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Förord 
 

Jag har under detta arbete lärt mig mycket, både som musiker och pedagog. Studierna i 
barockens affektlära har gett mig många tips till interpretation av barockens musik. 
Undersökningen av hur dagens musikstuderande ungdom uppfattar de medel som användes 
under barocken för att väcka och stilla människans affekter har fött ytterligare funderingar och 
pedagogiska tankar. Jag har också lärt mig mycket genom utmaningen att få ihop ett arbete av 
denna storlek. Svårigheterna har varit många, speciellt när det gäller sammanställningen av 
resultatet. Att ett resultat går att tolka på många olika sätt är en av de stora erfarenheter som 
jag har gjort. Dock tycker jag att jag till slut fick ett någorlunda överskådligt resultat av vilket 
jag kunde dra några relevanta slutsatser. 
 
Jag vill rikta ett tack till min handledare Lena Weman Ericsson, till de musikstuderande 
ungdomar som svarade på enkäten samt till min pojkvän Rickard Svensson som har gett mig 
många goda råd på vägen. 
 
Piteå 2006 
 
Maja Lundbäck 
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Abstrakt 
 

 
Denna undersökning syftade till att undersöka vad de medel som man under barocken 
använde för att väcka och stilla människans affekter har för påverkan på dagens 
musikstuderande ungdom, samt hur nära deras upplevda affekter ligger de affekter som 
barockens musikskribenter såg i musiken. För att studera detta använde jag mig av en 
kvantitativ enkätundersökning. Jag spelade upp valda delar ur ett stycke av Monteverdi för 
dem och undersökte i enkätform vad de upplevde för affekter. 
 
De flesta försökspersoner uppfattade de stora musikaliska mönstren, som oftast är de som 
uttrycker olika grad av energi medan de mer underliggande, nyanserade mönstren, som kan 
uttrycka om ett litet stycke musik har en positiv, negativ eller neutral laddning, uppfattades 
mer sällan. 
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1. Inledning 
 
 
Jag har under mina år som sångstuderande utvecklat ett intresse för den tidiga musiken, dess 
nyanser och känslorikedom. Jag anser att denna tidiga musik innehåller så mycket som hos 
dagens ungdomar håller på att gå förlorat. 
 
Då jag nu jobbar som sångpedagog på en småländsk gymnasieskolas musikestetiska program 
får jag se prov på detta. Eleverna är, åtminstone i början av sin utbildningstid, mest 
intresserade av att sjunga pop och soul och har ofta som mål att vara med i ”Idol”. 
 
Tänker man efter är det ju inte så konstigt då detta oftast är den enda musikkultur de får möta. 
För att ungdomarna ska förstå den klassiska musikens komplexa struktur tror jag att det krävs 
en eldsjäl som introducerar och vägleder dem till en bra förståelse. 
 
Därför är det viktigt att introducera denna musik för dem och inte vara rädd om de till en 
början rynkar på näsan. Många av mina elevers reaktioner har i slutändan varit positiva då de 
har fått prova på att sjunga till exempel en sång av Dowland. Jag har låtit dem upptäcka de 
möjligheter till musikaliskt uttryck som finns i denna musik. 
 
När jag fick höra talas om affektläran, ett samlingsnamn för de teorier om hur musikaliska 
mönster påverkar människans affekter, alltså sinnesrörelser, som fanns under barocken blev 
jag nyfiken på om dessa teorier håller än i dag.  
 
Undersökningsgruppen blev ett antal gymnasieungdomar från det gymnasieskolans 
musikestetiska program. Jag undersökte hur ungdomarna uppfattade dessa musikaliska 
mönster genom att spela upp valda delar ur ett stycke av Monteverdi för dem och låta dem 
skriva ner några av de känslor som de upplevde genom den här musiken. 
 
Eftersom musiken jag valde är en sång av Monteverdi har texten en central betydelse då den 
utgör en grund för hela kompositionen. Texten är dock på latin och jag antar att den inte 
förstås av så många av dessa gymnasieungdomar. Men jag var nyfiken på om denna text har 
gestaltas så tydligt enligt affektläran att den kan nå fram till ungdomarna ändå, utan att de 
egentligen förstår texten. 
 
Denna undersökningsgrupp finner jag intressant eftersom eleverna på det musikestetiska 
programmet oftast går vidare till högre musikutbildningar. Finns det hos dessa framtidens 
musikstuderande en förståelse för de musikaliska mönster som växte fram under barocken? I 
förlängningen handlar detta om vad den tidiga musiken har för framtid i Sverige. 
 
Jag började arbetet med denna uppsats med att läsa om barockens musikskribenter i tre källor; 
Forsbloms ”Mimesis”, Sandra Lindqvists ”Affektläran” samt ”Musik och tanke” av Benestad. 
Deras kunskap om musikskribenternas teorier har jag sammanställt i kapitlet Affektlära (se 
s.8) Jag har använt mig av ytterligare källor (se referenslista) för att beskriva de teorier som 
fanns hos barockens övriga tänkare och hur dessa bildar en grund för affektläran. 
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Som lyssningsexempel har jag valt att spela in delar av Monteverdis Salve, O regina. Jag 
valde detta stycke på grund av Monteverdis tydliga och vackra sätt att hantera affekterna. De 
musiker som beledsagade mig kunde också med sina instrument, gitarr och kontrabas gestalta 
denna musik på ett bra sätt.  
 
Det finns ett tidsmässigt glapp mellan Monteverdi och de barockens musikskribenter jag har 
skrivit om. Monteverdi verkade under den tidiga barocken och de musikskribenter som jag 
har skrivit om verkade under senbarocken. Dock anser jag att eftersom Monteverdi gestaltar 
affekterna på ett så bra sätt har jag kunnat knyta an analysen av detta stycke till den affektlära 
som växte fram under senbarocken. Jag förmodar också att barockens musikskribenter när de 
sammanställde sina affekter och olika sätt att gestalta dem måste ha varit inspirerade av musik 
som redan fanns innan dem, till exempel Monteverdi.  
 
 
 

2. Syfte 
 
Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka hur de medel som användes under barocken för 
att väcka och stilla människans affekter uppfattas av dagens musikstuderande ungdom. Jag 
vill också undersöka vad som skiljer de affekter som ungdomarna uppfattar från de affekter 
som barockens musikskribenter såg i musiken, samt om en text kan gestaltas så tydligt enligt 
affektläran att den når fram till ungdomarna utan att de egentligen förstår texten.  
 
 

3. Bakgrund 
 
För att introducera läsaren till de tankesätt som fanns under barocken har jag valt att skriva 
lite om några av barockens tänkare och vad de hade för teorier om musik och andra 
konstformer. Detta behandlas i kapitel 3:1 under rubrikerna Konst som imitation av naturen, 
Musikens matematiska förhållanden och dess påverkan på själen och Musik och psykologi. 
 
Dessa tankar leder fram till affektläran som behandlas i kapitel 3:2. Först beskrivs historiken 
bakom affektläran under rubriken Historik. Efter det följer rubriken Att gestalta affekter där 
jag behandlar olika musikaliska medel som användes under barocken och vad barockens 
musikskribenter ansåg att dessa medel påverkade för affekter. 
 
I kapitel 3:3 gör jag en presentation av tonsättaren Monteverdi och i kapitel 3:4 skriver jag 
några ord om Uppförandepraxis, detta för att ge en grund åt den interpretation som jag har 
gjort av stycket Salve, O regina. 
  
3:1 Musik och vetenskap under barocken 
 
 Konst som imitation av naturen 
 
För att ge en bra bild av hur man under barocken såg på människan och människans affekter 
så börjar vi med att titta på en föregående epok; antiken. De vetenskapliga tankegångar som 
fanns under antiken fick nämligen en pånyttfödelse genom renässansen vilket ledde till att 
dessa tankar även påverkade även barocken starkt.  
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Två av antikens mest framstående tänkare var Platon och hans elev Aristoteles. Genom att 
studera dem får vi en bra bild av hur människan såg på konsten under denna epok. Enligt 
Platon var konsten en imitation av världen som i sin tur var en imitation av idévärlden. 
Konsten kom alltså i tredje och sista hand och fick därför en ganska ringa betydelse 
(Forsblom 1975, s. 6). Aristoteles talar också om konsten som ett efterliknande men ger en 
mer positiv bild av konsten då han påtalar att det hos människan finns ett behov av att 
efterlikna och berätta. Detta gör att hon skaffar sig kunskap och finner tillfredställelse i livet. 
Enligt Aristoteles består diktarens uppgift inte i att skildra det som skett utan att skildra det 
som skulle kunna ske i framtiden (Forsblom 1975, s.7). Dessa två tänkare har alltså olika 
tankar om huruvida konsten fyller någon större funktion eller inte men det som sammanbinder 
dem är att konsten handlar om efterliknande.  
 
Dessa tankar om konstens underordnade funktion som avbildare ser vi tydligt under barocken.  
Enligt Benestad (1978, s. 163) var naturen den primära källa som all konst skulle imitera. Hur 
man går tillväga för att imitera naturen kan dock uppfattas som oklart. Ett exempel på tänkare 
som såg konsten på detta sätt är den franska estetikern La Motte. För honom var imitation 
”den färdighet som består i att från tingen hämta det som kan framkalla dess avsedda verkan”.   
 
Det skapande momentet i komponerande eller annat estetiskt uttryck var alltså underordnad 
själva imitationen av naturen. Benestad tolkar denna tids syn på konst på följande sätt: 
 

All form för personligt uttryck blir imitation, ty när tonsättaren försöker att ge uttryck för sitt inre liv, imiterar 
han i verkligheten endast den eviga naturen, av vilken han själv är en liten del. 

 
Det intressanta i dessa tankegångar är det objektiva sättet att se dels på konsten och dels på 
människans inre liv. Människan är enligt La Motte ingen individuellt tänkande varelse. Hos 
honom kan vi, liksom hos de antika tänkarna Platon och Aristoteles, se samma strömningar 
som hos de barocka musikskribenterna och deras sätt att se på människan och människans 
affekter. Affektläran handlade om hur man objektivt påverkar människan, det handlade inte 
om människornas individuella känslor, som kan komma av personliga erfarenheter och 
associationer, inför en komposition.  
 
Musikens matematiska förhållanden och dess påverkan på själen 
 
Hos de vetenskapsmän som jag presenterar nedan ser vi, liksom hos La Motte och antikens 
tänkare, dels synen på konsten som ett efterliknande av något annat, dels en mer eller mindre 
objektiv syn på hur människan uppfattar konsten. Något som skiljer barockens tänkare från 
antikens tänkare är den starka gudstro som rådde under barocken och dess påverkan på 
vetenskapen.  
 
En av de vetenskapsmän som under barocken strävade efter att förena vetenskapen med en 
stark gudstro var den tyske astronomen Johann Kepler (1571-1630). Han sökte efter sköna 
talförhållanden i Guds skapade värld och fann dem bl.a. hos de sex planeter som var kända 
under barocken och hur de rörde sig i sina omloppsbanor. Enligt honom stod planeternas 
omloppsbanor vid vissa tidpunkter i ett sådant förhållande till varandra att de bildade 
harmoniska talförhållanden och detta bidrog enligt Kepler till ett slags ohörbar polyfoni i 
universum, en sfärernas harmoni (detta ämne behandlas i Keplers arbete Harmonice mundi 
som utkom 1619). Människans musicerande var enligt Kepler en spegling av denna tysta 
musik, en spegling varigenom konstnären försökte komma närmare Gud (Eriksson 1982, s. 
78ff).  
 



 8

Liknande tankar ser vi hos den tyske filosofen och matematikern Leibniz (1646-1716). Även 
han beskrev musiken som en återspegling av universums ordning och variationsrikedom som 
Gud skapat efter en genomtänkt plan och han ansåg att människans själ reagerade omedvetet 
inför detta universum. Enligt honom berodde musikens skönhet främst på det matematiska 
förhållandet mellan tonerna. Tonkonsten var för Leibniz ”ett själens omedvetna räknande, en 
upplevelse av förhållande mellan tal som ordnats i sköna intervaller och tonala mönster” 
(Benestad 1978, s.24). 
 
Även den tyske jesuiten Athanasius Kircher (1602-1680) ansåg att själen reagerade på 
musikens matematiska förhållanden. Enligt honom påverkade de exakta matematiska 
förhållanden som finns i musik, till exempel rytmer, tempi, harmoni och intervaller, den del 
av psyket som motsvarar talförhållandet på olika sätt. Dessa talförhållanden påverkade dock 
inte alla människor på samma sätt, utan på olika sätt beroende på vilket temperament 
människan tillhörde. Kircher syftade här på de fyra olika temperament som man började tala 
om under antiken (Forsblom 1975, s. 126). Dessa är: 
 

• sangvinisk = livligt och växlande lynne, sorglös 
• kolerisk = häftig, hetsig, hetlevrad 
• melankolisk = svårmodig, tungsint 
• flegmatisk = trög (i lynnet), sävlig 

            (www.ne.se, 7 april 2006) 
 
Med sina teorier ligger Kircher närmare tankar om en individuell upplevelse av musiken än 
Kepler och Leibniz, men fortfarande bygger hans teorier på en objektiv grund där en 
människas upplevelser inte beror på individuella erfarenheter och associationer utan på vilket 
temperament hon tillhör. 
 
Den franska filosofen och matematikern Descartes (1596-1650) tillskrev enligt Benestad 
(1978, s.123f) olika rytmer olika moraliska kvalitèer som han ansåg direkt kunde påverka 
själslivet. Han behandlar detta i sin skrift Le passions de l’âme, en skrift som många anser 
ligga till grund för den rationalistiska affektläran. 
 
Förutom synen på konsten som ett efterliknande och den objektiva synen på människans 
upplevda affekter ser vi här också en syn på förhållandet mellan matematik och musik som 
enligt Jerkert (2000, s.32) är annorlunda än dagens. Medan matematiken under antiken, 
renässansen och barocken låg till grund för musiken så är den i dag snarare ett medel för att 
förklara musik. 
 
