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Musik och samhälle VII 
Musik och kunskap 
 
Är musik verkligen en sten? Några reflektioner över musikens epistemiska och ontolo-
giska egenskaper 
Relationen musik och kunskap kan förstås på olika sätt. I sin artikel ”Music as Knowledge” 
(1991) lyfter exempelvis David J. Elliott upp ett antal frågor för diskussion: Är musik en form 
av kunskap? Är musik en källa till kunskap? Och kan musik sägas skänka kunskap till sin 
mottagare? Jag vill mena att dessa tre frågor flätas in i varandra på olika sätt. Jag skall i det 
som följer framför allt presentera några aspekter hur kunskap förhåller sig till tolkning av mu-
sik ur ett musikvetenskapligt perspektiv. Presentationen baseras på en musikanalytisk studie 
som jag har gjort där frågan hur musikalisk mening konstrueras står i fokus, och hur den kun-
skap som musikanalytikern producerar i och genom tolkningsprocessen kan sägas vara legi-
tim. Jämförelsen mellan musik och en sten som rubriken vittnar om kan sägas vara ett uttryck 
för hur musik som objekt många gånger har betraktas inom den musikvetenskapliga diskur-
sen; genom att förstå musik som en interaktiv kategori (Ian Hacking) vill jag mena att denna 
jämförelse kan upplösas. Medan en sten kan sägas vara ontologiskt objektiv bör musik betrak-
tas som ontologiskt subjektiv. Vanligtvis föreligger en korrelation mellan det ontologiskt ob-
jektiva och det epistemiskt objektiva, och omvänt mellan det ontologiskt subjektiva och det 
epistemiskt subjektiva; min tes är att denna korrelation inte nödvändigtvis är sann. Alltså, 
genom att hävda att även om musik som objekt är ontologiskt subjektiv, så utesluter inte såd-
ana påståenden att musik är epistemiskt objektiv. 


