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Om lyssnandets fenomenologi 
 
"Och det är denna möjlighet till handling som skiljer arkitekturen från andra konstformer", 
skriver Juhani Pallasmaa i sin pamflett "The Eyes of the Skin" från 1996. I samma skrift berättar 
han att Alvar Aalto 1926 skrev en analys av Fra Angelico's Annunciata där han visar att han 
förstått arkitekturens "verb-väsen" genom att han talar om handlingen att stiga in i rummet 
snarare än om det formella utförandet av tröskeln eller dörrbladet: "Modern architectural theory 
and critique have had a strong tendency to regard space as an immaterial object delineated by 
material surfaces, instead of understanding space in terms of dynamic interactions and 
interrelations... In recognition of the verb-essence of architectural experience, Professor Fred 
Thompson uses the notions of 'spacing' instead of 'space', and 'timing' instead of 'time', in his 
essay on the concept of ma, and the unity of space and time in Japanese thinking. He aptly 
describes units of architectural experience as gerunds, or verb-nouns." 
 
Att liksom Alvar Aalto strukturera arkitekturen, inte utifrån dess fysiska former, utan utifrån de 
verksamheter och relationer som den möjliggör, öppnar den arkitektoniska formen för nya 
tolkningsmöjligheter. På samma sätt skulle vi när vi vill beskriva den akustiska rumsupplevelsen, 
kunna tala om lyssnande, och inte ljud. Till skillnad från ljuden är lyssnandet en verksamhet, en 
dynamisk process, som kan följa en mängd olikartade spår utifrån en given situation. Ljuden är 
en del av lyssnandet, men även de fysiologiska förutsättningarna, hörselorganet, och den mentala 
tolkningsprocessen, den auditiva perceptionen, utgör viktiga komponenter vid varje av 
människan uppfattad ljudhändelse. Det är först när dessa tre aspekter finns förenade i den 
gestaltade formen som vi kan tala om arkitektur. För att kunna skapa arkitektur måste vi med 
hjälp av fantasi, inlevelse och minne kunna tolka verkligheten, men också ha kännedom om de 
fysiska begränsningar som påverkar utförandet av visionen.  
 
Inom det akustiska fältet innebär det att vi måste veta något både om ljuden, ljudkällorna och 
våra kroppsliga förutsättningar för att överföra ljud till sinnesförnimmelser som kan uppfattas och 
tolkas av vårt medvetande: ljud, hörsel och perception. Men eftersom våra sinnesförnimmelser, 
perceptionerna, samtidigt är vårt primära redskap för beskrivning av verkligheten är det lätt att 
inse att en beskrivning av ljud med nödvändighet också återspeglar vår uppfattning om dessa. 
Detta är vad som inom vetenskapen kallas subjektivitet. För att komma runt denna problematik 
arbetar vetenskapen med instrument som fungerar likformigt oavsett användare eller situation. 
Dessa instrument kan vara tekniska apparater av olika art, men är framförallt beskrivbara förlopp 
och processer. Dessa kan vara av logisk/deduktiv art, eller erfarenhetsmässig/empirisk. Om dessa 
metoder används för att beskriva verkligheten kan vi tala om objektivitet. Annars inte. Inom 
fysiken är detta mindre problematiskt än inom konst och humaniora. Men inom alla vetenskapens 
grenar vilar iakttagelserna ytterst på den mänskliga sinnesuppfattningsförmågans bräckliga och 
fantasifulla grund. Det är med utgångspunkt från detta synsätt som konst och humaniora kan 
finna ett berättigande inom ett vetenskapligt paradigm som bygger på den objektiva 
verifierbarhetens grund. Sett från en högre utsiktspunkt är det polariteten mellan det subjektiva 
och det objektiva som är motorn i den kritik som är grunden för vetenskaplig utveckling. Det är 
först genom medvetenheten om de egna sinnesintryckens bristfälligheter som fysikern förmår 
tränga vidare i sitt utforskande av universums uppbyggnad i stort såväl som i smått, men det är 
också i omvänd mening först genom ett ifrågasättande av de egna sinnesintryckens relevans som 
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arkitekten eller konstnären kan vidga sitt eget verksamhetsfält och ge det nya och spänningsfyllda 
dimensioner.  
 