Musik och psykologi 
 
Hur reagerar då kroppen fysiskt och psykiskt när en människa kommer i kontakt med musik? 
Denna fråga behandlas bland annat följande musikskribenter: 
 
Den tyske kompositören och musikestetikern Krause (1719-1770) anser att det finns två vägar 
till att ”få känslor i kroppen” – via hjärtat eller via förnuftet. Han skiljer på känslor som 
förnims med hjärtat och de känslor som förnims med förnuftet och anser att det är de känslor 
som förnims med hjärtat som lämpar sig bäst för att beskrivas med musik. Frederick T. 
Wessel skriver i sin doktorsavhandling från 1955, The Affektenlehre in the 18th century, att 
svagheten i Krauses teori är att han anser att hjärtat inte alls, som förnuftet, påverkas av olika 
associationer, erfarenheter eller instruktioner (Lindqvist 2000, s. 10).  

http://www.ne.se
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Krause har alltså en subjektiv syn på människans förnuft och en objektiv syn på människans 
hjärta. Människans hjärta påverkas inte av associationer och liknande, det reagerar, liksom 
själen i Leibniz teorier, omedvetet inför musikens kraft. 
 
Den tyska tonsättaren och musikteoretikern Mattheson (1681-1764) ansåg att de affektformler 
som jag senare ska behandla ändå kan utlösa vissa känslor hos åhörarna via förnuftet, medan 
Heinchen anser att örat står över förståndet när det gäller bedömningen av musik (Benestad 
1978:122ff). 
 
3:2 Affektlära 
 
Historik 
 
På 1600-talet började ordet affekt dyka upp bland musikskribenterna som menade att 
musikens uppgift var att väcka och stilla åhörarens affekter. Den musik som lyckades med 
detta kallades ”Musica pathetica” (Forsblom 1985, s.125).  
 
Den franske filosofen Descartes blev med sin redan nämnda skrift Les passions de l’âme en 
av föregångarna till att flera musikskribenter tog upp frågan om affekterna (Forsblom 1985, s. 
125). Exempel på andra kända musikskribenter som behandlat detta ämne är de tyska 
tonsättarna och musikskribenterna Mattheson (1681-1764), Walther (1684-1748) och Quantz 
(1697-1773), Marpurg (1718-1797) och Printz (1641-1717), samt den italienska 
musikskribenten Grassineu (?-1767).  
 
Enligt Forsblom är samlingsnamnet för teorierna om hur musikaliska mönster påverkade 
människans affekter: affektlära, ett dåligt valt ord eftersom det aldrig har existerat något 
enhetligt lärosystem i denna fråga. Han anser att varje musikskribent har behandlat ämnet på 
sitt eget sätt (Forsblom 1985, s.125). Benestad ser affektläran som det första steget som togs i 
riktning mot ”en nyanserad hermeneutik, en musikalisk tolkningslära, om en psykologisk 
uttrycksestetik, vilken i framtiden skulle få enorm betydelse” Benestad (1978, s.122) 
 
Barockens affektlära har sitt ursprung i de teorier om den språkliga retoriken som odlades 
under antiken (Forsblom 1985, s.14) 
 
Retoriken var vältalighetens konst och den gav talaren verktyg att övertyga andra om sin sak. 
Enligt Aristoteles kunde man använda sig av tre medel för att åstadkomma detta: logiska 
argument och exempel (logos), åhörarnas känslor (pathos) och talarens karaktär (ethos). 
Enligt de latinska läroböckerna i retorik kunde språket användas till tre ändamål: för att 
undervisa, behaga eller röra (www.ne.se, 18 april, 2006). 
 
Ett konstfullt tal skulle ha sex delar, en inledning som väckte intresse och välvilja, en 
”berättelse” som tecknade bakgrunden, ett påstående, en rad argument som bekräftade 
påståendet, en vederläggning av argument mot påståendet och till sist en sammanfattning av 
alla argument och en sista kraftfull vädjan till åhörarna (www.ne.se, 18 april, 2006).  
 
För att engagera sin publik rekommenderades talaren att byta ut slitna språkliga uttryck med 
nya, ovanliga och överraskande uttryck. För att nå dessa uttryck kunde de använda sig av 
”retoriska figurer” som antiteser, metaforer, paradoxer, ironi, utrop och frågor. Dessa figurer 
dekorerade talet och gjorde det därmed mer intressant (www.ne.se, 18 april, 2006).  

http://www.ne.se
http://www.ne.se
http://www.ne.se
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Musiken har, enligt Forsblom (1985, s.14), inte samma möjlighet som retoriken med sina 
figurer att övertyga åhörarna om något. Däremot har musiken sina egna retoriska medel för att 
påverka lyssnarens sinnesrörelser, alltså affekter. Ett exempel på dessa retoriska medel är de 
musikalisk-retoriska figurerna som jag kommer att behandla på s.13-15.  
 
Enligt den antika läran om komposition skulle diktarens intentioner överföras till melodin 
med hjälp av tonläge, accent, rytm och dynamik. För att knyta an till denna lära 
rekommenderade den italienska tonsättaren Galilei (f. troligen 1520-tal, d.1551) att tonsättare 
borde studera hur de framstående skådespelarna framsade sina monologer i de stora dramerna, 
hur de brukade sin stämma olika beroende på den affekt de skulle återge, hur deras diktion var 
och vilkett slags dynamik de använde (Benestad 1978, s.108). 
 
Vägen till att väcka och stilla människans affekter var alltså enligt Galilei att ”återge” dem, att 
gestalta dem i tal och musik. Som vi kunde läsa i föregående avsnitt handlade det om att 
imitera naturen. Affekterna var naturliga och allmängiltiga, barockens tonsättare återgav 
allmänna mänskliga affekter. Musiken hade i sig själv en inneboende känslovärld som skulle 
förmedlas till åhörarna. Enligt Forsblom (1985, s. 7-8) var det först mot slutet av J. S. Bachs 
levnad som tonsättare började uttrycka affekter på ett mer personligt sätt. 
 
Enligt Wessel diskuterade 1700-talets musikskribenter känslor i två kategorier - de generella 
känslorna som glädje och sorg och de specifika som till exempel kärleken till en speciell 
person. De generella känslorna är vanliga i instrumentalmusik och de specifika i vokalmusik 
(Lindqvist 2000, s.9). Detta är något som faller sig naturligt eftersom vokalmusiken har texten 
till hjälp. Detta innebär att vokalmusiken har en större möjlighet än instrumentalmusiken att 
påverka inte bara människans affekter utan även hennes tankar och åsikter. Vokalmusiken har 
ytterligare ett element som gör att den står närmare retoriken; språket. För teoretiker som de 
franska matematikerna Fontenelle och d`Alembert (1717-1783) var instrumentalmusiken som 
en sluten bok. Att försöka skildra känslor i sonater var meningslöst för dessa teoretiker 
eftersom man i instrumentalmusiken saknade de motiv som bara texten kunde ge (Benestad 
1978, s.164). Mattheson (Benestad 1978, s.155) tror dock på instrumentalmusikens förmåga 
att beröra. Han skriver:  
 
Också i instrumentalmusiken måste avsikten alltid vara att ge en föreställning om den förhärskande stämningen, 

så att instrumenten med klangens hjälp kan ge ett talande och förståeligt föredrag. 
 

Musiken hade alltså en inneboende kraft som på olika sätt påverkade människan. Människors 
personliga erfarenheter och associationer beskrivs inte som något som påverkade de affekter 
som man upplevde. Det handlade inte om en personlig upplevelse utan om en allmängiltig 
upplevelse som gick direkt från musiken till människans själ. 
 
Att gestalta affekter 
 
För att gestalta olika affekter i musik kan tonsättaren använda sig av en rad olika element.  
Bland dessa kommer jag att behandla betoningar och accenter, melodik, intervall, harmonik, 
rytm, tempo och musikalisk-retoriska figurer. 
Enligt Forsblom (1985, s.131) uttrycker dessa element: 

• olika slag av affekter 
• olika grader av affektens intensitet 
• tilltagande eller avtagande intensitet 
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Betoningar och accenter 
 
Den retoriska accenten handlar om hur man reflekterar ord och tonfall i musiken utifrån en 
retorisk utgångspunkt (Lindqvist 2000, s.19). Detta knyter an till Galileis tankar om hur 
kompositörer skulle inspireras av skådespelare för att få en bra textbehandling i sina 
kompositioner. Om musikens accentuering inte följer textens blir stycket svårförståeligt på 
bekostnad av affekterna. 
 
Mattheson (Lindqvist 2000, s.19) skiljer mellan accent och betoning. Accent syftar på den 
stavelse i ett ord som är accentuerad medan betoning handlar om hela, betonade ord. För att 
betona ett helt ord rekommenderar han att man förser ordet med en diminuering eller upprepar 
det. Det betonade ordet bör helst ligga i högre tonhöjd än antingen det föregående eller det 
efterföljande ordet. Om man upprepar ordet finns också möjlighet att variera det genom att 
vid upprepningen till exempel lägga till ornament eller förändra nyansen.  
 
Intervall 
 
Jag har funnit många teorier om de melodiska intervallen och deras påverkan på affekterna 
bland senbarockens tyska musikskribenter. Även om det finns ett tidsmässigt glapp från 
Monteverdi som verkade under den tidiga barocken till senbarockens musikskribenter är deras 
teorier relevanta då ursprunget till teorierna förmodligen finns i den tidiga barocken.  
 
Något som avgör en kompositions grundläggande karaktär är om intervallrörelserna är små 
eller stora. Enligt Quantz uttrycker små intervallrörelser sorg, ömhet eller insmickrande 
medan stora intervallrörelser uttrycker glädje och överdåd. Detta mönster går igenom hos 
flera av barockens musikskribenter. En av dessa skribenter är Mattheson, vars teori om varför 
glädje bör uttryckas i stora intervall är att han ser glädje som en expansion av själen. Likaså är 
sorg en förminskning av själen varför den uttrycks i små intervall. Han ser dessutom hopp 
som en upphöjelse av själen varför detta gestaltas med expanderade och/eller konsonanta 
intervall. Motsatsen, förtvivlan är en nedtryckning av själen och ska gestaltas med extrema 
medel, som ovanliga oordnade passager (Lindqvist 2000, s.10f). Enligt Mattheson kan man 
alltså i musiken imitera själens rörelser, återigen ett efterliknande. 
 
Walther delar in de konsonanta intervallen i perfekta och imperfekta konsonanser och 
tillskriver dem olika affektuttryck (Forsblom 1985, s.134). Enligt honom är de perfekta 
konsonanserna: 
 

• ren kvint: fast, bestämd, allvarlig 
• ren kvart: högtidlig, allvarlig 
 

De imperfekta konsonanserna är: 
 
• liten ters: mjuk, vek, sorgsen 
• stor ters: glad, livlig, rörlig 
• liten sext: svårmodig, mjuk, vek 
• stor sext: glad, upphöjd 

 
Vi kan här se att de imperfekta konsonanser som uttrycker glädje eller högtidlighet går att 
finna i en durskala. De imperfekta konsonanser som uttrycker sorgligare eller lugnare 
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sinnesstämningar finns i en mollskala. De perfekta konsonanserna går att finna både i dur –
och mollskalor. Dessa konsonanser tillhör, tillsammans med den rena oktaven, de intervall 
som enligt den antika filosofen Pytagoras stod för den perfekta samklangen. Orsaken till detta 
var att dessa intervall kunde uttryckas med talförhållanden som bestod av de fyra första talen i 
talserien, något som Pythagoras såg som vacker matematik (Eriksson 1982, s. 18). 
 
De perfekta samklangerna gestaltar alltså enligt skribenterna värdighet och ibland allvar, 
affekter som också uttrycks med stora intervall. Stora intervall uttrycker också glädje och 
hopp. Små intervallrörelser och mollkonsonaner uttrycker sorgliga eller mjuka affekter.  
 
Melodiska rörelser 
 
Musikskribenten Marpurg rekommenderar diatoniska melodiska rörelser för att gestalta 
”trevliga” affekter. För lite ”otrevligare” affekter som ilska, skräck och svartsjuka kan det 
passa med kromatiska inslag men han betonar att denna kromatik måste följa den mänskliga 
röstens naturliga affekter (Lindqvist 2000, s.13). Rameau ser uppåtgående kromatik som ett 
uttryck för spänning medan nedåtgående kromatik gestaltar melankoli. En snabb skalrörelse 
gestaltar upphetsning och en långsam gestaltar ro (Benestad 1978, s.165 f). Han 
rekommenderar, liksom Quantz och Mattheson, att sorg uttrycks med små intervall – gärna i 
passager med små och stora sekunder (Lindqvist 2000, s. 13). 
 
Enligt Mattheson ( Lindqvist 2000, s. 11) kan stigande melodilinje, om den uttrycks pompöst 
och majestätiskt, gestalta stolthet och arrogans. Sjunkande och stigande melodilinjer kommer 
att behandlas ytterligare bland de musikalisk-retoriska figurerna på s. 13-15. 
 
Rytm 
 
Enligt Quantz kan ett glatt uttryck uppnås genom en lombardisk rytm medan långa punkterade 
toner ger en allvarlig och gripande affekt. Om kompositören blandar långa och korta toner blir 
affekten sublim och storslagen (Lindqvist 2000, s.17 + s.23).  
 
Tempo 
 
Enligt Forsblom (1985, s.144) är musikskribenterna överens om att sorg uttrycks i ett 
långsamt tempo och glädje i ett snabbt. 
 
Mattheson (Lindqvist, s. 10) beskriver hur flera nyanser av sorg och glädje uttrycks med 
tempots hjälp. Ett exempel på två glädje-affekter är lust och kärlek. Affekten lust, som enligt 
Mattheson innefattar längtan, önskan och strävan gestaltas mer framåtsträvande än kärlek. 
Även hopp, som består av lycklig längtan och mod, bör skildras med ett ökat tempo. 
 
Våldsamma affekter som ilska och raseri anser Mattheson vara enklare att gestalta än de 
finstämda affekterna. En sådan våldsam affekt är avundsjuka. Eftersom avundsjuka är ett kaos 
av en mängd andra känslor som kärlek, sorg, begär, hämnd och skam gestaltas detta genom ett 
tempo som är stressigt och rastlöst.  
 
