-
nande forskningsfokus under mina studier på master- och licentiandnivå. 
Både hermeneutik och fenomenografi har varit aktuella forskningsansatser 
under processens gång104 men har avfärdats till förmån för en fenomenolo-
giska ansatsen. Första-person-perspektivet som mitt eget perspektiv har inte 
heller varit självklart från början. Valet har inneburit både möjligheter och 
begränsningar. Den största förtjänsten är att jag har haft en obegränsad till-
gång till mig själv som forskningsobjekt. Denna tillgång har erbjudit mig 
möjlighet att samla erfarenheter från många olika sammanhang och tillfällen. 
Det har dessutom inneburit att jag har haft möjlighet att ”gräva” i mig själv 
bland erfarenheter som jag ogärna skulle dela med andra i en intervjusitua-
tion. Det introspektiva sammanhanget har dessutom lett till reflektioner 
kring upplägg och genomförande av eventuella intervjusituationer med andra 
människor.105 Jag hade inte känt mig bekväm, i egenskap av musiklärare och 
forskarstuderande, att gå in på sådana känsliga områden. När jag har ”inter-
vjuat” mig själv kring sjungande har jag haft förmånen att plocka ut det som 
varit relevant för sjungandet och inte behövt förklara omständigheter därom-
kring. Detta skulle, eventuellt, varit nödvändigt i en intervjusituation då lös-
ryckta enskildheter gärna kräver sin kontext för att förstås. Djupdykningen 
har dessutom inneburit en tillgång till hela erfarenheter av fenomenet och 
inte endast delar av erfarenheter uttryckta i ord.106 När jag läst mina egna 
utsagor länkas de till erfarenheter så som tankeobjekt, vilka innehåller ett 

                                 
104 Vid skisser av tänkta forskningsupplägg kring sjungande och upplevelsen av sång har 
hermeneutik prövats som tänkbar metod (Ödman, 2007) och även fenomenografi för att stude-
ra strategier inför kunskap om sjungande (Marton & Booth, 1997).  
105 Ett “resultat” som överensstämmer med Vist (2006). 
106 Erfarenheten ”kan förlora mycket av sin kraft” när den uttrycks i ord (Husserl, 2002, s. 
121) 
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rikare och mer mångfasetterat erfarande än det explicit uttryckta.107 Denna 
typ av tacit kunskap, avsaknad av detaljrikt innehåll på lapparna med utsa-
gor, har alltså visat sig för mig även om den fortfarande inte har varit möjlig 
att transferera från identifierbar kunskap till beskrivbar kunskap. Men vet-
skapen om att något finns där, en existens av något, bidrar till en öppning i 
resultatet. Den subtila och anande kunskapen har haft möjlighet att mogna 
fram till ett artikulerande. Detta var fallet med de essenser som sorterar un-
der begreppet ’transcendens’. Användandet av mig själv som spelplan för 
undersökningen gör att jag inte bara behöver försvara undersökningens ana-
lys utan hela upprinnelsen till undersökningens ”data”, vilka är mina egna 
upplevelser och mina egna tankar, vilket gör mig som forskare sårbar. Kra-
vet på stringens och redovisningsskyldighet tycks mig öka i och med valet 
av mig själv som undersökningsobjekt. 

Den stora förtjänst som fenomenologin erbjuder är tankesätt och stringen-
ta metoder för att komma fram till möjlig kunskap108 som överskrider det 
tillfälligt empiriska. Genom att anta den fenomenologiska ansatsen har jag 
kunnat laborera med olika tankeverktyg; brainstorming, tankekartor, logik 
och venn-diagram.  

Den fenomenologiska ansatsen har även sina begränsningar. En sådan är 
det fenomenologiska språket. ”Fenomenologiskan” kräver tid för att mogna 
och förstå sig på. Denna omständighet bidrar till att försvara undersökningen 
i stället för att förklara den vilket jag ser som en klar begränsning (om än 
inte en oöverstiglig sådan). Ansatsen erbjuder dessutom oerhört mycket litte-
ratur och det finns därför en uppenbar svårighet att överblicka denna liksom 
att göra relevanta urval. Sammantaget leder ovanstående till en viss osäker-
het och ödmjukhet inför förståelsen angående fenomenologiska begrepp och 
ansatsens epistemologi.  

