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SAMMANFATTNING 
Mitt intresse för film- och tv-spelsmusik har lett mig in på detta musikaliska arbete, vars 
utgångspunk har varit att utröna om man med hjälp utav egenkomponerad symfoniorkestermusik 
kan skapa och förmedla olika känslostämningar. Det känslomönster som jag har försökt 
återspegla i min komposition är hämtad ur Bröderna Grimms saga om Rödluvan och vargen.  
För att genomföra detta arbete har jag samtalat med två kompositörer angående deras syn på 
känslor, musik och skapandeprocessen samt fördjupat mig i litteratur och undersökningar inom 
områdena musikpsykologi, musikvetenskap och grundläggande fakta kring en symfoniorkesters 
uppbyggnad. Musikpsykologin har exempelvis delat upp musiken i tio olika byggstenar som alla 
mer eller mindre kan påverka vår känslostämning inför musiken. Musiken skrevs och 
producerades i sequenserprogrammet Nuendo 3 samt mjukvarusynten Edirol Orchestral. 
 
För att ta reda på hur känslorna i min egenkomponerade musik uppfattades valdes en 
lyssnarpanel ut. Tio män och tio kvinnor deltog i undersökningen varav hälften av kvinnorna och 
männen var verksamma inom musikbranschen och den andra hälften räknade sig själva som 
ickemusiker. Min studie visar att det vid flera tillfällen gick att påverka personerna i 
undersökningen till att associera min musik med en viss förutbestämd känslostämning. 
Undersökningen visade således att de tio byggstenarna som musikpsykologin beskriver kan 
användas som hjälp för att förmedla känslostämningar via musik. Resultatet mynnar sedan ut i en 
diskussion där jag exempelvis beskriver mina tankar kring skapandeprocessen, skillnaden mellan 
de olika lyssnargrupperna som ingick i min undersökning samt hur vidare forskning inom 
området skulle fortgå utifrån mitt arbete.  
 
För att förstå sig på denna uppsats fullt ut krävs troligtvis tillgång till en kopia utav den 
komposition som arbetet utmynnat i. Musiken kan tillsvidare fås vid förfrågan, på e-postadressen; 
Nadde_k@hotmail.com
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1 BAKGRUND 
Musik används i nästan alla sammanhang och vi utsätts ofta för musik när vi exempelvis äter, 
handlar, festar eller ägnar oss åt meditation, sport, ser på film, spelar spel och så vidare. Vid varje 
tillfälle skräddarsys musiken på något sätt för att passa in i sammanhanget eller för att få oss att 
bete oss på ett visst sätt. Musiken har även förmågan att gruppera oss eller att få oss att klä oss på 
ett visst sätt. Den direktkontakt musiken tycks ha med vårt undermedvetna och våra känslor har 
länge fascinerat mig, vilket nu fått mig att vilja fördjupa mig i ämnet, musik och känslor.  
 
Detta intresse tillsammans med mitt intresse för film och tv-spelsmusik har således fått mig att 
vilja lära mig mer om hur man som kompositör kan gå tillväga för att påverka lyssnarens känslor 
med hjälp utav egenkomponerad musik. Eftersom jag även är nyfiken på hur man kan 
komponera och arrangera musik för en fullbemannad symfoniorkester valde jag att rikta in detta 
arbete på just denna genre. Mina tidigare erfarenheter inom området är väldigt små och baseras 
främst på att jag uppskattar symfonisk musik i film och spel. Jag har dock fått intrycket av att det 
kan vara svårt för kompositörer utan en massiv musikteoretiskt bakgrund att slå sig in i 
branschen. Jag vill ändå känna mig för inom detta område, trots att mina teoretiska kunskaper är 
så gott som obefintliga. Detta för att sätta mig som kompositör på prov och för att ta reda på hur 
ett större kompositionsarbete kan genomföras med hjälp utav de verktyg jag behärskar. 
 