Harmonik 
 
Det ackord som i barockens musik var det eviga fundamentet var enligt Forsblom treklangen, 
Trias harmonica. Treklangen symboliserar treenigheten, den symboliserar fullkomlighet och 
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vila. Men denna treklang kan först få betydelse då den omges av dissonanser (Forsblom 
1985:135). Printz säger: 
 

Vi kan inte fatta ljuset utan det svarta, inte det söta utan det sura och inte det vita utan det svarta. 
 
Dissonanserna väcker här affekterna till en strävan mot fundamentet och när affekterna når 
fundamentet, treklangen, stillas de.  
 
De musikalisk-retoriska figurerna 
 
I barockens musikteori stöter vi ibland på ordet figurlära, något som kan vara lätt att förväxla 
med affektlära. Benestad (1978, s.116) skriver att det finns ett samband mellan figurläran och 
affektläran men han skriver inte i klartext vad det är för samband eller skillnad mellan dessa 
läror. Jag använder här affektlära som ett samlingsnamn för de medel som en tonsättare kan 
använda för att påverka sina åhörare medan figurlära får sammanfatta lärorna om de 
musikalisk-retoriska figurerna som enligt Forsblom (1985, s.12) utgör några av de byggstenar 
som kompositören kan använda. Enligt Benestad (1978, s.116) ligger bakgrunden till de 
musikalisk-retoriska figurerna i de figurer som antikens talare använde för att smycka ut sitt 
tal (se ovan s.9). Under 15- och 1600-talet rådde inom musiken den stränga kontrapunktiska 
satsen och de musikalisk-retoriska figurernas uppgift blev att göras satsen mer talande och 
expressiv. Texten skulle uttryckas konkret genom dessa figurer och därigenom nå åhörarnas 
affekter. Enligt Benestad gäller figurläran först och främst vokalmusiken och kravet var här 
att tonsättarna skulle uttrycka texten så väl genom de musikalisk-retoriska figurerna att den 
kunde uppfattas av åhörarna. Också Forsblom (1985, s.146-147) säger att de i de flesta fall är 
texten som ligger till grund för det eftersträvade affektuttrycket. I sin bok Mimesis behandlar 
han dock den textlösa instrumentalmusiken genom de musikalisk-retoriska figurer som finns i 
Bachs fria orgelverk. Forsblom tror att eftersom Bachs orgelkoraler är så intimt 
sammankopplade med texten och dess affekter så spelar uttrycket av affekter även en stor roll 
i Bachs fria, textlösa orgelverk. Forsblom nämner talsymbolik, allegorier och andra fördolda 
symboler som något som kan ligga till grund för de valda affektgestaltningarna men behandlar 
inte detta vidare.  
 
Nedan följer en kort sammanfattning av de rubriker som Forsblom tar upp i sin bok samt 
beskrivningar av några musikalisk-retoriska figurer. Forsblom (1985, s.12) anser att vissa av 
dessa figurer kan gestalta tydliga affekter medan andra figurer, t ex diminueringarna, är ett 
sätt att förstärka befintlig affekt. 
 
 
Tendenser (s.23-26) 
Forsblom beskriver under denna rubrik hur bestämda rörelseriktningar i stycket gestaltar olika 
affekter. Han anser att musiken är en process som rör sig mellan tilltagande och avtagande 
spänning. Exempel på tendenser: 
Anabasis: En stigande tendens inom en figur eller i ett större sammanhang – uttrycker 
tilltagande spänning och energi som glädje och extas. 
Katabasis: En sjunkande tendens inom en figur eller i ett större sammanhang. Uttrycker 
sjunkande spänning som sorg, klagan, ödmjukhet, underdånighet, vemod, förnedring, förtryck 
och beroende. 
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Diminuering (s.27-69) 
Enligt Printz och Walther är en diminueringsfigur en figur som har uppstått genom att en lång 
ton har delats upp i flera toner av kortare tidsvärde. Från början var diminueringsfigurerna 
exekutörens improviserade utsmyckningar kring en ton eller utfyllnader av intervall.  
Forsblom anser att man kan betrakta diminueringsfigurerna som byggstenar som får betydelse 
först när de sammanfogas till en större helhet. Dessa figurer intensifierar den rådande 
affekten. Exempel på diminueringar: 
Bombo: En tonupprepande diminueringsfigur: Uttrycket är lätt och energiskt. 
Groppo: Grupper om fyra korta toner i stegvis rörelse, där den första och den tredje tonen är 
densamma. Används ofta som avslutning på en drill. 
Figura suspirans: En tongrupp som inleds med en paus. Korta notvärden och rytmisk tydlig 
profil. Efter pausen följer tre till fyra toner. Uttrycket går från mjukt och innerligt till 
praktfullt med rytmisk skärpa. Figuren kan uttrycka suckar. 
 
Upprepningar (s.69-88) 
Precis som inom retoriken spelar upprepningar och variationer en stor roll i musiken. Ett ord 
eller en ton upprepas för att ge mer vikt åt innehållet. Enligt Forsblom bildar dessa figurer en 
stor eller en tilltagande affektintensitet. Exempel på upprepningar i mindre och större former: 
Upprepning av en ton, t ex diminueringsfiguren bombo. 
Upprepning av ett tema enligt vissa regler, t ex fuga och kanon. 
Ostinato, förekommer i t ex chaconne och passacaglia. 
På musikalisk-retoriska upprepningsfigurer ges bland annat dessa exempel: 
Epizeuxis: Upprepning av en tongrupp i olika stämmor och lägen. Får därmed anabasis- eller 
katabasiskaraktär. 
Gradatio: Stigande upprepning med intensiv strävan mot en höjdpunkt. Kan uttrycka ångest. 
 
 
Dissonanser (s.89-103): 
Vissa dissonanser betraktades enligt Forsblom som figurer under en tid då dissonansens 
behandling blev friare i akt och mening att framställa bestämda affekter. Dissonansen tillhör 
enligt Forsblom ett av de viktigaste medlen för gestaltningen av starka affekter. Exempel på 
dissonanser: 
Saltus duriusculus: Ett dissonerande intervallsprång uppåt eller nedåt. Figuren har en vid 
uttrycksskala, kan bland annat uttrycka sorg och ånger. 
Passus duriusculus: Kromatiska passager som kan uttrycka sorg. Ett exempel är den 
kromatiskt nedåtgående lamentobasen. 
Transitus: Dissonerande genomgångstoner. Transitus regularis avser att dissonanserna 
infaller på svaga taktdelar och konsonanser på starka, transitus irregularis avser det motsatta. 
 
Kontraster (s.103-110): 
Kontraster utgör enligt Forsblom ett grundelement i det musikaliska uttrycket. Exempel på 
kontraster är tema/mottema, polyfoni/homofoni, dur/moll, snabb/långsam, tredelad/fyrdelad, 
konsonans/dissonans. 
Ett exempel på en musikalisk-retorisk figur som innehåller kontraster är ellipsis där något 
väntat i musiken utelämnas och ersätts med något annat, t ex ett helt främmande och oväntat 
slutackord i en kadens. Avsikten med figuren är att stegra lyssnarens uppmärksamhet och 
sinnesrörelser. Ju större överraskningen är desto större blir affekten. 
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Tystnad (s. 110-116): 
Enligt Forsblom är även tystnad en kontrastupplevelse; ickeljud kontrasterar mot ljud. Han 
anser att tystnad är en av exekutörens viktigaste vägar till en meningsfull tolkning. 
Exekutören har en rik skala av olika sorters tystnad och han har därmed mångskiftande 
möjligheter att gestalta eftersträvade affekter. Exempel på figurer som innehåller tystnad: 
Abruptio: Ett plötsligt avbrytande av strukturen, vanligen i slutet av ett avsnitt. Avsikten med 
figuren är att stegra åhörarens uppmärksamhet och sinnesrörelser. Jämför med figuren ellipsis. 
Suspiratio: Figuren har många profiler men kan bestå av enskilda toner eller parvis 
fortskridande sekundintervall som avbryts av pauser. Affekten är suckande och/eller 
klagande. Benestad (1978, s.119) beskriver figuren suspiratio som ett avbrott i textförloppet 
med hjälp av pauser. Figuren kan enligt Benestad uttrycka suck, plåga, utmattning och ålder. 
 
Varia (s. 116-124) 
Exclamatio: Uttrycker utrop i forma av stora, stigande intervall. Konsonanta intervall 
uttrycker glädje och dissonanta uttrycker sorg. 
Suspensio: Fördröjande av en musikalisk tanke. Figuren kan till exempel öka spänningen 
innan ett klimax. 
Dubitatio: En figur som uttrycker tvekan och tvivel genom att hos åhöraren förorsaka en 
ovisshet om vilken riktning musiken kommer ta. Kan uppträda i form av en tvivelaktig 
modulation eller som ett stillastående i strukturen. 
 
Som vi ser har en figurerna inte några absoluta betydelser. De går att tyda på många olika sätt 
och de måste enligt Forsblom (1985, s.149) ses i sitt strukturella sammanhang. Han anser att 
det är elementens relationer som är utslagsgivande i sista hand. Tillsammans bildar 
elementen, byggstenarna uttrycket i en komposition.   
                              
Enligt Mattheson är det helt nödvändigt att komponisten ska ha upplevt de känslor som han 
vill gestalta i musiken. Han hävdar att ingen kan väcka en viss känsla hos någon annan 
människa om han inte själv har upplevt denna känsla (Benestad 1978, s.155). Därför råder han 
kompositören att alltid noga betänka vilken affekt han vill gestalta och sedan följa sin instinkt. 
”Lyssna till sinne och hjärta”, råder han, ”reglerna är alltför otillräckliga”. (Lindqvist 2000, 
s.14). Rameau anser att musik är en vetenskap som måste följa vissa regler men han säger 
också att han som tonsättare inte bör tänka för mycket på regler eftersom regler binder geniet. 
Han anser att den goda smaken formas bättre genom att man lyssnar på mycket musik än 
genom att studera regler. Musiken ska bedömas utifrån ett samspel mellan förstånd och gehör 
(Benestad 1978, s.162f).   
 
 
 3:3 Monteverdi (1567-1643) 
 
Enligt Sørensen (Kjellberg 1999, s. 243f) var Monteverdi den första verkligt betydande 
operakompositören. Han var född och utbildad i Cremona, verkade vid hovet i Mantua 1590-
1612 och utnämndes 1613 till kapellmästare vid Markuskyrkan i Venedig, en tjänst som han 
innehade livet ut. Han ägnade sig främst åt vokalmusik och är musikhistoriskt mest 
betydelsefull inom genrerna opera och madrigal. Bland hans operor kan förstlingsverket 
Orfeo samt Poppeas kröning nämnas. Enligt Sørensen finns det stora skillnader mellan 
Monteverdis tidigare och senare operor. I de tidiga verken utnyttjar han 
instrumentbesättningen på ett färgrikt sätt och i de senare träder orkestern i bakgrunden till 
förmån för de vokala som får en tydligare uppdelning mellan talsång (recitativ), arior (ofta 
med basso ostinato) och arioson (en mellanform mellan aria och recitativ). 
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Enligt Benestad (1978, s.112ff) var Monteverdi dåtidens största dramatiska tonsättare som 
använde sig av en djärv harmonik, både i fråga om kromatik och dissonanser. Han använder 
sig medvetet av oförberedda dissonanser, särskilt septimor och nonor. 
 
 Benestad menar att Monteverdi förblev konservativ genom att skriva musik i polyfon stil 
men han var revolutionär i det sätt på vilket han utformade sin polyfoni. Monteverdi ansåg att 
”orden skulle vara musikens herre” och i sina kompositioner använde han sig av mycket 
ordmåleri, det vill säga en musikalisk uttolkning av det enskilda ordet.  
 
Enlig Monteverdi var människans tre mest förekommande känslor vrede, måttlighet och 
ödmjukhet eller underkastelse. Han berättade om de enligt honom främsta filosoferna som 
ansåg att den mänskliga rösten tyder på detta eftersom den har ett lågt, ett högt och ett 
mellanliggande register. I äldre tonsättares verk hittade han exempel på det undfallande och 
det moderata men aldrig det upphetsade.  
 
Enligt Benestad är den av Monteverdi utvecklade stile concitato ett försök att skilda denna 
”bortglömda” affekt. Monteverdi skildrade rädsla, ångest och krigiska effekter med hjälp av 
en enkel treklangsmelodik och fanfarartade motiv i snabbt upprepade toner; i vokalsatsen 
verkar detta som ett snabbt parlando. Han drog sig inte för att använda samma rytmiska 
mönster så länge att det närmade sig monotoni.  
 
Monteverdi betraktade enligt Benestad de skrivna noterna mer som ett rättesnöre än som ett 
diktat. I en solistisk spelstil med mycket passager och utsmyckningar skulle man inte, enligt 
Monteverdi hålla ett strängt tempo utan i stället variera tempot efter styckets karaktär. 
 
3:4 Uppförandepraxis 
 
Emphasis handlar enligt Forsblom (1985, s.124) om ett förtydligande av de musikaliska 
affekterna. Det är exekutörens uppgift att betona viktiga toner och tongrupper och detta 
förutsätter enligt Forsblom kunskap om de musikalisk-retoriska figurerna. Quantz skriver att 
exekutören måste iaktta det faktum att affekter ofta kan ändras och därför leva sig in i varenda 
takt (Lindqvist 2000, s.23) 
 
Forsblom (1985, s.158) betonar vikten av att avgränsa de musikalisk-retoriska figurerna från 
varandra. Han föreslår att man gör detta med hjälp av en accent på figurens första ton. 
 
Enligt Quantz och C P E Bach ska exekutören för att förstärka skillnaden mellan dissonanser 
och konsonanser spela dissonanser starkt och konsonanser svagt (Lindqvist 2000, s.23). 
Forsblom (1985, s.158) nämner vikten av att exekutören inte döljer dissonanserna med 
vibrato. Han nämner vidare problemet med att inte kunna åstadkomma detta på orgel, på 
grund av orgelns konstanta vibrato. 
 