För det följande resonemanget är det dock viktigt att klargöra att vår kunskap om omvärldens 
beskaffenhet grundas på i huvudsak tre olika metoder för kunskapsinhämtning: empiriska, 
deduktiva och introspektiva. Eller på vardagsspråk: erfarenhet, logik och egen iakttagelse. 
 
Ljudkällan 
Rent erfarenhetsmässigt är ljud någonting som uppstår när föremål av olika slag vibrerar. I en 
empirisk mening skulle vi därför kunna beskriva ljud utifrån sina respektive ljudkällor. Inom 
musiken klassificeras till exempel musikinstrument utifrån hur deras ljud skapas: slaginstrument, 
stränginstrument eller blåsinstrument. Till dessa huvudgrupper hör sedan en mängd undergrupper 
och hybridformer som alla representerar olika klangvärldar. Inom den elektroakustiska musiken, 
och i synnerhet den konkreta musiken där hela ljudlandskapet hanteras som ett musikinstrument, 
har instrumentfamiljerna utvidgats till att även omfatta alla de ljudkällor som bygger upp vår 
vardagliga ljudmiljö: djurläten, vindsus, motorer, röster, gnissel, brak, skrap mfl samt även 
sekundära och tertiära "artificiella" former som radio och inspelad musik på radio etc. Detta är 
betydelsefullt inte minst för de blinda, vilka aktivt använder ljudmiljön för sin orientering.  
 
Ljudforskaren Mme Hoêl Corvest, själv blind, framförde vid en akustikkonferens i Paris 1997, att 
våra begrepp för ljud helt inriktats mot de aktiva ljudkällorna. Därför får vi problem när vi skall 
beskriva,och framförallt föreskriva, ljudmiljöer i allmänhet, eftersom dessa byggs upp av en 
mängd olika slags ljud, varav bara ett fåtal är av det aktiva slaget. Istället dominerar entoniga, 
malande och lågfrekventa ljud för vilka vi har mycket få begrepp. För att finna en heltäckande 
begreppsapparat för ljuden menade hon att i huvudsak tre dimensioner räcker: tonhöjd, 
ljudintensitet och sammanhang (hur och var ljudet används). Hon påpekade särskilt att ljuden är 
materialindifferenta, det vill säga att samma material kan avge flera olika slags ljud beroende på 
hur och var det används, vilket gör dem olämpliga som utgångspunkt för en klassifikation av 
ljudkällor. Sammanhanget Hur handlar då om den teknik som används för att ge upphov till 
ljudet: slag, blås, friktion osv. Sammanhanget Var handlar om den akustik som ger ljudet dess 
karakteristiska klang. Till det akustiska sammanhanget hör också en skalbestämning alltifrån 
själva ljudkällans akustiska egenskaper till de akustiska egenskaper som kännetecknar den plats 
där ljudet sprids. Platsens akustiska egenskaper är också särskilt betydelsefulla för de blindas 
rumsupplevelse och orienteringsförmåga. 
 
Men hur kan ljud beskrivas på ett entydigt sätt? Inom fysiken har den vågrörelsekaraktär hos 
ljudet, som särskilt framträder hos vibrerande strängar, tagits som utgångspunkt för ett 
omfattande teoribygge där svängningsförhållandena beskrivs som sinusformade vågrörelser. Tack 
vare en sådan matematisk modell kan ljuden relativt enkelt beskrivas i diagramform, där de tre 
fysikaliskt mätbara dimensionerna frekvens, intensitet och tid tas i beaktande. Med så kallade 
sonogram kan alla dessa dimensioner studeras samtidigt: frekvens i höjdled, tid i sidled och 
intensitet genom att de olika frekvenserna ges en proportionell gråhet där högsta intensitet är 
svart och lägsta intensitet är vitt. Särskilda diagram kan också tas fram för att beskriva relationen 
mellan ljudstyrka och frekvens i ett givet tidsnitt, ljudets formant, eller relationen mellan 
ljudstyrka och tid vid en given ljudkälla, efterklangstid. Den förra relationen används ofta för att 
beskriva olika ljudkällor, medan den senare används för att beskriva olika akustiska förhållanden. 
Eftersom de akustiska förhållandena påverkar fördelningen av ljudintensitet över tonspektrumet 
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och därmed den upplevda klangfärgen är det vid mätningar av ljud också viktigt att hålla reda på 
läget i rummet och avståndet mellan mikrofon och högtalare. Vad som mäts är också en av de 
mest väsentliga frågorna, eftersom det handlar om att mäta värden som är representativa för 
någonting: bullerupplevelse, musikalisk klangfärg i rummet osv.  
 