Detta har lett till att jag ämnar komponera och producera ett symfoniskt stycke med Bröderna 
Grimms sagoberättelse Rödluvan och vargen som allmän inspirationskälla/utgångspunkt. Jag har 
valt just denna berättelse på grund av att den dels innehåller mycket dynamik när det gäller sagans 
atmosfär då den växlar mellan olika känslostämningar och dels för att de allra flesta känner till 
berättelsen sedan tidigare. Dynamiken mellan berättelsens olika känslostämningar ger mig en som 
kompositör tydliga riktlinjer och en ram att arbeta utifrån. Detta medför att jag även blir tvungen 
att skapa musik som kan associeras med känslor som jag vanligtvis inte brukar försöka förmedla i 
min musik.  

1.1 Syfte 
Arbetets huvudsakliga syfte är att jag vill forska i huruvida musiken och dess beståndsdelar kan 
påverka lyssnaren till att associera min musik med olika känslor som till exempel glädje, sorg och 
rädsla. Arbetets sekundära syfte är sedan att jag vill lära mig hur man skriver en komposition för 
en fullbemannad symfoniorkester i en renodlad datorbaserad miljö, med hjälp utav midi (Musical 
Instrument Digital Interface). Jag vill även lära mig mer om hur de enskilda instrumenten 
arrangeras och hanteras i en orkester samt vilket frekvensomfång de har till sitt förfogande rent 
speltekniskt. Detta för att lära mig skriva ett spelbart verk för en symfoniorkester utifrån en 
datoriserad miljö.  
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1.2 Avgränsningar 
Instrumentens frekvensomfång, spelbarhet och notation kommer inte att ingå i detta 
examensarbete trots att ett av mina syften är att lära mig mer kring detta.  

1.3 Problemformulering 
Hur skapar och förmedlar man olika musikaliska känslostämningar med hjälp av 
egenkomponerad symfoniorkestermusik? 
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2 TEORIDEL 

2.1 Musik och känslor 
Detta kapitel sammanfattar de forskningsresultat och tankar kring musikens påverkan på 
människan och de känslor den föder. 

2.1.1 Musikaliska beskrivningar av karaktärer 
Kalinak har gjort en detaljerad analys om hur två olika typer av kvinnor vanligtvis återspeglas via 
musiken i Hollywoodfilmer. Den perfekta kvinnan brukar oftast beskrivas med violin och flöjt 
som arrangeras i praktfulla melodier som stegras uppåt i jämna rytmer, men i okomplicerade 
harmonier. Den motsatta kvinnostereotypen ljudläggs oftare med kraftigare rytmer, kromatiska 
skalor och ofta med hjälp av saxofoner i musikstilar som jazz eller blues.1 
 
Det är också vanligt att vackra kvinnor i Hollywoodfilmer ljudläggs med romantisk musik. Detta 
trots att scenen i själva verket inte behöver ha något med romantik att göra.2  
 
Gorbman talar också om att teman i filmmusik kan vara en effektiv metod då man vill 
karakterisera en roll eller händelse. Hon definierar det som ett vanligt musikstycke men som hörs 
mer än en gång under filmens förlopp. Musiken kan således återanvändas för på så sätt spara tid 
för kompositören, samtidigt som det är ett väldigt effektfullt sett att få betraktaren att associera 
musiken till exempelvis en karaktär, ett rum eller en dramatisk situation.3 

2.1.2 Musikaliska beskrivningar av miljöer 
En lantlig och harmonisk miljö berättas gärna med mindre moderna ljud som går mer i linje med 
den feminina och förindustriella ljudbilden. Musiken har ofta vissa liknelser med den 
västerländska klassiska musiken som skapades mellan 1760 och 1820. Musiken har ofta även 
starka band till religiösa och etniska tongångar. Vill man däremot skapa en mer hotfull eller orolig 
ljudbild i denna gemytliga miljö kan moderna teknologiska ljud vara ett effektivt och hotfullt 
verktyg.4  
 