17. Undersökningens trovärdighet och relevans  
En studies trovärdighet kan delas upp i två olika typer. Dels handlar det om 
trovärdighet som författare till texten och dels handlar det om texten som 
sådan. Eftersom detta är en licentiatuppsats tillkommen i en licentiandut-
bildning har jag som licentiand ingen tidigare trovärdighet att falla tillbaka 
på, annat än min tidigare utbildning på masternivå. Under utbildningens 
gång har trovärdigheten som författare prövats i olika sammanhang. För det 
första vill jag nämna de examinationsformer inom ramen för de kurser som 
ingått i utbildningsprogrammet. Examinationerna har utgjorts av papers som 
behandlat kursernas olika teman men som knutits till licentianduppsatsarbe-

                                 
107 Utsagan är blott en “indikator, en vägvisare” (Derrida, 1999b, kap 3) 
108 Denna möjliga kunskap ska ses som kunskap som inkluderas i sfären verklighet (Nielsen, 
1997) och alltså inte överskrida denna för att inkluderas i overklighet.   
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tet på olika sätt. Dessa papers har lästs och granskats professorerna vid mu-
sikhögskolorna i Stockholm, Piteå, Örebro och Malmö. Förutom dessa 
granskningar har jag deltagit på två konferenser i samband med doktorand-
kurser knutna till Sibeliusakademin samt Universitetet i Bergen.109 I de sam-
manhangen har jag lagt fram arbeten som har granskats av professorer i mu-
sikpedagogik på respektive lärosäte (Leijonhufvud; 2010a, b). Sammantaget 
ger detta en bild av en bred granskning från många olika enheter i det fält jag 
rör mig.  

Textens trovärdighet avslöjas främst genom dess akribi och dess möjlig-
het till intersubjektiv förståelse. Det innebär att det går att följa resonemang, 
att inget blir lämnat utan redogörelse och att inga uppenbara brister och till-
kortakommanden finns. Föreliggande text har, under upprepade tillfällen, 
granskats av handledare och doktorandkollegor. Delar av texten är granskad 
vid ett offentligt seminarium med en utomstående docent från en annan di-
sciplin, dock väl insatt i den valda ansatsen. Slutligen är texten noggrant läst 
av en forskare vid ett utomstående universitet, väl insatt i det musikpedago-
giska fältet i allmänhet och sångforskning i synnerhet. Brister gällande tex-
tens akribi och följsamhet har påtalats under dessa tillfällen och korrigerats 
därefter. För att mer nogsamt granska textens trovärdighet kan Larssons 
uppdelning utgöra en relevant grund (Larsson, 1993). Han menar att textens 
trovärdighet kan bedömas enligt följande: 

 
• Kvaliteter i framställningen som helhet: perspektivmedvetenhet, 

intern logik, etiskt värde 
• Kvaliteter i resultaten: innebördsrikedom, struktur och teoritill-

skott 
• Validitetskriterier: diskurskriteriet, heuristiskt värde, empirisk 

förankring, konsistens och det pragmatiska kriteriet 
(Larsson, 1993) 

17.1 Kvaliteter i framställningen som helhet 
Från det att jag började min vidareutbildning på masternivå fram till färdig-
ställandet av denna uppsats har forskningsfokus varit detsamma, även om 
angreppssättet kommit att variera något från positivistiska försök med obser-
vation och intervju i en stimulated-recall-situation, till innehållsanalys av 
intervjusituationer, har det initialt trevande valet av fenomenologi som ve-
tenskaplig ansats för att ”komma åt” fenomenet den egna sånguppfattningen 
vuxit sig allt starkare. Valet av ansats är ett resultat av prövning av olika 
metoder och teoribildningar fram till det val som blev gällande.  