För att förstå hur vi uppfattar ljuden räcker det emellertid inte att registrera de fysikaliska 
parametrarna frekvens, intensitet och tid. Vi måste också studera hur det mänskliga örat fungerar 
och hur detta förmedlar stimuli till vårt medvetande. Men framförallt måste vi kritiskt granska 
själva uppbyggnaden av vårt medvetande om ljud och den perceptionspsykologiska process som 
är bakgrunden till detta. Först när ljudens uppbyggnad vägts mot medvetandets 
varseblivningsprocess, sinnesperceptionen, kan vi säga något om hur vi bäst skall strukturera och 
klassificera ljud. Innan vi går vidare till de perceptionspsykologiska förutsättningarna för 
lyssnandet måste vi emellertid ägna någon tid åt hörselorganets uppbyggnad och de naturliga 
gränser som detta sätter för våra ljudupplevelser.  
 
Hörselorganet 
Inom fysiken beskrivs ljudvågornas fortplantning i luften som en tryckoscillation kring ett 
jämviktsläge som är lika med det aktuella atmosfärstrycket i luftmassan. Ljudvågorna fortplantas 
idealt sett sfäriskt från ljudkällan, varför ljudets intensitet avtar med kvadraten på avståndet. Den 
verkliga minskningen blir dock något större eftersom friktion i luften också har en viss dämpande 
effekt på ljudvågen, men detta har bara reell betydelse för större avstånd. Det mänskliga örat har 
en mycket intrikat uppbyggnad som möjliggör uppfattandet av tryckskillnader i luften från 
0,00002 Pa ända upp till omkring 20 Pa, då smärtförnimmelser börjar uppstå. Utsätts örat för 
större tryckskillnader än 20 Pa sprängs dess olika delar förr eller senare med förlust av hörseln 
som följd. Denna väldiga spännvid på 1/1 miljon hos hörselorganets känslighet innebär att en 
logaritmisk skala ger en jämnare återgivning av upplevda ljudintensitetsskillnader. 
Ljudintensitetsupplevelsen är nämligen inte proportionell mot ljudintensiteten. Därför används 
inom ljudområdet ett relativt ljudintensitetsbegrepp som beskriver relationen mellan ljudtrycket 
hos ett referensljud, som är det svagaste uppfattbara ljudet vid 1000 Hz, och det aktuella 
ljudtrycket. Eftersom logaritmen för 1/1 är 0 innebär denna definition av ljudintensiteten att det 
även kan finnas negativ intensitet. Å andra sidan kan tryckskillnaden 1 000 000/1 beskrivas som 
tiologaritmen för tio upphöjt till 6, dvs 6! Denna enhet kallas Bel, men för att få en mera 
nyanserad skala multipliceras detta tal med tjugo varvid erhålles den enhet som kallas deciBel, 
eller bara dB. Därvid blir definitionen för smärtgränsen 120 dB och definitionen för hörtröskeln 0 
dB, vilket ger hela hörselproblematiken en enkel och lättöverskådlig karaktär som kanske i vissa 
fall kan vara något förrädisk, särskilt som detta begrepp inte tar hänsyn till ljudens kvalitativa 
skillnader. 
 
Det mänskliga örat består i huvudsak av tre delar: ytterörat fram till trumhinnan, mellanörat fram 
till ovala fönstret och innerörat, som är själva hörsnäckan där tryckskillnaderna omvandlas till 
nervimpulser till hjärnan.  
 