Quantz skriver att den punkterade tonen ska vara starkare än den opunkterade. Detta gäller 
särskilt då affekten ska vara storslagen; punkteringarna ska då utföras välartikulerat och 
livligt. Vibrato kan användas på de punkterade tonerna (Lindqvist 2000, s.24) 
 
Enligt Forsblom (1985, s.139) hade de italienska beteckningarna allegro, adagio etc. under 
barocken inte den absoluta betydelse av ett visst tempo som de har i dagens klassiska musik. 
Man talade i stället om tempo giusto. Tempo giusto är den naturliga taktrörelse som bestäms 
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av taktart och notvärden. Varje taktart hade sitt eget tempo giusto och de påverkades 
ytterligare av längden på styckets notvärden. Längre notvärden skulle spelas tyngre och 
långsammare och kortare notvärden lättare och snabbare. Tillfogandet av en italiensk 
beteckning indikerade en viss affekt och kunde därigenom ändra tempot något. 

 
4. Metod 

 
I kapitel 4:1 beskriver jag de metoder jag har använt för att uppfylla mitt syfte och i kapitel 
4:2 gör jag en inledande presentation av stycket Salve, O regina. I kapitel 4:3 behandlar jag 
ämnet interpretation med utgångspunkt det ovanstående kapitlet om uppförandepraxis, kapitel 
3:4. Dessa tankar om interpretation ger en förklaring till varför jag i stycket väljer att 
interpretera som jag gör. 
 
I kapitel 4:4 gör jag en analys och ett interpretationsförslag med utgångspunkt i denna analys, 
av fem olika lyssningsexempel ur Salve, O regina. Det är dessa lyssningsexempel som 
undersökningen har baserats på. I kapitel 4:5 presenterar jag en egen indelning av olika 
affektkategorier, där jag har placerat in affekter av olika slag. 
 
4:1 Beskrivning av metod 
 
Jag har tillsammans med en gitarrist och en kontrabasist spelat in delar av Monteverdis Salve, 
O Regina för att spela upp för elever som går i första klass på det musikestetiska programmet 
i ett småländskt gymnasium. Jag valde detta stycke dels för att Monteverdi här gestaltar 
affekterna på ett så vackert och tydligt sätt och dels för att det innehåller affekter av flera slag, 
från det upphöjda stolta till det djupt melankoliska.  
 
Jag valde att plocka ut lyssningsexempel ur stycket för att försökspersonerna skulle kunna 
höra och rikta hela sin uppmärksamhet på affekterna i dessa avsnitt. Även om det finns vissa 
fördelar med att ge dem ett helhetsintryck hade det varit svårare för försökspersonerna att 
behålla koncentrationen under stycket ifall de hade fått höra det i sin helhet. Det hade även 
varit svårare att hinna med att uppfatta alla affekter som stycket går igenom.   
 
Försökspersonerna fick varsin enkät där de för varje lyssningsexempel fick skriva ner tre ord 
med olika betydelse som beskriver de känslor som musiken gav dem (se bilaga 1).  Dessa ord 
skulle ha olika betydelse eftersom lyssningsexemplena är flerdimensionella när de gäller 
affekter. De innehåller inte bara en, utan flera, om än närliggande affekter. Varför jag valde 
att de skulle beskriva lyssningsexemplen med just tre ord är för att de första två orden kan 
beskriva två ganska spontana känslor av olika slag medan det tredje ordet ger en ytterligare 
dimension åt det hela. Det kan beskriva en känsla som skulle kunna infinna sig efter att 
försökspersonerna fått lyssna igenom exemplet ett par gånger. Därför valde jag också att spela 
upp varje lyssningsexempel tre gånger. Detta alltså för att försöka fånga både de spontana 
känslorna och de som infinner sig efter ytterligare genomlyssning. Om jag skulle be 
försökspersonerna att skriva ner fler ord för att beskriva de känslor som musiken ger dem så 
skulle det kunna leda till att resultatet blir en aning krystat. Försökspersonerna skulle kunna 
känna sig tvingade att hitta på en känsla som de egentligen kanske inte kände.  
 
Försökspersonerna fick höra lyssningsexemplen genom en CD-spelare. Jag och mina 
medmusiker valde detta medium för att vi genom att spela in lyssningsexemplen skulle genom 
koncentration och i dialog med varandra kunna gestalta affekterna på bästa sätt. Om vi hade 
spelat upp lyssningsexemplen live för försökspersonerna hade det också funnits en risk att vi 
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interpreterade lite olika för varje gång som vi spelade upp exemplet. Detta hade lett till en viss 
förvirring hos försökspersonerna när det gäller att försöka beskriva de affekter som de känner. 
 
I valet av lyssningsexempel har jag försökt att skapa så mycket variation som möjligt för att få 
med affekter av många olika slag. Även ett enskilt exempel kan innehålla olika affekter som 
ibland är varandras motsatser (se lyssningsexempel 5, s.24). Det var därför viktigt att tala om 
för försökspersonerna att det var okej om de i vissa exempel kunde känna att det fanns känslor 
som stred mot varandra. Jag skrev i instruktionerna till enkäten att de, i så fall, antingen skulle 
skriva upp dessa olika känslor eller försöka hitta känslor som sammanfattade 
lyssningsexemplet. Inget av alternativen var fel.  
 
För att få fram de affekter som finns i lyssningsexemplen har jag först analyserat dem enligt 
de kunskaper som jag har fått genom att läsa litteratur om hur barockens musikskribenter 
tolkade ett musikstycke. Eftersom varje musikskribent har behandlat ämnet affektlära på olika 
sätt innebär analysen en selektionsprocess. Jag har inte i min analys enbart kunnat gå efter 
litteraturen utan har använt mitt sunda förnuft när jag har analyserat vad Monteverdi ville få 
fram för affekter i stycket. Min analys är alltså inte någon absolut ”sanning”, då det går att 
analysera detta stycke på flera sätt. 
 
Nästa steg i processen var att interpretera stycket och slutligen spela in det. Som medmusiker 
har jag haft en kontrabasist och en gitarrist. De musiker som jag spelat med har inte haft 
tillgång till instrument som är tidstypiska för barocken men jag anser att man med de moderna 
instrumenten kan interpretera affekterna lika bra som med tidstypiska instrument. Skillnaden 
är att man med de gamla instrumenten får en klang och en lätthet som är bättre anpassad till 
barockens musik men detta behöver inte påverka gestaltningen av affekterna.  
 
Det exemplar av Salve, O Regina ( se bilaga 1) som jag har använt mig av är utgiven av 
Cantio sacra och bearbetad av Dr. Rudolf Ewerhart. I vår inspelning av spelar gitarristen både 
baslinjen och realiseringen. Baslinjen förstärks av kontrabasisten.  
 
Texten till Salve, O regina är på latin och kommer därför inte att förstås av eleverna i 
allmänhet, med undantag för eventuella latinkunskaper hos eleverna och likheter mellan 
latinska och svenska ord. Detta gör att de helt får ägna sig åt att lyssna till vad musiken ger 
dem för känslor. I tolkningsarbetet har jag dock utgått ifrån texten för att genom den tolka de 
affekter som finns i stycket. Små intervallrörelser kan ju t.ex. enligt Quantz uttrycka både 
sorg, ömhet och insmickrande. Texten får då visa varför Monteverdi har komponerat som han 
har gjort, och därigenom ser vi vilka affekter han ville få fram. En av de intressanta frågorna i 
undersökningen blir då om textens affekter går fram till försökspersonerna genom musiken, 
utan att de förstår textens innebörd. 
 
I tolknings- och interpretationsarbetet har jag varit medveten om skillnaden på religionens 
inflytande över människor under barocken och i dagens samhälle. Under barocken var, enligt 
Benestad (1978, s.101), kyrkan och furstemakten i stark symbios. För människorna var 
kristendomen sanningen och jungfru Maria, Jesu moder, var i den kristna tron en ljus karaktär 
till vilken man vände sina böner. I interpretationsarbetet måste man, troende eller ej, gestalta 
de starka känslor som fanns för denna nådiga jungfru. I tolkningen av texten och musiken kan 
man få fram hur liten människan känner sig inför det gudomliga (se till exempel 
lyssningsexempel 2, s.21). När exekutörerna är medvetna om denna infallsvinkel får stycket 
en känsla av djupt allvar. Denna känsla bör nå ut till försökspersonerna. De flesta människor 
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kan nog hitta något stort och vackert som de känner sig underdåniga inför. Känslan kan de 
alltså känna igen även om orsaken till känslan kan ha bytt skepnad. 
 
Jag har lagt lyssningsexemplena i något stigande svårighetsgrad. Det första exemplets 
fanfarliknande karaktär är lätt att uppfatta men sedan följer mer gåtfulla exempel med många 
tolkningsmöjligheter. Exempel 3 är inte lika gåtfullt som de andra men orsaken till att det 
ligger där det ligger är strävan efter att få en variation mellan katabasis och anabasis-
karaktären. Exempel 2 och 4 har en viss likhet i sin katabasiskaraktär och exempel 3 ligger då 
mittemellan dessa för att försökspersonerna med fräscha öron ska kunna lyssna till exempel 4. 
Exempel 5 är kanske det mest avancerade exemplet med sina skiftande karaktärer. Det ligger 
sist av alla exempel. Försökspersonerna får lyssna till detta med uppvärmda öron. 
 
Undersökningen gjordes under en lektion i kulturhistoria.  
 
4:2 Presentation av Monteverdis Salve, O regina 
 
Texten till detta stycke är en hyllning till jungfru Maria, hämtad från en medeltida antifon. 
 
Nedan följer de delar ur denna text som Monteverdi behandlar i sitt stycke samt en svensk 
översättning. 
 

Salve Regina,  
mater misericordiæ, 
vita, dulcedo, 
et spes nostra, salve. 
 

Ad te clamamus, 
exiles filii Evæ. 
Ad te suspiramus, 
gementes et flentes, 
in hac lacrimarum valle. 
 

Eia ergo, advocata nostra, 
illos tuos misericordes oculos 
ad nos converte. 
Et Jesum, benedictum 
fructum ventris tui, 
nobis post hoc exilium ostende. 

O dulcis Maria. 

…………………… 

O ,clemens 

…………………. 

O pia 

Var hälsad, drottning, 
barmhärtighetens moder, 
liv, ljuvhet, 
och vårt hopp, var hälsad. 
 

Till dig ropar vi, 
Evas landsförvisade barn. 
Till dig suckar vi, 
klagande och gråtande, 
i denna tåredal. 
 

Så, vår försvarare: 
Dessa dina barmhärtighetens ögon, 
vänd dem till oss, 
och Jesus, den välsignade 
frukten av din livmoder, 
visa oss honom efter denna exil. 

O, ljuva Maria 

………………………… 

O, hulda 

……………………….. 

O, fromma 

 
Monteverdi har gjort fem tonsättningar av denna antifon och enligt Dr Rudolf Ewerhart 
(förordet till utgåvan) har denna tonsättning ett speciellt uttryck då den innehåller extatiska 
affekter i form av anrop till Maria. Han finner det storartat hur dessa anrop återkommande 
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framförs i en tretakt med en medryckande stigande riktning för att sedan i sin höjdpunkt 
mynna ut i en fyrtakt (se lyssningsexempel 3). 
 
Enligt Ewerhart består stycket av en försats (takt 1-22), en mittensats (takt 23-99) där den 
liturgiska texten behandlas och en slutsats (takt 100 – 125). 
 
Grundtonarten är d-dorisk men stycket växlar mellan dorisk skala, moll och dur och 
modulerar också mellan flera andra tonarter. Taktarten växlar mellan fyrtakt och tretakt. 
Stycket pendlar ständigt mellan tilltagande och avtagande spänning. 
 
4:3 Tankar om interpretation 
 
Dessa tankar har uppkommit under analys- och tolkningsarbetet och är en bearbetning av 
tankar om interpretation hämtade från barockens musikskribenter. De tankar om bland annat 
klang som jag har skrivit om här är ett försök att sätta ord på element som jag har använt mig 
av för att förstärka affekterna. Detta är element som är vanliga inom musikalisk gestaltning 
och eftersom de känns så naturliga att använda sig av så gör jag ett antagande att man även 
under barocken använde sig av dessa element.  
 
När jag skriver att exekutörerna ska känna ett driv framåt menar jag att de gradvis ska öka 
tempot och nyansen fram till höjdpunkten. Den gradvisa ökningen kan ske långsammare eller 
snabbare till exempel beroende på hur stark man vill att affekten ska bli eller i hur många 
takter affekten ska vara. Anabasis är en figur där exekutören bör använda sig av detta driv 
framåt. 
 
Motsatsen till anabasis är katabasis och denna figur kan i de flesta fall uttryckas med 
avtagande tempo, nyans och därmed intensitet.  
 
Enligt Quantz och C P E Bach (Lindqvist 2000, s.17) ska exekutören förstärka skillnaden 
mellan dissonanser och konsonanser genom att spela dissonanser starkt och konsonanser 
svagt. Detta stämmer nog i många fall där t ex en dissonans följer på en konsonans men 
enskilda konsonansrika ställen, som lyssningsexempel 1, tycker jag bör spelas starkt för att 
uttrycka fastheten som finns i konsonanserna. Ett annat exempel är takt 63 i lyssningsexempel 
4 som dels på grund av sin anabasis-tendens och dels på grund av att den är mer konsonant än 
de efterföljande kromatiska takterna bör uttryckas med öppen klang och styrka. 
 
Öppen klang uppnås i sången genom att sångaren skapar ett stort resonansrum i munhålan, 
sjunger på ganska lite stämbandsmassa (randregister) och känner ett snabbt luftflöde. Detta 
sångsätt kan ge till exempel glada, högtidliga eller bestämda affekter. Jag tycker därför att det 
passar att ha en öppen klang när man sjunger konsonanser. Det lämpar sig även när man ska 
gestalta ömhet (se lyssningsexempel 3, s. 21-22) och kan i en katabasis-tendens utgöra 
skillnaden mellan interpretationen av till exempel ”ömhet” och ”smärta”. För 
instrumentalister kan den uppnås genom att de spelar ponticello där anslaget ligger nära stallet 
och ger en fri, ljus, något vass klang. De kan också, när det är möjligt spela med öppna 
strängar.  
 