                                 
109 ISPME pre-conference, Helsingfors i juni 2010 samt konferensen The Effects of Music” 
med följande doktorandutbildning Musikkens mening – musikkens virkning, Bergen i novem-
ber 2010.   
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I fenomenologin utgör parentessättning en del av själva metoden vilket inne-
bär att vara vänd mot fenomenet och uppleva fenomenet sådant som det vi-
sar sig för mig i stället för sådant som det ter sig vara givet min förförståelse. 
Av den anledningen har jag redogjort relativt noga för min tidigare erfaren-
het både sångmässigt och akademiskt för att tydliggöra de förutsättningar 
som har parentessatts i upplevelsen och analysen till förmån för ännu inte 
upplevda erfarenheter.    

I ansatsen har jag konsekvent följt samma fenomenologiska ”lära” från 
Husserl. (Även om Husserl också utvecklar fenomenologin under sin livstid, 
1859-1938). Utvecklare av fenomenologin; Heidegger, Stein, Derrida och 
Merleau-Ponty har tagit vid när jag upplevt att Husserl inte har givit mig 
konstistenta resonemang att vila på.  Då och då har jag behövt ta omvägen 
via tolkare av Husserl för att sedan gå tillbaka till ursprungskällorna (om än i 
översatt skick) för att förstå vad som där står skrivet. Jag har valt att inte 
använda mig av begrepp och tankemönster vilka jag inte själv kan följa på 
ett logiskt sätt. Resonemang med ”luckor” har jag helt enkelt valt att inte ta 
med, alternativt ta med i denna text och då förklara de ofullkomligheter som 
jag tycker mig finna. Ett problem är att göra textens interna logik begriplig 
genom att försöka bemästra övergången mellan ett akademiskt språk och 
”fenomenologiska” till att göra texten svårforcerad för läsare utanför den 
fenomenologiska sfären.  

Etiska frågor i föreliggande undersöknings material är något säregna ef-
tersom undersökningen utgår från mig själv där mitt forskarintresse över-
skuggar min personliga integritetssfär. Valet av mig själv som studieobjekt 
är gjort med tanke på möjligheten att kunna gå på djupet innanför integrite-
tens sfär (se kap. 16) och kunna behandla detta på ett etiskt försvarbart sätt. 
Det gäller bland annat tillfällen då sångupplevelsen har tangerat djupa och 
existentiella resonemang jag haft med mig själv. Erfarenheter från fenome-
net kan hämtas från situationer där jag har kunnat välja att inte ta hänsyn till 
hela situationen utan fokusera på erfarenheten i sjungandet. I motsvarande 
intervjusituation, om någon annan än jag själv hade intervjuat mig, hade jag 
haft valet att inte tala om erfarenheten överhuvudtaget eller ”bädda in” och 
göra omskrivningar av erfarenheterna (med risk för att signalera sådant jag 
inte avsett). Situationer i ett sjungande tillsammans med andra som på något 
sätt skulle kunna vara besvärande att tala om, kan finnas med i föreliggande 
undersökning som ett väsensskådande. På så sätt exponeras dessa andra inte 
i sin existens med risk för att denna existens skulle avslöja för mycket. Be-
gränsningen, när jag gör detta urval, ligger naturligtvis i att urvalet görs utan 
tillräckligt transparent prövning av urvalets giltighet. Genom att föreliggande 
undersökning helt och hållet baserar sig på mig och mina erfarenheter av 
sjungande kan det tyckas att frågan om etiska ställningstaganden inte blir 
aktuell. Så är dock inte riktigt fallet. Eftersom att jag använder mig av feno-
men, så som de visar sig i mitt minne, kommer jag osökt in på andra männi-
skor och situationer där de inte vet att de har blivit studerade och där inte 
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heller jag i den stund när det hela utspelade sig hade en aning om att detta 
tillfälle skulle ligga till grund för en kommande licentiatuppsats. Av den 
anledningen är de narrativ som presenteras i resultatdelen i denna uppsats fri 
från personnamn, eller andra signifikanta data som kan knyta narrativet till 
plats eller person.   