Ytterörat består dels av den skärm som vi har för att kunna fånga in ljudvågorna och dels av en 
hörselgång som leder ljudet fram till trumhinnan. Hos en vuxen människa är hörselgången 
normalt 27 mm långt och eftersom den fungerar som en resonator precis som alla andra 
håligheter ger den en förstärkning av ljud kring 4000 Hz varför människans ljudkänslighet är 
störst i det frekvensområdet.  
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I mellanörat omvandlas lufttrycksskillnaderna till mekaniska vibrationer genom att de fångas upp 
av den ovala trumhinnan som är lite konisk och riktad inåt från det inkommande ljudet för att 
kunna parera tryckhöjningar inne i örat. Trumhinnan är normalt 0,7 cm2 och ca 0,4 mm tjock och 
ger hörselförnimmelser vid vibrationsamplituder på något mindre än en vätemolekyls diameter, 
dvs en miljarddels cm! Men tack vare en förmåga att komprimera amplitudskillnader kan örat 
även uppfatta långt högre amplituder utan att behöva röra sig i motsvarande utsträckning. Detta 
åstadkommes genom en muskelreflex som aktiveras vid en gradvis ökande ljudstyrka, men inte 
vid plötsliga ljud, varför dessa kan få skadliga effekter på innerörat. Trumhinnan står i 
förbindelse med innerörats hörsnäcka via en kedja av hörselben som kallas hammaren, städet och 
stigbygeln. Hammaren är fäst vid trumhinnan och stigbygeln vid ovala fönstret som är det 
membran som täcker ingången till hörsnäckan. Eftersom trumhinnans yta är mellan femton och 
trettio gånger större än ovala fönstrets innebär det en motsvarande tryckförstärkning av 
inkommande ljud vid hörsnäckan. Samtidigt bidrar hörselbenen med en hävstångseffekt som vid 
svaga ljud som mest kan ge en tredubblad effekt. Som mest kan därför örat genom sin mekaniska 
uppbyggnad ge en nittiofaldig förstärkning av inkommande ljud, men denna effekt utnyttjas bara 
för de svagaste ljuden. För starkare ljud sker istället en reduktion med hjälp av muskelreflexer 
som ovan antytts.  
Mellanörat är luftfyllt och står i förbindelse med näshålan genom en trång kanal, eustakiska röret 
eller örontrumpeten, som öppnas när vi gapar kraftigt eller sväljer. Detta är en reservventil som 
kan utnyttjas för att utjämna tryckskillnader som uppstår när lufttrycket förändras utanför örat 
som till exempel vid väderleksförändringar eller dykning, men också vid plötsligare förändringar 
som flygning eller bergsresor.  
 
Innerörats hörsnäcka är delad på längden i två kanaler, scala vestibuli och scala tympani, vars 
båda mynningar i mellanörat utgörs av ovala fönstret respektive runda fönstret. De båda 
kanalerna står i förbindelse med varandra i snäckans topp genom ett trångt hål, helicotrema, och 
är fyllda av en mycket lättflytande vätska. Hörsnäckan är vriden omkring 2 3/4 varv och är 
utsträckt omkring 3,5 cm lång. Mellan scala vestibuli och scala tympani finns två membran som 
bildar ytterligare en tunn vätskefylld kanal. På basilarmembranet, som gränsar mot scala 
tympani, sitter de cortiska organen  
vilka utgörs av de inre och yttre hårceller från vilka hörselnerven utgår. Deras fria ändar ligger 
nära en benlist, tectorismembranet, som löper mellan basilarmembranet och 
vestibularmembranet som gränsar mot scala vestibuli.  
 