Dissonanser som ska gestalta affekter som sorg och smärta kan uttryckas med en mer sluten 
klang som kan bidra till en smärtsam, sammanbiten affekt. Den kan i sång uppnås genom att 
sångaren sjunger med ökad stämbandsmassa (mellanregister), med ett mer slutet resonansrum 
och ett långsammare luftflöde. I instrumenten kan detta uppnås genom att de spelar tasto. 
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Anslaget ligger då närmare greppbrädan vilket ger en dovare klang. För att få tyngd kan 
gitarristen även använda sig av stödanslag. 
 
För att skapa intensitet i en ton kan exekutörerna använda sig av driv framåt eller starka 
nyanser För att en svag ton ska få intensitet tycker jag att det behövs en mer sluten klang. Ett 
exempel på detta är lyssningsexempel 5, där behövs en sluten ton för att kompensera att 
nyansen är relativt svag samt att exekutören inte ska känna något driv framåt. 
 
4:4 Analys och interpretation av lyssningsexempel 
 
Lyssningsexempel 1: 
Takt 46-48 med upptakt 
 
 

 
 
 
Dessa fanfarliknande takter förbereder melodiskt de utrop till jungfru Maria som börjar i takt l 
49 (se lyssningsexempel 3).  Texten ”Till dig, till dig vi ropar” presenterar textavsnitt 2 som 
behandlas från takt 56-71 (se lyssningsexempel 4). Texten förs fram på intervallen ren 
uppåtgående kvint och ren uppåtgående kvart, intervall som enligt Walther är perfekta 
konsonanser och därmed tillskrivs affekter som fasthet och bestämdhet. Punkteringarna 
förstärker allvaret och ordens betoningar. Dessa takter har karaktär av ”utropsfiguren” 
exclamatio och av anabasis. Det är dock egenskaperna i figuren exclamatio som dominerar. 
Det ska vara mer känsla av högtidlighet än känsla av extas i dessa fraser. 
 
Interpretation: Takterna interpreteras i stark nyans och rytmiskt exakt efter notvärdena för att 
förstärka fastheten och den fanfarliknande känslan.  Punkteringarna betonas genom att de 
sjungs/spelas starkt och med tydliga konsonanter. Klangen är öppen, speciellt i frasslutet som 
de föregående takterna strävar till.  
 
Lyssningsexempel 2: 
Takt 86-90 
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Lyssningsexemplet innehåller texten ”Dessa dina barmhärtighetens ögon, vänd dem till oss” 
Detta avsnitt börjar ljust, med en känsla av anropande efter jungfru Marias ljusa ögon, då 
rösten i takt 86 ligger i ett ljust register på grundtonen d2 i ett D-durackord. Avsnittet har en 
katabasis-tendens men innehåller inte samma smärtsamt sorgliga känsla som i det kommande 
lyssningsexemplet 4. Detta exempel innehåller nämligen inga tonartsfrämmande toner och 
tonerna har inte heller samma längd som tonerna i lyssningsexempel 4.  Texten avbryts av 
pauser som faller in på de första taktslagen i takt 86, 87 och 89. Detta ger en karaktär av 
suspiratio vilket ger en suckande känsla. Orden ”barmhärtighetens ögon” i takt 87-88 och 
”oss” i takt 89 betonas och understryks med hjälp av långsamma punkteringar vilket också ger 
avsnittet en känsla av gripande allvar. Katabasis-tendensen ger här en känsla av ödmjukhet 
och underdånighet inför jungfru Maria och de små intervallen ger en känsla av ömhet till 
lyssningsexemplet.  Denna ömma affekt gör också att en affekt av stilla längtan dröjer sig 
kvar. Sångaren böjer sig suckande, men längtande, inför henne och ber henne om hjälp. 
 
Interpretation: De första orden i takt 86 uttrycks ljust med sångaren i ett flödande 
randregister. Även instrumentalisterna spelar med en flödande, lätt klang. Den flödande, 
öppna känslan hålls kvar när avsnittet fortsätter men avtar något allteftersom.  Den suckande 
suspiratiokänslan förstärks genom att sångaren gestaltar avsnittet som tre små fraser med 
paus emellan, inte en sammanhängande fras. Detta tydliggörs genom att exekutörerna i varje 
fras sjunger/spelar med ett svagt tilltagande i styrka och tempo för att sedan avta i dessa 
komponenter. Instrumentalisterna betonar förhållningar och upplösningar genom att spela de 
förra starkt och de senare svagt.  Ett betonande av punkteringarna förstärker allvaret och den 
suckande känslan. Varje fras ska gestaltas mer ödmjukt, underdånigt och längtande än den 
förra.  
 
Lyssningsexempel 3: 
Takt 49-56 
 

 
 

 
 
 
 
Dessa takter är en repris med variationer av takt 3-8 i försatsen. Melodin förs i stigande 
sekvenser till orden ”o, drottning, o, moder, o, liv, o, hopp, o, hulda, o, fromma, till dig, till 
dig”. Melodins stigande riktning ger detta exempel en stark anabasis-tendens vilket ger en 
känsla av tilltagande energi och extas. Tempot i tretakten är något snabbare än det i fyrtakten 
enligt proportionsläran och detta gör att det finns en viss ”brådska” i detta avsnitt. Sångaren är 
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angelägen om att få kontakt med jungfru Maria och att få henne att lyssna samtidigt som 
avsnittet fungerar som en lovsång till henne. Melodins stigande riktning höjer tillsammans 
med de lovsjungande orden upp Maria till skyarna. Att melodin är uppbyggd av kvarter gör 
också att den får ett visst mått av högtidlighet. Kulmen av högtidlighet nås i höjdpunkten i 
takt 56 som stilla och värdigt mynnar ut i en fyrtakt med texten ”till dig, till dig”. 
 
Interpretation: Intensiteten och drivet framåt bör ständigt ökas under detta avsnitt tills 
höjdpunkten i takt 56 nås. Det är viktigt att sångaren tar tag i alla ord för att betona vikten i 
dem och öka intensiteten ytterligare. Höjdpunkten i takt 56 ska uttryckas med högtidlighet, 
tydlighet och öppen klang.  
 
Lyssningsexempel 4: 
Takt 63-71 

 
 
 

 
 
 
 
Lyssningsexemplet behandlar texten ”Till dig suckar vi, klagande och gråtande i denna 
tåredal”. Efter en kort stigande anabasis-tendens som gestaltar en upprördhet i takt 63 med 
upptakt vidtar en lång katabasis-tendens med start på denna takts tredje slag. För att förstärka 
ordet ”suckar” punkteras åttondelarna i taktens andra och fjärde slag.  Melodin rör sig i takt 
64 till det första taktslaget i takt 68 i en kromatisk passage; passus duriusculus. Enligt 
Rameau gestaltar denna sorts nedåtgående kromatik melankoli. Passagens långa notvärden 
förstärker den sorgsna karaktären i orden ”suckande och gråtande”. De tonartsfrämmande 
tonerna får då tid på sig att ”ligga och skava” innan nästa tar vid. I takt 66 dissonerar de två 
första tonerna mot d-mollackordet vilket förstärker affekten ytterligare. Den sorgsna, 
sjunkande melodiken fortsätter i takt 68-71 med en blandning av små och stora nedåtgående 
sekunder, och rytmiskt dominerar de långa notvärdena även här. Sorgen behöver tid på sig för 
att uttryckas. Baslinjen följer med i katabasis-tendensen. Från takt 67 och framåt känns det 
vid flera tillfällen som om frasen är på väg att avslutas. I takt 67 får man känslan av att det 
första taktslagets a-moll på tredje taktslaget skall gå över till sin dominant för att frasen sedan 
ska avslutas i A-dur. I stället infinner sig ett oväntat f-mollackord på taktens tredje slag. 
Vidare känns takt 68 som ett avslut då C-durackordet leder till ett F-durackord men även här 
fortsätter frasen i takt 69 med ett g-mollackord. I melodin ligger då tonen f som en 
förhållning. I takt 70 tar dominanten vid och slutligen avslutas frasen i tonikan, D-dur. Dessa 



 24

ställen kan ses som ellipsis-figurer: något väntat i musiken utesluts och ersätts med något 
annat. Denna behandling resulterar i figuren dubitatio som betyder tvekan. Åhöraren får en 
känsla av ovisshet och vet inte vilken riktning musiken kommer att ta.  Detta resulterar i en 
evighetskänsla, det känns som om frasen aldrig kommer att ta slut men det är en stor 
tillfredställelse när den väl gör det. ”Denna tåredal” känns som en plats där vi är fördömda att 
stanna för evigt men till slut kommer ändå frigörelsen.  
 
Interpretation: Avsnittets första takt ska uttryckas med ett driv framåt, öppen klang och 
markerade punkteringar för att förstärka den suckande känslan i ordet ”suckar”. Den 
efterföljande mer slutna klangen börjar på upptakten till takt 64 och varar fram till avsnittets 
slut.  Övergången till en mer sluten klang och en något svagare nyans gör att anabasisfiguren 
och katabasisfiguren avgränsas från varandra. Den nedåtgående kromatiken får inte döljas 
med för mycket vibrato. Exekutörerna ska spela ett intensivt legato för att öka intensiteten i 
kromatiken. De ska också betona frasens dissonanser och upplösningar. I ellipsisfigurer, som 
tredje slaget i takt 67 ska det oväntade betonas, här f-mollackordet. Känslan av att frasen är 
oändlig ska förstärkas genom att tonens intensitet kvarhålls trots katabasistendensen. Denna 
intensitet kan uppnås genom att exekutörerna spelar/sjunger med en sluten klang. Tempot kan 
avta något för att förstärka denna känsla. Frasen ska kännas stillastående, bottenlös.  
 
Lyssningsexempel 5: 
Takt 10-13 med upptakt 
 
 
 
 
 

 
 
I dessa takter som är hämtade från försatsen behandlas orden ”o, ljuva jungfru Maria”. Ordet 
”jungfru” får en ljus karaktär då de sjungs på durtersen ciss. I takt 12, på andra stavelsen i 
”Maria” höjs det föregående ackordets toner en liten sekund upp, till Bb-dur. På tredje 
stavelsen, i takt 13 går det tillbaks till A-dur igen. Det tonartsfrämmande Bb-durackordet 
ligger i spänningsförhållande till A-durackordet och får därmed en tung, sorgsen karaktär. 
Den ljusa karaktären kommer åter i takt 13. Namnet ”Maria” gestaltas på detta sätt både med 
ljus och tyngd. Samtidigt som jungfru Maria är en ljus karaktär så har hon, enligt den kristna 
tron, fått utstå mycket smärta. Dessutom förstärker de små intervallrörelserna den ödmjukhet 
som sångaren känner inför jungfrun, Hela namnet får här en stark spänning, det är ett ord av 
vikt.   
 
Interpretation: Exekutörerna ska känna ett driv framåt i upptakten till takt 11 för att sedan 
känna att de ”landar” på ordet ”jungfru” som ska uttryckas med en lätt, ljus och öppen klang 
i röst och instrument. Namnets andra stavelse i takt 12 uttrycks starkare, tyngre och med en 
mer sluten klang och i takt 13 går exekutörerna tillbaka till det ljusa uttrycket i takt 11. Detta 
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medför också att de spelar crescendo från upptakten till takt 11 fram till och med takt 12 för 
att sedan gå över i diminuendo. 
 
4:5 Affektkategorier 
 
Jag har i det kommande resultatet satt in, dels de affekter som jag själv tolkat fram enligt 
affektläran och dels de affekter som försökspersonerna upplevde, i olika affektkategorier. Jag 
har själv gjort denna indelning av affektkategorier utifrån det som jag tycker är 
barockmusikens mest typiska tendenser. Nedan har jag också skrivit upp olika sätt att gestalta 
dessa affektkategorier enligt barockens musikskribenter. De exempel på affekter som följer är 
också hämtade från barocken. 
 
Lugna negativa affekter: 
Exempel: sorg, klagan, underdånighet, vemod, förnedring, känsla av förtryck, beroende, 
ånger, suckan, plåga, utmattning, ålder, lugnt allvar, gripande, melankoli, vekhet, 
svårmodighet, förtvivlan, sorgligt lugn 
Gestaltas med: små intervallrörelser, passager med små och stora sekunder, liten ters, liten 
sext, passus duriusculus (kromatiska passager), nedåtgående kromatik (en form av passus 
durisculus), långa punkterade toner, långsamt tempo, katabasis (sjunkande tendens), saltus 
durisculus (dissonerande intervallsprång), suspiratio (melodi som avbryts med pauser), 
ovanliga oordnade passager, långsam skalrörelse, dissonant exclamatio (dissonanta stora 
intervall) 
 
Energifulla negativa affekter  
Exempel: ilska, skräck, svartsjuka, avundsjuka, förtvivlan, obehag, ånger 
Gestaltas med: kromatiska inslag, uppåtgående kromatik, snabb skalrörelse, ovanliga 
oordnade passager, stressigt rastlöst tempo, ”orena” ackord, anabasis (stigande tendens), 
gradatio (stigande upprepning med intensiv strävan mot en höjdpunkt), saltus duriusculus 
(dissonerande intervallsprång), dissonant exclamatio (dissonanta stora intervall)  
 
Lugna positiva affekter 
Exempel: ömhet, insmickrande, ödmjukhet 
Gestaltas med: små intervallrörelser, liten ters, liten sext 
 
Energifulla positiva affekter 
Exempel: glädje, förväntansfullt hopp, lust, längtan, önskan, strävan, extas, lätt 
Gestaltas med: anabasis (stigande tendens), stora intervall, expanderande intervall, stor ters, 
stor sext, uppåtgående kromatik, snabb skalrörelse, ökat tempo, framåtsträvande, bombo 
(tonupprepande diminueringsfigur), lombardisk rytm 
 
Lugna neutrala affekter:  
Exempel: vila, fullkomlighet, mjukhet 
Gestaltas med: treklang (i kontrast mot dissonanser), liten ters, liten sext 
 
Energifulla neutrala affekter  
Exempel: tilltagande spänning, upphetsning, livlig, rörlig, upphöjd, extas 
Gestaltas med: anabasis, snabb skalrörelse, stor ters, stor sext  
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Fasta neutrala affekter 
Exempel: överdåd, fasthet, bestämdhet, allvar, högtidlighet, stolthet, praktfullhet, sublimhet, 
storslagenhet 
Gestaltas med: stora intervall, ren kvint, ren kvart, långa punkterade toner, stigande 
melodilinje som uttrycks pompöst och majestätiskt, kombination av långa och korta toner 
 
Ovissa neutrala affekter  
Exempel: tvekan, tvivel, ovisshet 
Gestaltas med: dubitatio (exempelvis ett stillastående i strukturen eller en tvivelaktig 
modulation som bidrar till en ovisshet om vilken riktning musiken kommer att ta) 
 
Spänningsfyllda neutrala affekter  
Exempel: spänning 
Gestaltas med: uppåtgående kromatik, suspensio (fördröjande av en musikalisk tanke) 
 
Vi kan här se att flera olika sorters affektkategorier kan gestaltas på samma sätt. Ett exempel 
på detta är lugna positiva affekter och lugna negativa affekter som båda kan gestaltas med 
små intervallrörelser. Vad som då avgör om dessa små intervallrörelser gestaltar till exempel 
ömhet eller sorg beror på vad texten uttrycker samt om det finns ytterligare musikaliska 
mönster som stärker en viss affektkategori. En suspiratio skulle till exempel kunna stärka en 
lugn negativ affekt. Som Forsblom säger är det elementens relationer som är utslagsgivande i 
sista hand. 
 