17.2 Kvaliteter i resultaten 
Målet med presentationen av denna undersökning har varit att presentera en 
tydlig, lätt överskådlig struktur parallellt med en fyllig deskriptiv beskriv-
ning av fenomenet, där det ena inte ska utesluta det andra. Den enkla struktu-
ren i figur 8.2 ska vara ett redskap för att kunna tänka kring fenomenet och 
laborera fram fler möjliga uppfattningar om fenomenet än vad som är mjö-
ligt ur ett begränsat antal perspektiv. Den fylliga beskrivningen ska tjäna 
som inspiration för läsarens egen associationsförmåga att framkalla egna 
minnen och kreera nya existensformer av fenomenet för att på så sätt kunna 
möta fenomenet i en än rikare variation än vad som tidigare varit möjligt. 
Arbetet med att skriva resultatkapitlet har därför även bestått i att försöka 
hitta målande ord, liknelser från olika perspektiv för att på så sätt kunna be-
reda plats för en större variationsbredd i läsarens fantasi.  

Teoritillskottet i denna undersökning består främst i utvidgandet av de be-
skrivningar av fenomenet som tidigare studier har visat på.110 Ett annat teori-
tillskott kan tänkas vara den ”enkla” modell av essenser, och släktskapen 
dem emellan, i fenomenet som jag utvecklat och inte har funnit någon mot-
svarighet till i tidigare litteratur.   

17.3 Validitetskriterier 
Under rubriken ”Validitetskriterier” tar Larsson (1993) upp vad han kallar 
diskurskriteriet, vilket innebär att framställningen av texten klarar av att stå 
emot alternativa lösningar och argument. Eftersom resultatet är deskriptivt 
till sin karaktär snarare än normativt, kan kvalitetskriteriet endast visa sig 
genom att en eller flera aspekter lyser med sin frånvaro i den beskrivning jag 
presenterat. Ytterligare upplevelser och aspekter kan därför adderas till fe-
nomenet utan att tidigare upplevelser behöver avfärdas som irrelevanta. Nya 
upplevelser kan dock bidra till att vissa av fenomenets essenser och/eller att 
relationerna dem emellan behöver omprövas. Denna omprövning gäller även 
resultatet med avseende på den generella essensen och konstitutionen av 
fenomenet. Larsson påpekar intressant nog att en sådan omprövning kan 
göras av samme forskare likväl som en annan forskare. Kriteriet går väl ihop 
med ett fenomenologiskt sätt att tänka eftersom omprövningen är inbyggd i 

                                 
110 Främst gäller detta utvidgandet av sjungandet till att inkludera fler aspekter än sångappara-
ten och lyssnande vilket sånglitteratur domineras av (se kap 3). 
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den fenomenologiska ansatsen. All fenomenologisk beskrivning skall ses 
som en tillfällig beskrivning då vi bör skåda fenomenen så som de är utan att 
vara snärjda i en föreliggande förklaringsmodell, vilket denna text kan ses 
som ett exempel på. Beskrivningen blir inte fullödig förrän antalet perspektiv 
närmar sig oändligheten även om ett ändligt antal perspektiv räcker för en 
beskrivning av fenomenet. Ett annat exempel på ett validitetskriterium är 
textens heuristiska värde. Jag kan inte mer än anta att texten uppfyller detta 
kriterium genom analogislut med mig själv, eftersom jag har tänkt på feno-
menet sångupplevelse under snart trettio år och fått nya insikter tack vare 
denna undersökning och valet av ansats.  