När tryckskillnader uppstår vid ovala fönstret resulterar dessa i vågrörelser längs 
basilarmembranet och beroende på frekvensen får dessa sin största amplitud vid olika lägen längs 
membranet. Om tryckskillnaden är tillräckligt stor resulterar det i en amplitud som är så stor att 
hörselhåren slår i tectorismembranet, vilket ger en deformation av hörselhåren och därav en 
retning av hörselnerven som i sin tur avger en impuls till hjärnan för det aktuella läget. I vårt 
medvetande sker sedan en tolkning av denna impuls som innebär att vi uppfattar en viss ton eller 
kombination av toner, men dessa har bara en begränsad relation till den mekaniska process som 
leder fram till en hörselnervsimpuls. För mer komplexa toner, som består av flera frekvenser, 
uppstår samtidiga amplitudförstärkningar på flera punkter längs basilarmembranet, vilket i 
praktiken innebär att örat förmår utföra en komplett spektralanalys av alla inkommande ljud. En 
människa kan i bästa fall uppfatta ljud med ett frekvensspektrum mellan 20 och 20 000 Hz, men 
särskilt förmågan att uppfatta högre frekvenser avtar med ökande ålder. För att beskriva det 
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mänskliga örats kapacitet används ofta ett så kallat hörseltröskeldiagram där örats känslighet för 
lägsta och högsta ljudintensitet vid olika frekvenser redovisas. I detta diagram kan också en så 
kallad talbanan läggas in som visar inom vilket frekvens och intensitetsområde vanligt tal 
förekommer. Liknande diagram kan även göras för andra ljudkällor.  
 
Auditiv perception 
Om medvetandets funktionssätt vid ljudperception vet vi ännu ganska lite och den begränsade 
kunskap som finns sorterar normalt under psykoakustiken. De egenskaper som främst 
kännetecknar vår upplevelse av ljud i allmänhet och musik i synnerhet är tonhöjd, ljudstyrka, 
kategorisk uppfattning, maskering, kombinationstoner, klang, kritisk bandbredd och 
riktningshörande (efter Sundberg). Till detta kommmer sådana upplevelser som har med det 
akustiska rummet att göra som eko, efterklang, artikulation och rumslighet - volym och karaktär 
(efter Hesselgren).  
 
Akustiker som sysselsatt sig med psykoakustikens problem är Leo L. Beranek (1979), Anita B. 
Lawrence (1970) samt T. Rossing (1982). Lawrence tar i sin bok Architectural Acoustics upp 
direktljudets styrka, tillräcklig efterklangstid, god definition, tonfyllighet eller briljans, volym, 
responsivitet och egenhörning som de viktigaste subjektiva kriterierna på god akustik. Beranek 
tar i sin bok Music, Acoustic and Architecture upp arton subjektiva attribut för god konsertakustik 
och deras respektive motsatser, som hämtats bland de begrepp som musiker och lyssnare 
använder för att beskriva akustik, och försöker sedan para dem med de mätbara egenskaper som 
den fysikaliska teorin kan hantera - stimuli:  
 
intimitet / utsatthet,  
livlighet / torrhet,  
värme / basbrist,  
starkt direktljud / svagt,  
stark efterklang / svagt,  
tydlighet / otydlighet,  
briljans / trubbighet,  
spridning / fokusering,  
balans / obalans,  
blandning / upplösning,  
samspel / motspel,  
gensvar / ensam,  
textur / glatt,  
ekofri / ekande,  
tyst / bullrig,  
dynamisk / smal,  
oförvanskad / förvanskad,  
likformig / mångformig.  
 
Rossing nämner i The Science of Sound Beraneks arton subjektiva attribut för god akustik, men 
väljer att lyfta fram intimitet, livlighet, värme, starkt direktljud, efterklangsstyrka, definition, 
difussion och blandning som de viktigaste. Psykoakustiken som vetenskap är emellertid främst 
inriktad på att definiera de fysikaliska stimuli som motsvarar en viss upplevelse och tar inte upp 
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den värderande problematiken. Här är istället den egna iakttagelsen fortfarande den mest använda 
källan till kunskap och vägledning i det enskilda fallet. 
 
Det är istället inom fenomenologin som de introspektiva vetenskaperna, det vill säga de 
gestaltande konsterna, funnit flest nycklar till en utveckling av den egna kunskapen.  
Arkitekturteoretikern Christian Norberg-Schultz (CNS) skriver i sin bok Genius Loci - towards a 
phenomenology of Architecture om den fenomenologiska metoden: "After decades of abstract, 
'scientific' theory, it is urgent that we return to a qualitative, phenomenological understanding of 
architecture... a theory which understands architecture in concrete, existential terms." CNS 
förklarar metoden genom att i Heideggers efterföljd studera uppbyggnaden av ett poem och 
förklarar att "konkretisering innebär i detta sammanhang att göra det generella synligt genom 
konkreta, lokala situationer". Vi kan av detta utläsa att poesin pekar på en fenomenorienterad, 
integrerande metod som till skillnad från den gängse naturvetenskapliga, reduktiva metoden, för 
resonemanget tillbaka på de konkreta tingen och händelserna utan att släppa greppet om den 
övergripande frågan om sammanhanget i helheten. Den fenomenologiska metoden handlar med 
andra ord om att se tingen i sitt sammanhang och inte som isolerade företeelser, vilket är den 
gängse naturvetenskapliga metoden. 
 