I spänningsfyllda neutrala affekter har jag enbart skrivit in ordet ”spänning” då detta var det 
enda ord jag hittade som passade in i denna kategori. Jag kände inte heller att jag kunde sätta 
in denna affekt i någon annan affektkategori eftersom det inte är någon energifull spänning 
som jag är ute efter här. 
 

5. Resultat 
 
I kapitel 5:1 förklarar jag på vilket sätt jag har analyserat resultatet. I kapitel 5:2 gör jag en 
analys och en tolkning av hur lyssningsexemplen uppfattades. 
 
 
5:1 Förklaring av resultatanalys 
 
I undersökningen deltog 30 personer som går i första klass på ett musikestetiskt program i 
Småland. Av dessa var 18 tjejer och 12 killar. 
  
21 försökspersoner svarade ”korrekt” på enkäten, d v s tre ord på varje lyssningsexempel. 
Med ”ord” syftar jag också på korta fraser som innehåller två ord där det ena ordet ger mer 
tyngd åt det andra. Ett exempel på detta är  ”olycklig kärlek”. Några beskrev också en känsla 
med två olika ord där de egentligen bara skulle skriva ett. De har då använt sig av 
skiljetecken. Vissa försökspersoner skrev ibland meningar i stället för ord, vissa skrev bara 
två ord på varje lyssningsexempel och en försöksperson skrev bara ett ord på varje exempel. 
Oftast beskrivs abstrakta substantiv som ”sorg” och ”ensamhet” men ibland beskriver 
försökspersonerna känslorna med konkreta substantiv, gärna tillsammans med ett adjektiv. 
Dessa ord beskriver ofta en upplevelse som ger en viss stämning eller känsla som till exempel 
i ordkombinationerna ”sen natt” och ”krossat hjärta”. Adverb och pronomen som ”äntligen!” 
och ”varför?” förekommer också som känslobeskrivande ord. 
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En försöksperson intog en något oseriös hållning till denna undersökning, vilket man till 
exempel kan se i lyssningsexempel 4 som gav honom känslorna ”konstiga trådar i hålen” och 
”Albins mobil”. Det är möjligt att flera elever intog denna oseriösa attityd om än inte lika 
tydligt.  
 
Trots denna persons oseriösa attityd och andras slarv när det gäller att fylla i enkäten har jag 
behandlat alla de ord och meningar som kan sättas in under en viss affektkategori.  De ord 
som av olika skäl inte kunde sättas under någon affektkategori har i diagrammen hamnat 
under rubriken övrigt. 
 
Jag har behandlat varje enskilt enkätsvar i varje lyssningsexempel och satt in de under en 
passande rubrik. Rubrikerna består antingen av en enskild affektkategori eller av två eller tre 
sammansatta affektkategorier.  
 
I analysen av vad orden ska sättas in under för affektkategori har jag varit tvungen att använda 
mig av mina egna tankar och associationer. Att dessa ord går att tolka på så många olika sätt 
gör att det hade varit omöjligt att vara helt objektiv.  
 
Jag har analyserat varje ord utifrån dess sammanhang. Ett exempel på ett ord som kan få olika 
betydelse beroende på sammanhang är ”längtan”. Tillsammans med ord som ”sorg” och 
”saknad” får ”längtan” en lugn negativ karaktär medan karaktären blir energifull positiv om 
ordet förekommer tillsammans med ord som ”glädje” och ”styrka”. Denna energifulla positiva 
karaktär är för övrigt den som Mattheson beskriver beträffande ordet ”längtan”. Jag följer 
härmed inte alltid de sätt som musikskribenterna har tolkat orden på. Det viktigaste har varit 
att i möjligaste mån få fram den karaktär på ordet som försökspersonen upplevde. 
 
Bland de personer som upplevde både positiva och negativa affekter i ett visst 
lyssningsexempel har jag undersökt i vilken ordning orden kommer för att se om det kan 
handla om att de känner en progression från något negativt till något positivt eller tvärtom. I 
de exempel där jag finner belägg för en sådan progression i musiken har jag dragit slutsatsen 
att det är denna progression som även försökspersonerna känner. 
 
 
 
 
 
 
5:2 Analys och tolkning av hur lyssningsexemplen uppfattades 
 
Lyssningsexempel 1 
 
Affektkategorier som jag tolkade fram enligt affektläran, i rangordning: 
 

• Fasta neutrala affekter: högtidlighet, stolthet, allvar, fasthet, bestämdhet 
• Energifulla neutrala affekter: tilltagande energi 
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Vad försökspersonerna upplevde för affektkategorier: 
 
 

 
                          1                  2                  3                   4                 5 
 
1, Enbart Lugna Negativa affekter 
2, Lugna negativa + Fasta Neutrala affekter 
3, Enbart Lugna Positiva affekter 
4, Lugna Negativa + Lugna Positiva affekter 
5, Övrigt 
 
Här ser vi att en mycket stor majoritet av både tjejer och killar har uppfattat att 
lyssningsexemplet ger dem lugna negativa affekter. Ett litet antal tjejer samt någon kille har 
uppfattat positiva lugna affekter, i de flesta fall kombinerat med negativa lugna affekter.  
 
Tolkning: 
 
Att en så stor majoritet har uppfattat negativa affekter stämmer inte överens med Quantz 
tankar om att stora intervallrörelser uttrycker glädje och överdåd och att det är de små 
intervallrörelserna som uttrycker sorg. 
 
Inga tjejer och endast en kille har uppfattat den fasta neutrala affekten som finns i de stigande 
konsonanta intervallen och detta beskrivs med ordet ”överlägsenhet”. Annars dominerar de 
lugna affekterna. Försökspersonerna har alltså inte uppfattat den tilltagande energin i 
lyssningsexemplets anabasistendens. 
 
Bland de negativa affekterna dominerar en kombination av ord som ”ont inombords”, 
”räddhet” och ”orolighet” och ord som ”sorg” och ”vemod”. De lugna negativa orden, som 
”sorg” och ”vemod” ger en lugn karaktär åt de mer oroliga orden. Detta gör att de oroliga 
orden får en känsla av återhållenhet och sammanbitenhet. Det är alltså en återhållen rädsla vi 
talar om här. 
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Varför försökspersonernas tolkning är så väsensskild från min kommer jag att diskutera i 
diskussionen på s.38 och s.40. 
 
Antal % som uppfattade lyssningsexemplets affekter nära min tolkning: 
Tjejer: 0 % 
Killar: 0 % 
 
Lyssningsexempel 2 
 
De affektkategorier som jag tolkade fram enligt affektläran, i rangordning: 
 

• Lugna positiva affekter: ljus, skönhet, ömhet, ödmjukhet, stilla längtan 
• Lugna negativa affekter: suckande, underdånighet 
• Lugna neutrala affekter: eftertänksamhet, stilla allvar 

 
Vad försökspersonerna upplevde för affektkategorier: 

 
                 1                 2               3           4                  5 
 
 
1, Enbart Lugna Negativa affekter 
2, Enbart Lugna Positiva affekter 
3, Lugna Negativa + Lugna Positiva affekter 
4, Enbart Lugna Neutrala affekter 
5, Lugna Neutrala + Fasta Neutrala affekter 
 
Även i detta lyssningsexempel överväger de negativa lugna affekterna. En majoritet av 
försökspersonerna uppfattar enbart negativa lugna affekter. Några tjejer kombinerar negativa 
lugna affekter med positiva lugna affekter. I de fall då killarna använder positiva lugna 
affekter använder de enbart denna affektkategori.  
 
Bland de positiva lugna affekterna dominerar ord som ”tillit”, ”ödmjukhet”, ”hopp” och 
”förståelse”, Nästan en fjärdedel av tjejerna och en fjärdedel av killarna använder denna typ 
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av ord. Dessa tjejer kombinerar lugna positiva ord som ”tillit” och ”tacksamhet” med lugna 
negativa ord som ”sorg” och ”saknad”. Tre av de tjejer och en av de killar som uppfattar 
negativa lugna affekter beskriver dessa med ord som ”hopplöshet” och ”likgiltighet”. 
Försökspersonerna uppfattar genomgående ett lugn i lyssningsexemplet. 
 
Tolkning: 
 
Enligt affektläran ligger lyssningsexemplets fokus på en kombination av de positiva lugna och 
de negativa lugna affekterna, något som inte uppfattats av den majoritet som uppfattar enbart 
negativa lugna affekter. 
 
Att en så stor majoritet har uppfattat lugna negativa affekter tyder dock på att de väl uppfattar 
katabasistendensen som kan gestalta sorg och att de också har uppfattat den suckande 
suspiratio-känslan.  
 
De som beskriver sina upplevda affekter med ord som ”tillit” och ”ödmjukhet” visar att de 
upplever ödmjukheten och ömheten inför jungfru Maria i katabasistendensen, de små 
ömhetsgestaltande intervallen och i det ljusa anropandet efter jungfrun. Intressant är att 
tjejerna som upplever dessa affekter upplever dem tillsammans med sorg. Deras upplevelser 
är mångfacetterade då de ser något ljust i sorgen.  
 
De negativa affekterna som genom ord som ”uppgivenhet”, ”likgiltighet” och ”tomhet” 
tillskrevs en passiv likgiltghet, som upplevdes några stycken, är något som helt går emot min 
tolkning enligt affektläran. Dessa försökspersoner uppfattar en katabasistendens i 
lyssningsexemplet men de uppfattar inte på samma sätt den ödmjukhet som finns i 
lyssningsexemplet, en ödmjukhet som är så stor att den måste leda till tilltro och inte 
hopplöshet. 
 
De som bäst uppfattade lyssningsexemplets affekter enligt min tolkning var de som 
kombinerade lugna positiva affekter med lugna negativa affekter, alltså ungefär 26 % av 
tjejerna samt 8 % av killarna. Dessa tjejer uppfattade affekterna bäst då de kombinerade ord 
som ”sorg” med ord som ”tillit” och ”ödmjukhet”. 
 
Antal % som uppfattade lyssningsexemplets affekter nära min tolkning: 
Tjejer: 26 % 
Killar: 8 % 
 
 
 
Lyssningsexempel 3 
 
De affektkategorier som jag tolkade fram enligt affektläran, i rangordning: 
 

• Energifulla neutrala affekter: tilltagande energi, extas, brådska 
• Fasta neutrala affekter: högtidlighet, upphöjelse 
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Vad försökspersonerna upplevde för affektkategorier: 

 
                   1        2          3        4        5        6        7        8        9       10  
 
 
1, Enbart Energifulla Negativa affekter 
2, Energifulla Negativa + Fasta Neutrala affekter 
3, Enbart Lugna Positiva affekter 
4, Enbart Energifulla Positiva affekter 
5, Lugna Positiva + Energifulla Positiva affekter 
6, Lugna Negativa + Energifulla positiva affekter 
7, Energifulla Negativa + Energifulla positiva affekter 
8, Enbart Energifulla Neutrala affekter 
9, Enbart Fasta Neutrala affekter 
10, Övrigt 
 
 
 
Här ser vi för första gången en mycket tydlig skillnad mellan tjejers och killars upplevda 
affekter. Bland dem som upplever positiva energifulla affekter dominerar tjejerna medan fler 
killar upplever negativa energifulla affekter. Ganska många negativa energifulla affekter 
upplevs tillsammans med positiva energifulla affekter och här dominerar tjejerna något. Två 
killar men ingen tjej upplever de fasta neutrala affekterna som jag har tolkat fram enligt 
affektläran. 
 
Det finns en tydlig riktning framåt i upplevelsen av detta lyssningsexempel. Bland de positiva 
affekterna dominerar ord som ”pigghet”, ”lycka”, ”längtan” och ”levande” och bland de 
negativa orden kan vi hitta ”frustrerad”, ”desperat”, ”vansinne” och ”ilska”. Bland de ord som 
strider mot varandra går den vanligaste progressionen från ”glädje” till ”sorg”. 
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Tolkning: 
 
Försökspersonerna har i detta lyssningsexempel tydligt upplevt anabasistendensen som enligt 
Forsblom kan ge en affekt av ”glädje” eller ”extas”. Till skillnad från tolkningen enligt 
affektläran där fokus ligger på neutrala energifulla ord har försökspersonerna i de allra flesta 
fall känt en positiv eller en negativ laddning. Den positiva laddningen är enligt textens 
betydelse inte fel eftersom lyssningsexemplet som jag skrev i det förra kapitlet fungerar som 
en lovsång till Maria samtidigt som sångaren är angelägen om att få kontakt med henne. 
 