18. Fortsatt forskning  
Föreliggande studie har berett grund för vidare studier inom en rad områden: 
• Fortsatt logisk undersökning om fenomenet sång. Till att börja med skul-

le det vara intressant att följa upp föreliggande undersökning med en än 
strängare logisk undersökning där inte bara undersökningens resultat 
utan även logikens verktyg vilka har genererat resultaten prövas. Särskilt 
intressant skulle det vara om undersökningen tvingades omfatta både 
transcendenta och estetiska dimensioner. En uppföljande studie till före-
liggande undersökning skulle kunna förfina modellen i 14.1 som en ut-
veckling av fig. 8.2. Min erfarenhet av logiska modeller, inom matema-
tiken och naturvetenskapen, säger mig att modellerna kan tjäna som 
grund för förståelse inför den komplexa och rörliga verkligheten (vid 
bemärkelse) snarare än ett sätt att tvinga in verkligheten i en oformlig 
och stel teoretisk dräkt. En modell kan tjäna till att göra kunskap begrip-
lig och hanterbar, vilket skulle kunna göra den till utgångspunkt för dis-
kussioner och bli till ett redskap för utveckling av kunskap kring sång-
pedagogik och sångmetodologi. En logisk modell, där möjlig utbredning 
av fenomenet, i hela dess nyansrikedom är inkluderad, skulle kunna ut-
göra en bas för intersubjektiv interaktion mellan verksamma inom områ-
det sång och musik med syfte att utveckla pedagogik och metodologi 
inom området. 

• En fortsatt fenomenologisk undersökning med avseende på fenomenets 
transcendentala utbredningar i undersökningens resultat. Om transcen-
dent kunskap är en kunskapsform som saknar apriorisk kunskap ställer 
undersökningens resultat en rad intressanta frågor till den pedagogiska 
verksamheten. Hur ska pedagogen förhålla sig till en sådan kunskaps-
form? Vilka möjligheter har pedagogen överhuvudtaget att inkluderas 
per se i en sådan kunskapsterräng? Vilka områden förfogar pedagogen 
över och vilka förfogar hon inte över vad gäller förutsättningarna för den 
transcendentala kunskapen? En sådan undersökning skulle, med fördel 
kunna kompletteras med empiriska studier för att undersöka medveten-
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het och förekomst av det transcendenta i sång- och musikpedagogiska 
miljöer.   

• Prövning av undersökningens resultat mot pedagogers och/eller elevers 
medvetenhet kring dito. Undersökningens resultat skulle, i sig, kunna 
prövas mot ytterligare en kvalitativ eller en kvantitativ undersökning an-
gående pedagogers och/eller elevers medvetenhet kring fenomenets möj-
liga utbredning. Vilka metodiska strategier finns dokumenterade eller 
vilka strategier finns levande, medvetna eller omedvetna, hos undervi-
sande lärare och pedagoger som inkluderar fenomenets utvidgade ut-
bredning (se fig. 14.1)?  

• Utvidga studien till att gälla andra instrument än endast sångrösten. Det 
skulle kunna vara relevant att pröva denna undersökning mot studier 
byggda på erfarenheter av andra instrument än sångrösten. Sådana studi-
er skulle inte bara visa på en möjlig utbredning av just det fenomenet 
men även öppna upp för generella utbredningar av fenomen av musik-
upplevelse. Detta skulle, i sin tur, ligga till grund för att ge musikpeda-
gogen tillgång till ett möjligt verksamhetsfält som överskrider empiriska 
erfarenheter av dito. Studier av detta slag skulle kunna ackumuleras till 
kunskap om ”Vad är musik?” ur ett musikerperspektiv vilket skulle kun-
na komplettera det musikvetenskapliga perspektiv som redan är relativt 
väl omskrivet. 

• Åtskillnad mellan första- och andra- respektive tredje-person-perspektiv. 
En sista intressant vinkling, som knyter an till den ovan, är fortsatta stu-
dier där första- respektive andra- och tredje-person-perspektiv ställs mot 
varandra då det gäller ett och samma fenomen, exempelvis musicerande. 
Vad i de olika perspektiven delas genuint intersubjektivt och vad är radi-
kalt främmande mellan det ena och det andra perspektivet. Hur kan vi, 
när det gäller sjungande, interagera intersubjektivt när vi samtidigt är 
begränsade till erfarandet av sjungande från ett subjektivt perspektiv vil-
ket vi inte kan undslippa till förmån för ett objektivt dito?   