Även inom musiken har fenomenologin som metod kommit till användning. Den danske 
klarinettisten Peter Bastian skriver i sin bok In i musiken om den fenomenologiska metoden: 
"Frekvens är materia, ton är sinne. Det finns ett sammanhang mellan materia och sinne, mellan 
kropp och sinne, de är blandade som mjölk i vatten, eller som de rationella talen i de reella, men 
sinnet kan kännas vid materia, materia kan inte förnimma sinne, så i viss mening är sinnet mera 
omfattande än kroppen. ... Är sinnesupplevelsernas kvalitet/laddning uteslutande bestämd av våra 
sinnens mekaniska uppbyggnad och deras reaktion på givna yttre stimuli? Eller återspeglar 
sinnesintryckens laddning eller valör strukturer i vårt undermedvetna?" Han tar upp frågan om 
musikens klang och beskriver hur han själv uppfattar denna: "Klangen skapas inne i mitt huvud, i 
mitt sinne, och när det klingar som det ska, är det obeskrivligt tillfredsställande att spela; 
avståndet mellan mig och instrumentet har eliminerats och det spontana musicerandet etableras 
lätt." Utifrån denna fenomenologiska förståelse av klang ger han sig sedan in på att tolka ett antal 
musikaliska grundelement utifrån samma synsätt: tonhöjd, intervall, rörelse, rytm, tempo, 
substans eller energi, melodi, struktur eller sammanhang och improvisation. Han försöker visa 
hur alla dessa begrepp kan tolkas och bli begripliga i termer av musikalisk mening och 
upplevelse, och inte som fysikaliska mätvärden, även om de också kan beskrivas så. Poängen är 
att en fysikalisk beskrivning reducerar ljudens karaktär så att deras strukturella betydelse i 
musiken blir oläsbar. Liksom hos CNS, relaterar han istället begreppen till musikens existentiella 
mening och dess mänskliga sammanhang.  
 
I sin föreläsningsserie om musikalisk poetik vid Harvard på 1940-talet tog även Igor Stravinskij 
upp frågan om musikens fenomen. Han berättar om upplevelser av vackra ljud i naturen som kan 
ge oss en känsla av musik, men avfärdar denna känsla med att "ljudelementen blir musik först i 
ett ordnat sammanhang och att detta sammanhang förutsätter en medveten mänsklig handling". 
De begrepp kring vilka han menar att den medvetenheten kretsar är ton och tid. Men även 
Stravinskij skiljer på fenomen och materia genom att tala om materiella och formella egenskaper 
hos musiken: "De lagar som reglerar tonernas rörelser kräver ett mätbart och konstant värde: 
metern, ett rent materiellt element, med vars hjälp rytmen, ett rent formellt element, skapas." 
Hans resonemang kring den musikaliska tiden visar med all tydlighet att här inte avses den 
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materiella, eller vad vi tidigare beskrivit som den fysikaliska tiden, utan den upplevda tiden: "Vi 
vet alla att tiden går med en hastighet som varierar allt efter vår subjektiva sinnesstämning och de 
händelser som påverkar oss. Väntan, leda, ångest, nöje, smärta och eftertanke - mellan alla dessa 
olika kategorier utspelas vårt liv, och  var och en av dem bestämmer den psykologiska tidens 
hastighet, anger ett visst tempo. Dessa variationer i den psykologiska tiden kan bara uppfattas i 
förhållande till det ursprungliga, medvetna eller omedvetna, intrycket av faktisk tid, ontologisk 
tid. Vad som ger begreppet musikalisk tid dess särmärke är att den föds och utvecklas antingen 
utanför den psykologiska tidens kategorier eller samtidigt med dem."  
 