Denna känsla av angelägenhet kan vara något som gör att vissa försökspersoner, främst killar, 
upplever energifulla negativa affekter som ”desperat” och ”frustrerad”. Varför man märker en 
skillnad mellan könen i detta lyssningsexempel kommer jag att diskutera i diskussionen på s. 
38 samt s. 40. 
 
Progressionen från glädje till sorg hittar jag inget belägg för i musiken. Möjligt är att 
personerna som upplever detta har hittat flera sätt att lyssna på detta exempel och därigenom 
upplevt olika sorters affekter vid varje lyssning.  
 
Endast en liten del uppfattar de fasta neutrala affekterna, till exempel ”stolthet”, som finns i 
de perfekta konsonanserna.  
 
De som närmast uppfattade lyssningsexemplets affekter enligt min tolkning är de 61 % som 
uppfattade de positiva energifulla affekterna eftersom lyssningsexemplet är mer positivt än 
negativt då det handlar om ljusa känslor inför jungfru Maria. 
 
Antal % som uppfattade lyssningsexemplets affekter nära min tolkning: 
Tjejer: 0 % 
Killar: 0 % 
 
 
 
 
 
Lyssningsexempel 4 
 
De affekter som jag tolkade fram enligt affektläran, i rangordning: 
 

• Lugna negativa affekter: sorg, melankoli, smärta 
• Ovissa neutrala affekter: ovisshet, evighet, oändlighet, bottenlöshet, tvekan 
• Energifulla negativa affekter (endast i lyssningsexemplets första takt): upprördhet, 

upprört suckande 
• Lugna positiva affekter: frigörelse (endast i lyssningsexemplets sista takt) 
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Vad försökspersonerna upplevde för affektkategorier: 
 

 
                        1       2         3          4       5        6       7        8       9         10       11      12 
 
1, Enbart Lugna Negativa affekter 
2, Lugna Negativa + Lugna Neutrala affekter 
3, Energifulla Positiva + Ovissa Neutrala affekter 
4, Enbart Energifulla Positiva affekter 
5, Lugna Positiva + Lugna Neutrala affekter 
6, Lugna Positiva + Ovissa Neutrala affekter 
7, Lugna Positiva + Lugna Negativa affekter 
8, Energifulla Positiva + Lugna Negativa affekter 
9, Energifulla Negativa, Lugna Negativa + Lugna Positiva affekter 
10, Energifulla Negativa, Energifulla Positiva + Lugna Negativa affekter 
11, Energifulla Negativa, Energifulla Positiva + Ovissa Neutrala affekter 
12, Övrigt 
 
I detta exempel ser vi flest antal kombinationer av de olika affektkategorierna vilket tyder på 
att detta exempel kan upplevas på flera olika sätt. 
 
Den affektkombination som uppfattas mest är energifulla positiva affekter tillsammans med 
lugna negativa affekter Bland dem som uppfattar denna kombination dominerar tjejerna. 
Nästan en fjärdedel av tjejerna samt två killar uppfattar enbart negativa lugna affekter. Sedan 
följer de lugna positiva affekterna som även de kombineras med lugna negativa affekter. En 
relativt stor del av killarna har uppfattat de energifulla negativa affekterna i 
lyssningsexemplets första takt men två av dem kombinerar dessa med energifulla positiva 
affekter. Att de har valt att först skriva ner de energifulla affekterna och sedan de lugna 
negativa eller ovissa neutrala affekterna tyder på att de upplever en progression i 
lyssningsexemplet. En kille upplever hur de energifulla negativa affekterna slutligen går över 
till något lugnt positivt. Ingen av tjejerna uppfattar energifulla negativa affekter. Två personer 
upplever de ovissa neutrala affekterna. 
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Alla de som upplever energifulla positiva affekter tillsammans med lugna negativa affekter 
och de som upplever lugna positiva affekter tillsammans med lugna negativa affekter skriver 
det positiva ordet först. Detta kan visa på en progression från glädje till sorg. Några har till 
och med förtydligat denna progression med pilar eller genom att lägga till ordet ”vändning” 
och en person har skrivit ”Lycka som försvinner bort”. 
 
Tolkning: 
 
Nästan alla försökspersoner har uppfattat de lugna negativa affekterna i den nedåtgående 
kromatiken och katabasistendensen. 
 
En stor del av både tjejer och killar har också uppfattat kontrasten mellan den energifulla 
katabasistendensen i lyssningsexemplets första takt och den lugna negativa affekt som sedan 
följer i den sjunkande melodiken. Endast en liten del har dock uppfattat den negativa, 
suckande känslan som finns i den första taktens suspiratio.  
 
Den lilla del som har uppfattat lyssningsexemplets ovissa affekt beskriver denna affekt med 
ord som ”tvekan” och ”osäkerhet”. 
 
 
Bland dem som bäst uppfattade lyssningsexemplets affekter enligt min tolkning är de 8 % 
procent av killarna som uppfattade hur det energifulla negativa gick till något lugnt negativt 
för att slutligen avslutas med en lugn positiv affekt. Denna affekt beskrivs här med ordet 
”ljust”. Personerna syftar troligen här på upplösningen som avslutar det långa ovissa 
lyssningsexemplet. En tolkning som låg nära min egen hade också de 8 % av killarna som 
uppfattade en progression från något energifullt negativt till något ovisst neutralt. 
 
Därnäst följer de övriga personerna som har uppfattat ett slags progression mellan det 
energifulla till det lugna negativa, 38 % av tjejerna och 32 % av killarna. 
 
Antal % som uppfattade lyssningsexemplet nära min tolkning: 
Tjejer: 0 % 
Killar 16 % 
 
 
 
 
 
Lyssningsexempel 5 
 
De affekter som jag tolkade fram enligt affektläran, i rangordning: 
 

• Lugna positiva affekter: ljus, ödmjukhet  
• Lugna negativa affekter: tyngd, sorg 
• Spänningsfyllda neutrala affekter: spänning 

 
 
 
 
 



 35

 
Vad försökspersonerna upplevde för affektkategorier: 
 

 
                        1           2         3            4         5             6          7             8              9 
 
 
1, Enbart Lugna Negativa affekter 
2, Enbart Lugna Positiva affekter 
3, Enbart Energifulla Positiva affekter 
4, Lugna Positiva + Lugna Negativa affekter 
5, Lugna Negativa + Energifulla Positiva affekter 
6, Lugna Positiva + Energifulla Negativa affekter 
7, Fasta Neutrala, Lugna Negativa och Lugna Positiva affekter 
8, Lugna Neutrala, Energifulla Positiva och Lugna Neutrala affekter 
9, Övrigt 
 
Nästan hälften av tjejerna och en fjärdedel av killarna har upplevt något slags kontrast mellan 
positivt och negativt i detta lyssningsexempel. Bland dessa upplever lite mer än en fjärdedel 
av tjejerna och en kille ett slags progression från något positivt till något negativt varav två 
tjejer upplever hur lyssningsexemplet går tillbaka till något positivt i slutet. Tre av de tjejer 
som upplever kontraster använder positiva ord som liknar de ord som användes frekvent i 
exempel 2. Ord som använts i detta exempel är bland andra ”tillit”, ”hopp”, ”tacksamhet” och 
”förståelse”.  
 
En stor del av försökspersonerna har upplevt enbart positiva lugna affekter. Bland dessa 
affekter använder sig alla tjejer och två killar sig av ord som liknar dem som användes 
frekvent i lyssningsexempel 2.  
 
En något mindre del upplever enbart negativa lugna affekter. 
 
Några har upplevt energifulla affekter, men det är de lugna affekterna som dominerar. 
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Tolkning: 
 
Att ord som ”tillit”, ”tacksamhet” och ”förståelse” förekommer hos relativt många, speciellt 
tjejer, skulle kunna tyda på att musiken verkligen talar ett tidlöst språk till dem. Sångaren 
känner i detta exempel en stor ”tacksamhet”, ”tillit” och ”förståelse” inför jungfru Maria.  
Dessa försökspersoner upplever dels ömma små intervallen och dels tror jag att de uppfattar 
allvaret i namnet ”Maria”. Detta är ju, till skillnad från de andra orden ett ord som förstås och 
som i alla tider har förknippats med ”tacksamhet” och ”tillit”, samtidigt som musiken också 
ger ordet ”Maria” en stark karaktär. Försökspersonerna upplever alltså troligen dessa affekter 
som en kombination av musiken och texten. Intressant är också att majoriteten av de personer 
som har använt sig av dessa ord upplever enbart positiva affekter. De uppfattar 
lyssningsexemplet som ljust och detta är något som stämmer bättre med min tolkning av 
lyssningsexemplet än upplevelsen av enbart negativa affekter. De som bara upplever negativa 
affekter uppfattar inte det ljus som finns i ordet ”jungfru”. 
 
Många upplevde dock hur ett sådant här kort lyssningsexempel kan innehålla kontraster 
mellan ljust och mörkt. 
 
De 27 % av tjejerna och 8 % av killarna som uppfattade en progression från något negativt till 
något positivt uppfattade väl lyssningsexemplets affekter enligt min tolkning. De som bäst 
uppfattade lyssningsexemplets affekter enligt min tolkning var dock de 11 % av tjejerna som 
upplevde hur lyssningsexemplet gick från något positivt till något negativt och sedan tillbaka 
igen. Försöksperson nr 10 använde ord, samt en progression som låg väldigt nära tolkningen 
enligt affektläran. Dessa ord var ”tacksamhet”, ”sorg”, ”tillit”.  
 
Antal % som upplevde lyssningsexemplets affekter nära min tolkning: 
Tjejer: 5 % 
Killar 0 % 
 
Sammanfattning av resultat 
 
Försökspersonerna uppfattar i de allra flesta fall affekterna som positiv eller en negativ 
laddning. I exempel 1, 2, 3 och 4 dominerar de negativa affekterna. I lyssningsexempel 3 ser 
vi en tydlig skillnad mellan könen då de flesta tjejer uppfattar energifulla positiva affekter 
medan de flesta killar uppfattar energifulla negativa affekter. 
 
Förutom i lyssningsexempel 1 uppfattar en majoritet av försökspersonerna väl den grad av 
energi som finns i exemplen. Alla uppfattar till exempel de energifulla affekter som finns i 
exempel 3 även om de har tillskrivit affekterna olika laddning. 
 
Kontraster och progressioner mellan positivt och negativt upplevdes i högre grad av tjejer än 
av killar. Detta gäller alla lyssningsexempel förutom exempel nr 4, där en något större procent 
av killarna upplevde kontraster. 
 
Medan lyssningsexemplens grad av energi uppfattas väl är de färre som uppfattar de positiva, 
negativa eller neutrala tendenserna väl. Ett fåtal personer har kommit min tolkning enligt 
affektläran riktigt nära. Bland dessa få personer dominerar dock tjejerna i lyssningsexempel 2 
och 5 och killarna i lyssningsexempel 4. I lyssningsexempel 1 har ingen kommit riktigt nära 
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min tolkning enligt affektläran. I lyssningsexempel 3 har många varit nära denna tolkning 
men ingen har varit riktigt nära.  
 

6. Diskussion 
 
I kapitel 6:1 diskuterar jag resultatet, i kapitel 6:2 metoden och i kapitel 6:3 enkäten. I kapitel 
6:4 diskuterar jag bakgrunden i relation till resultatet och slutligen ger jag några förslag på 
framtida forskning i kapitel 6:5. 
 
6:1 Diskussion av resultat 
 
Jag behandlar här först lyssningsexempel 2–4 och sedan lyssningsexempel 1 eftersom det 
sistnämnda lyssningsexemplet skilde sig så pass mycket från min tolkning enligt affektläran. 
 
Det visade sig att försökspersonerna hade lätt för att uppfatta den grad av energi som fanns i 
lyssningsexemplet, alltså om lyssningsexemplet bestod av lugna eller energifulla affekter, 
eller kanske en kombination av dessa.  Denna grad av energier är alltså så tydliga att 
ungdomarna uppfattar dem än i dag. 
 
Varför det är svårare att höra om ett lyssningsexempel innehåller positiva, negativa eller 
neutrala affekter är förmodligen för att samma musikaliska mönster ofta används för att 
gestalta dessa olika typer av affekter (se s.20). Nästan alla de affekter som försökspersonerna 
har upplevt i lyssningsexempel 2 – 5 skulle kunna tolkas fram utifrån de musikaliska mönster 
som står att finna i lyssningsexemplen.  
 
De flesta försökspersonerna har dock inte upplevt de små tendenserna så väl som de stora 
tandenserna. I lyssningsexempel 4 är det till exempel enligt min tolkning figuren suspiratio 
som gör att lyssningsexemplet får en negativ karaktär. Majoriteten har dock uppfattat denna 
takt energifullt positivt. Detta visar att de starkt har uppfattat energifullheten i anabasis-
tendensen. Uppfattningen av denna figur dominerar över den mindre figuren suspiratio. Dessa 
små musikaliska mönster är i flera fall de som avgör vilken laddning musikexemplet har. Ett 
ytterligare exempel på detta är lyssningsexempel 2 som, eftersom det inte innehåller några 
tonartsfrämmmande toner och börjar i ett ljust, lätt register enligt min tolkning får en ganska 
ljus karaktär trots katabasis-tendensen. Även här har dock den större, mer lättigenkännliga 
och övergripande katabasis-tendensen nått fram till de försökspersonerna så att de flesta 
uppfattar lyssningsexemplet negativt. 
 
De stora figurerna, eller tendenserna, som gestaltar olika grad av energi uppfattas alltså väl. 
Då de små figurerna, som kan gestalta en viss laddning, inte uppfattas lika väl lägger 
försökspersonerna in sin egen laddning; positiv, negativ eller neutral. Jag tror att upplevelsen 
av lyssningsexemplens laddning beror på försökspersonernas egna associationer kring och 
erfarenheter av musiken. Jag ska i diskussionen av bakgrunden, s.39 behandla en annan teori 
om varför lyssningsexemplen uppfattas olika av olika personer. En teori som har sin grund i 
de fyra temperamenten. 
 