 
 
 
 

…kunskapen låter sig inte helt och hållet tämjas. Den öppnar alltid perspektiv 
mot något helt annat, något som ännu inte finns. (Liedman, 2001, s. 312) 
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Summary 

Experience of singing – a musically vocal confirmation of my existence in 
the world. A phenomenological investigation from a first person perspec-
tive. 

 
This thesis investigates the phenomenon of Singing Experience. The fact that 
two or more people can agree on sharing an experience of singing but still 
seem to experience the same phenomenon differently from each other has 
fascinated me. From an early age, and presently in my work as a music edu-
cator, people who sing out of tune has been the object of this fascination. I 
have always wondered how the experience of singing might be experienced 
considering that it may be partly homogeneous and, sometimes, partly het-
erogeneous experienced. The same type of question can be found as one of 
the fundaments for phenomenology. The founder of modern phenomenol-
ogy, Edmund Husserl, wonders about how it is possible for us to experience 
a phenomenon as the same phenomenon although we experience it in a dif-
ferent situation, from a different perspective, in a different way. Husserl's 
suggestion about this wonder is that, regardless of how we experience a phe-
nomenon, we experience it as one particular phenomenon due to the general 
essence of the phenomenon. The general essence can derive from an intui-
tion while experiencing the phenomenon. It can also originate from the es-
sence of essences in a phenomenological analysis. Both of those approaches 
have been used in this study. 

The starting question “how is singing experience experienced” has, 
through this investigation, turned into forming the question “what is there to 
experience in the experience of singing”? Singing should be understood as a 
unique vocal expression carried by tones and in a form that is sonorous, alive 
and fluid. The singing should also be understood in the context of singing 
with others. The purpose of the study is to reveal the content that constitutes 
the phenomenon of singing from the singer’s point of view.  

In order to perform a study that aims to reveal content, which constitutes 
the phenomenon, within a phenomenon, the study uses a phenomenological 
approach. When phenomenological research explores experiences, it does so 
from a first-person perspective and turns towards the phenomenon itself in 
order to go back to its sources. In this thesis the perspective of the first per-
son is also my perspective. I am the singer as well as the researcher in the 
search.  
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The thesis is divided into three parts. Part I (Ch. 1-7) presents an introduc-
tion to the work (Ch. 1), my own earlier experiences of the phenomenon of 
singing (Ch. 2), a literature review of research made on the topic of singing 
as well as phenomenological research performed onto experiences as such 
(Ch. 3). This is followed by a presentation of the phenomenological ap-
proach divided into two different chapters. The first, chapter 4, presents the 
phenomenological movement, starting with Edmund Husserl and followed 
by other philosophers who have developed phenomenology according to 
Husserl. This investigation of experience of singing uses parts of Martin 
Heidegger’s existentialism, the concept of empathy by Edith Stein, and the 
extension of the human body as the living body by Maurice Merleau-Ponty. 
Chapter 5 reviews the phenomenological epistemology and some central 
concepts that have been used in this research to generate understanding and 
results: phenomenon, existence and essence, epoché, intentionality, tran-
scendence, inter-subjectivity, life-world and the living body. Part I of the 
thesis is concluded by chapters 6 and 7 where the gathering of experiences is 
presented as well as the principles of the work with a phenomenological 
analysis done by Husserl’s student Herbert Spiegelberg and what he regards 
as the essentials of the phenomenological method. The method of analysis 
goes through the steps of investigating the particular phenomenon as well as 
the general essence, the conception of essential relationships among es-
sences, watching modes of appearing as well as the constitution of the phe-
nomenon in the consciousness and eventually suspending belief in the exis-
tence of the phenomenon with the tool of a phenomenological reduction.  