Stravinskij passar också på att förklara att han själv föredrar den ontologiska tiden framför den 
psykologiska eftersom den motsvarar en enhetssträvan i musiken, till skillnad från den 
kontrastrika psykologiska tidens mångfald: "Musiken hämtar styrka i den mån den ger avkall på 
mångfaldens lockelser. Vad den förlorar i tvivelaktig rikedom vinner den i äkta fasthet." Skälet 
att hålla sig till den ontologiska tiden är emellertid inte att den skulle vara sannare än den 
psykologiska, utan att den behövs som en motpol till denna. Därmed lyfter han med stor tydlighet 
fram musikupplevelsen i första rummet, framför den fysikaliska beskrivbarheten. 
 
På samma sätt handlar hans resonemang kring ton om upplevda värden i musiken. Han talar om 
dissonans och konsonans och beskriver en musikalisk logik som säger att ett dissonant intervall 
är det intervall som strävar efter att övergå i en konsonant. Han förklarar att detta synsätt bygger 
på en konvention i den klassiska musiken som gradvis förskjutits mot ökande tolerans för 
oupplösta ackord. Att så skett innebär emellertid inte enligt Stravinskij att musiken kommer att 
sakna vilopunkter: "När vi kommit så långt måste vi också lyda, inte nya avgudar, men den eviga 
nödvändigheten att styrka vår musiks axel och att erkänna tillvaron av vissa attraktionspoler. 
Tonaliteten är bara ett medel till att orientera musiken mot dessa poler. Den tonala funktionen är 
helt underordnad tonpolens attraktionskraft. All musik är bara en följd av ansatser som strävar 
mot en bestämd vilopunkt... denna allmänna attraktionslag tillgodoses bara delvis av det 
traditionella tonala systemet, som inte besitter något absolut värde." Han utvecklar resonemanget 
genom att beskriva hur "musikspråkets artikulation röjer ett dolt växelförhållande mellan tempot 
och tonarternas attraktion" och han finner att det centrala för musiken är att finna dessa 
attraktionspoler och orientera musiken efter dem. Då behövs inte tonaliteten längre för att 
musikens "andning" skall upplevas: "När centrum är givet skall jag alltså finna en 
tonkombination som ansluter sig därtill; eller, om jag utarbetat en tonsammanställning som ännu 
inte är ordnad kring någon fast punkt måste jag finna det centrum mot vilket den bör sträva. 
Upptäckten av detta centrum ger mig lösningen. På så sätt tillfredsställer jag mitt levande intresse 
för detta slags musiktopografi." Stravinskij avstår dock från att resonera kring andra musikaliska 
begrepp som intervall, ackord, tonart, harmoni, modulation, register och klangfärg eftersom han 
betraktar dem som "otvetydiga". Hans resonemang illustrerar dock ganska tydligt att de 
musikaliska begrepp som en musiker laborerar med har väldigt litet att göra med materiella 
egenskaper, men desto mera med sinnliga och upplevda. 
 
Slutsatser 
Utifrån dessa parallella företeelser inom arkitektur och musik kan vi dra slutsatsen att ett 
perceptionspsykologiskt och fenomenologiskt perspektiv på rumsakustiken skulle kunna bidra till 
att utveckla de begrepp som de blinda efterfrågar och som antytts inom psykoakustiken. Ett 
projekt med denna inriktning finns redovisat i skriftserien Pamphlets of architecture No 16 
redigerad av Elizabeth Martin under rubriken A Psybertonal Topology vilket är en experimentell 
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installation med ljudupplevelse av Maryanne Amacher: "Perceptual geography seeks ways of 
composing in which tones, originating within human anatomy, exist in their own right by 
becoming perceptually more than an accident of acoustic tones in the room, resulting in a 
conscious interplay between them." Detta projekts uppläggning är dock mycket skissartat och 
tillfälligt till sin karaktär. En viktig behållning är dock att det lyft fram möjligheterna till 
utvecklandet av en geografi för upplevelsen av ljud i rummet; en sonografi! 
 
Älvsjö den 14/4 1998 
 
Pehr Mikael Sällström 
Arkitekt och forskarstuderande i Arkitekturens Form och Teknik vid KTH 
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