Vi kan här konstatera att texten till Salve, O regina inte har nått fram till försökspersonerna. 
Detta anade jag innan men jag var ändå nyfiken på att ta med detta som en fråga eftersom 
musiken under barocken grundade sig så mycket i texten. Monteverdis sätt att gestalta texten 
är, som jag tidigare har konstaterat, tydligt och bra men jag tror att det är svårt för en 
tonsättare av vilken klass som helst att få fram textens alla nyanser. Att det sedan också är 
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svårt för dessa, i många fall, ovana åhörare att uppfatta musikens alla nyanser gör förstås att 
det försvinner några affekter på vägen. 
 
Mellan Monteverdis sätt att gestalta affekterna och försökspersonernas förmåga att uppfatta 
de musikaliska mönstren finns det steg som jag själv har varit med och påverkat: exekutörens 
roll. Har jag och mina medmusiker interpreterat lyssningsexemplen på ett sådant sätt att vi 
helt har fått fram styckets affekter? Som musiker har jag lärt mig att det är svårt att bli riktigt 
nöjd med en inspelning men i det stora hela tycker jag ändå att vi fick fram de affekter som vi 
ville ha fram. Detta gäller lyssningsexempel 2-5.  
 
I vårt interpretationsarbete har vi tolkat musiken utifrån texten. Vi har alltså försökt att ge 
musiken en ytterligare dimension i textens tjänst. I sorgfulla tendenser har vi till exempel 
använt en sluten klang medan vi i gladare tendenser har använt en mer öppen klang. Detta är 
någonting som skulle kunna göra att försökspersonerna ännu mer uppfattade affekterna. Dock 
gick denna gestaltning inte fram till så många försökspersoner. 
 
Lyssningsexempel 1 är intressant då försökspersonernas upplevelse går helt emot min 
tolkning enligt affektläran. Att en sådan stor majoritet har uppfattat negativa lugna affekter 
kan bero på att jag och mina medmusiker intepreterade lyssningsexemplet i ett väldigt 
långsamt tempo. Så här i efterhand kan jag tycka att tempot var för långsamt för att gestalta 
högtidligheten och den tilltagande energin som fanns i lyssningsexemplet. Min tolkning är att 
försökspersonerna upplevde det långsamma tempot och de affekter som det gestaltar starkare 
än de perfekta konsonanta intervallen och anabasistendensen som gestaltar högtidlighet och 
tilltagande energi.  
 
I frågan om försökspersonerna uppfattar negativa eller positiva affekter är könsperspektivet 
intressant. Vad är det som gör att en majoritet av killarna i lyssningsexempel 3 uppfattar 
negativa energifulla affekter medan de flesta tjejer uppfattar positiva energifulla affekter? 
Man märker inte tendensen att killarna främst uppfattar de negativa affekterna och tjejerna de 
positiva affekterna i de lyssningsexempel som består av lugnare affekter. Alltså är det den 
energifulla affekten som bidrar till denna olikhet. Varför det är på detta sätt kan diskuteras i 
oändlighet. Killar verkar enligt deras upplevelse av detta lyssningsexempel vara mer 
”krigiska” till sinnet än vad tjejerna är och frågan om detta handlar om arv eller miljö lämnar 
jag vidare till forskare inom genusvetenskap. 
 
Fler tjejer än killar uppfattar också de kontraster och progressioner som finns i vissa exempel. 
Kanske har detta att göra med tjejers berömda simultankapacitet medan killar oftare fokuserar 
på en sak.  
 
Intressant är också att så många försökspersoner i lyssningsexempel 1, 2 och 4 upplever 
enbart negativa affekter. Enligt min tolkning enligt affektläran överväger de negativa 
affekterna endast i lyssningsexempel 4. Trots det är ordet ”sorg” det mest förekommande när 
det gäller försökspersonernas uppfattning av lyssningsexemplens affekter. Detta föder en 
intressant frågeställning; uppfattas barockens musik som sorglig för den som inte är van vid 
dess tonspråk? Denna undersökning visar på att det verkar vara så. Förståeligt är detta, 
eftersom jag tycker att barockens musik oftast har ett större allvar och en större högtidlighet 
än den musik som går på de heta radiokanalerna just nu.  
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6:2 Diskussion av metod 
 
Det har inte varit enkelt att få fram en metod för att mäta hur dagens ungdomar uppfattar de 
medel som under barocken användes för att väcka och stilla människans affekter. Förslag på 
andra metoder som man kan använda för att undersöka detta ämne finns i kapitel 6:5, Förslag 
på framtida forskning, s.41 
 
Enkätformen upplevde jag dock som bra, jag fick fram otroligt mycket stoff i denna 
undersökning. Undersökningen har också hög validitet eftersom jag fick möjlighet att göra 
den under en lektion i kulturhistoria då en hel klass var samlad. Jag fick då fånga upp även de 
elever som normalt kanske inte skulle anmäla sig till en sådan här undersökning. 
 
Något som hade underlättat mitt arbete hade varit att verkligen be försökspersonerna att med 
pilar eller liknande förtydliga eventuella progressioner från till exempel något positivt till 
något negativt. Vissa gjorde detta förtydligande utan att ha blivit tillfrågade om det. Om alla 
hade gjort detta så hade jag verkligen vetat om det rörde sig om en progression eller inte och 
jag hade då inte behövt tolka fram detta på egen hand. 
 
Jag tyckte det var intressant att placera in orden i olika affektkategorier för att se hur nära 
försökspersonernas uppfattning kom den tolkning som jag gjorde enligt affektläran. Jag kan 
dock rikta en viss kritik till det resultat jag här har fått fram eftersom man enligt barockens 
musikskribenter oftast kan tolka ett visst musikaliskt mönster både negativt och positivt. En 
sån här undersökning fyller absolut en funktion men den behöver egentligen kompletteras 
med andra typer av undersökningar för att syftet ska få ett riktigt relevant svar. Mer om detta 
finns i kapitel 6:6, Förslag på framtida forskning, s.41. Kanske hade jag fått ett mer relevant 
resultat om jag inte hade tolkat lyssningsexemplen efter texten utan endast efter de 
musikaliska mönstren och dessas relationer. Om jag sedan hade analyserat försökspersonernas 
upplevelser av dessa mönster hade jag fått ett mycket relevant resultat om hur 
försökspersonerna uppfattar barockens musikaliska mönster.  
 
6:3 Diskussion av enkät 
 
De som först slog mig när jag samlade in enkäterna var hur många olika ord dessa 
försökspersoner hade använt sig av. Uppfattningarna av lyssningsexemplen var verkligen 
mångfacetterade! Hos orden som försökspersonerna använde sig av fanns en mycket större 
nyansrikedom än hos de ord som barockens musikskribenter använde sig av då de beskrev 
människans olika affekter och hur man gestaltade dem. Exempel på ord och meningar som jag 
fann hos försökspersonerna var bland de positiva orden och meningarna ”hoppande”, ”vackert 
som en sommardag på en äng och sedan blir det kväll”, ”stilla passion”, ”jättelycklig” och 
”kär”. Bland de negativa orden och meningarna kunde jag hitta ”besvärligt”, krossat hjärta”, 
”kyrkligt mörker” och ”något tynger hennes hjärta”.   
 
6:4 Diskussion av bakgrund  
 
Som vi kunde läsa i bakgrunden var konsten under barocken en imitation av den universums 
ordning som var skapad av Gud. Enligt Leibniz (se ovan s.8) reagerade människans själ 
omedvetet inför denna ordning. 
 
Vägen till att väcka och stilla människans affekter var att återge dem i tal och musik. Musiken 
hade i sig själv en inneboende värld som skulle förmedlas och människan reagerade 
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omedvetet på de olika affekterna. Enligt Krause (se ovan s.8) påverkades inte de affekter som 
upplevdes med hjärtat av olika associationer, erfarenheter eller instruktioner, däremot 
påverkades de affekter som upplevdes med förnuftet av detta. 
 
I diskussionen av resultatet nämner jag att det förmodligen är försökspersonernas 
associationer och erfarenheter som gör att de uppfattar lyssningsexemplen på olika sätt, till 
exempel om det uppfattar ett lyssningsexempel positivt eller negativt. Enligt Krause skulle 
dessa försökspersoner i så fall gå efter sitt förnuft. Hade alla uppfattat lyssningsexemplet på 
samma sätt om de hade gått efter sitt hjärta?  
 
Att överhuvudtaget ställa frågan kan verka ålderdomligt men jag tycker att det är intressant att 
ställa den världen som barockens människa levde i relation till den värld som dagens 
musikstuderande ungdom lever i. Hjärtat, själen, det omedelbara och det omedvetna verkade 
under barocken vara överlägset förnuftet enligt ovanstående tankar. Man skulle känna 
musiken. Hur är det i dag när det gäller detta? Detta är en alltför stor fråga att gå in på här 
men jag överlämnar gärna frågan till vidare forskning. 
 
I början av arbetet med denna uppsats såg jag en tydlig koppling mellan de barockens tänkare 
som jag har behandlat i kapitel 3:1 och affektläran. Detta såg jag eftersom affektläran  
innehåller så tydliga mönster som på olika sätt ska påverka människans själ. Nu när jag har 
analyserat detta ytterligare anser jag att Kircher (se ovan s.8)  är den enda av dessa tänkare 
som jag egentligen kan koppla till affektläran. Detta eftersom han ger en förklaring till varför 
de musikaliska mönstren uppfattas på olika sätt av olika människor; de uppfattas på olika sätt 
beroende på vilket av de fyra temperamenten människan tillhör. Kanske kan detta ge en 
förklaring till varför en katabasistendens kan uppfattas både som ”ödmjukhet” och ”känsla av 
förtryck”. 
 
Kanske kan Kirchers tankar också ge en förklaring till lyssningsexempel 1, där de flesta tjejer 
uppfattar energifulla positiva affekter medan de flesta killar uppfattar energifulla negativa. 
Kan dessa olika uppfattningar bero på att de flesta tjejer är sorglösa sangviniker medan de 
flesta killar är hetlevrade koleriker? Jag vet att man i dag i vissa sammanhang fortfarande talar 
om de fyra temperamenten men skillnaden mot Kirchers tankar är att man i dag, till skillnad 
från då, ser att en människa kan ha flera temperament i sig.  
 
Hos de övriga barockens tänkare som behandlas i kapitel 3:1 finns ingen förklaring till varför 
olika musikaliska mönster kan uppfattas på flera olika sätt. 
 
6:5 Egna reflektioner 
 
Försökspersonerna uppfattade nästan uteslutande de stora tendenserna och figurerna, som ofta 
uttrycker olika grad av energi, enligt affektläran medan de mindre nyanserna, som kan 
uttrycka om laddningen är positiv, negativ eller neutral var svårare att uppfatta. Många 
uppfattade också kontrasterna väl. 
 
Att de uppfattar de stora tendenserna kan bero på att dessa tendenser även finns inom annan 
typ av musik. De stora tendenserna är kanske universella för all musik. Att de mindre, mer 
subtila figurerna inte uppfattas av fullt så många tyder bara på att de behöver lite övning när 
det gäller att uppfatta dem. Eftersom de redan uppfattar olika musikaliska mönster i musik 
handlar det bara om att gå lite djupare in i musiken, steg för steg. 
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Det roligaste med den här undersökningen var att upptäcka den fantasirikedom som musiken 
väckte hos försökspersonerna när de fyllde i sina enkäter. Jag hoppas att några av dessa 
försökspersoner går vidare för att upptäcka den här musiken ytterligare men utan att förlora 
sin fantasi på vägen. Det tror jag är bra för barockmusikens framtid. 
 
 6:6 Förslag på framtida forskning 
 
Vidare forskning inom detta ämne skulle vara mycket intressant. För att få en tydligare bild av 
hur dagens musikstuderande ungdom påverkas av barockens musik skulle det vara bra att 
komplettera med undersökningar som är gjorda på andra sätt 
 
När man, som jag, gör undersökningen med utgångspunkt i en sång är det svårt att undersöka 
alla tolkningsmöjligheter som finns eftersom analysen av sången, åtminstone i mitt fall, är 
gjord med vägledning av texten.  
 
I ett instrumentalstycke kan det finnas fler möjligheter till tolkning. För att undersöka hur väl 
försökspersonerna här uppfattar de melodiska mönstren enligt affektläran skulle man kunna 
tolka ett instrumentalstycke på alla sätt som går inom ramen för affektläran. Man skulle sedan 
kunna få ett riktigt relevant resultat där man verkligen kan se hur som många uppfattar de 
musikaliska mönstren på det sätt som barockens musikskribenter föreskrev.  
 
Det skulle också vara intressant att tillämpa affektläran på modernare musik, en rocklåt 
kanske, för att undersöka om de musikaliska mönster som fanns under barocken faktiskt lever 
kvar i den musik som är stor i dag. Detta skulle ge en förklaring till varför ungdomarna 
uppfattar barockens musik som de gör. Vilka tendenser är deras öron vana vid från annan 
musik? 
 
För att forska vidare i ämnet krävs också lite andra undersökningsformer som ger andra 
infallsvinklar, till exempel intervjuer och observationer, 
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Enkät 
 
Skriv under varje lyssningsexempel tre ord av olika betydelse som beskriver de känslor som 
musiken ger dig. I vissa lyssningsexempel kan du känna flera olika känslor som ibland till och 
med är varandras motsatser. Skriv antingen ner dessa motsatser, eller försök att hitta ord som 
sammanfattar vad du känner för hela lyssningsexemplet. Inget av alternativen är fel. 
 
Sången sjungs på latin och det är inte meningen att du ska förstå texten. Undersökningen går 
ut på att du känner efter vad musiken, inklusive sångens melodi, ger dig för känslor. 
 
Du kommer att få höra varje lyssningsexempel tre gånger. 
 
 
Lyssningsexempel 1: 
 
 
 
 
 
Lyssningsexempel 2: 
 
 
 
 
 
Lyssningsexempel 3: 
 
 
 
 
 
Lyssningsexempel 4: 
 
 
 
 
 
Lyssningsexempel 5: 
 
 

 
Är du kille/tjej? 

 
 
 
 
 
 