Part II (Ch. 8-14) is the main part of this thesis. Chapter 8 includes the 
complete presentation of the general essence of the phenomenon of singing 
as well as the constitution of the phenomenon presented as a mind map 
where the relationship between essences is visualized (figure 1). In chapters 
9-13 the main essences of the phenomenon is presented. The general essence 
has appeared to be a musically vocal confirmation of my existence in the 
world. This general essence includes the living body and the world, which is 
there for the living body to experience, as well as the world that the living 
body is a part of. The world is divided into two different parts. The part of 
the world that is closest to me is the sphere that is constituted by my lived 
body. Outside this sphere, which my living body is a part of, lies the 
surrounding world. Time, space and the Other human constitute this sphere. 
These do not belong to me; instead, they are there before me. In the sur-
rounding world there is also the phenomenon of music, which, together with 
time and space as well as humanity, is extended into the sphere of the con-
crete measurable reality and the inter-subjective transcendent reality. The 
extension into the transcendent part of the world enriches and enlarges the 
phenomenon into an enlarged phenomenon, which covers different life-
worlds. One of those life-worlds could be a life-world with the presence of 
something divine. The divine can further be regarded as being a part of an 
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inter-subjective relationship with the singer in the same way as the singer 
might experience a relationship with humanity, love or music. At the very 
end of part II the phenomenon undergoes a reduction, through use of the 
theory, in order to suspend the belief in the existence of the phenomenon 
itself. That means that even if the phenomenon in itself is non-existing, the 
experience of it must exist if it survives this appraisal of reduction. As we 
cannot investigate the phenomenon in itself, this epistemology provides a 
possibility to investigate the intentionality between the phenomenon and the 
cogito within the living body. The existence of the intentionality is the clos-
est we can get to the phenomenon itself. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. The constitution of the phenomenon of singing 
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In the final part of the thesis, part III (Ch.15-18), some of the most signifi-
cant and unusual results are discussed in chapter 15. The chapter lingers on 
the findings of the acoustic extension of the phenomenological body of the 
singer, the different aspects of listening to one’s own voice as well as the 
tight connection the phenomenon of singing has with the very existence of 
what I know as me as well as the finding of experiencing something tran-
scendent, hence transcendent knowledge. This last finding is very interesting 
in a music educational aspect. If transcendent knowledge is knowledge that 
lacks knowledge, a priori, how then can a music educator play a significant 
part in the developing of such transcendent skills in singing? This discussion 
is followed by reflection upon a meta-level where the benefits and the short-
comings of the chosen phenomenological approach are evaluated (Ch. 16). 
Phenomenology as such has provided the tool of the epoché that enables new 
aspects of the phenomenon to be revealed. The philosophical approach has 
also helped in the analysis by using logic and different concepts of phe-
nomenology, which makes the description work in a rhetorical manner creat-
ing a consistent text with stringency. The most obvious disadvantages of the 
approach are the difficult language of phenomenology and the insecurity of 
the correct usage of concepts and ways to think. The usage of the first-
person perspective as my perspective is also discussed. One of the most 
beneficial things has been the access to experiences of the phenomenon. For 
a whole one year I was constantly in contact with the phenomenon, experi-
encing it and analysing it, a situation that is rare to find when using external 
third-person perspective in the study. Chapter 17 discusses the trustworthi-
ness and relevance of the study concerning the choice to go out from the 
first-person perspective as my own perspective, ethical questions concerning 
the usage of memories where others unintentionally have been used in this 
study, as they are a part of the phenomenon as it occurs in my memories. 
The heuristic values of the research are also discussed and the claim is made 
that the research provides an additional contribution to previous research. 
The final chapter 18 suggests further research that could benefit from this 
study. One of those suggestions is a continuous study where the first-person 
perspective is compared to the second-person perspective regarding music 
education. How can we work with the Other who only has access to her/his 
own experience of her/his singing voice, tone and timbre? How is it at all 
possible to tune in into an inter-subjective singing? 
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