För att skapa en mer instängd och trängre känsla för utrymmen som exempelvis grottor, en grav 
eller ett hus bör musiken ha drag utav mörker, värme eller nedstämdhet.5 

                                                 
1 Kassabian, Anahid (2001). Hearing Film (sid.18) 
2 Ibid (sid.33) 
3 Lagerroth, Ulla-Britta (1993). I musernas tjänst (s.421-422) 
4 Kassabian, Anahid (2001). Hearing Film (sid.31) 
5 Ibid (sid.33) 
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2.1.3 Empiriska undersökningar 
Vår tids första empiriska undersökning angående musikens uttryck tros ha genomförts utav 
Gilman 1891 och 1892 och även senare Downey 1897. Testpersonerna fick då lyssna till musiker 
som framförde levande klassisk musik ”live” dels på piano och dels på piano och violin. En något 
trevande slutsats blev efter denna undersökning att fallande terser i en aria skriven utav Händel 
indikerade sorg.6 
 
Gundlach presenterade 1935 fyrtio olika kompositörers stycken inför en skara lyssnare. 
Testpersonernas uppgift blev att med hjälp utav sammanlagt sjutton olika begrepp beskriva hur 
väl kompositörerna lyckats förmedla sina känslor i musiken. Gundlach kom då fram till att 
tempot var den absolut viktigaste byggstenen för att förmedla känslor via musik, som sedan 
följdes av faktorerna rytm, intervall, orkesteromfånget, volym, tonhöjd och det melodiska 
omfånget. Rigg genomförde i samtid med Watson ett par år senare liknande undersökningar. Rigg 
kom fram till att några karaktäristiska element i glad musik är snabbt tempo, dur, enkla 
harmonier, staccato och stark dynamik. Watson kom fram till att höga toner och högt tempo 
hade en benägenhet att associeras med glädje och festlighet, medan låga toner och lågt tempo 
associerades med sorg. Hög ljudvolym visade sig också vara en parameter för att symbolisera 
festlighet och upphetsning medan små dynamiskt förändringar associerades med värdighet, sorg 
och stillhet.7 
 
Senare har en jämförelse mellan forskningsresultat med olika typer av graderingssystem gjorts. 
Dessa resultat har analyserats för att reda ut eventuella likheter och olikheter mellan de olika 
testerna. De forskningsunderlag som jämfördes var utförda utav Kleinen, Wedin, Gabrielsson 
samt Nielzén och Cesarec. Analysen av resultaten avslöjade att det endast fanns likheter mellan 
de olika forskningsunderlagen som gjorts. Genom att sedan kombinera alla faktorer som 
exempelvis tonlängd, intervall, harmonier och rytm i olika kombinationer skapade Michel 
Imberty ett register för att ta reda på hur komplexitet och dynamik hänger samman. Han påstår 
därefter utifrån sin forskning att: 8 

• Låg komplexitet och medelmåttig dynamik förmedlar positiva känslor.  
• Hög komplexitet och låg dynamik förmedlar vemod och depression. 
• Hög komplexitet och hög dynamik förmedlar oro och aggressivitet. 

 
Hevner har skapat en figur som på sitt originalspråk kallas för ”Hevner’s adjective circle”. 
Hennes adjektivcirkel innehåller åtta stycken kluster med adjektiv som hon har grupperat utefter 
deras betydelse. Adjektiven i varje kluster har en liknande betydelse med varandra och det 
nästkommande klustret ska bara skilja sig lite ifrån det förekommande klustret. Figuren har även 
arrangerats så att det kluster som befinner sig på motsatt ände av cirkeln även är dess motsatts i 
adjektivens bemärkelse.9 
 

                                                 
6 Justlin, Patrik N. och Sloboda, John A. (2001). Music and emotion. (s.225) 
7 Ibid. (s.225) 
8 Ibid. (s.225-226) 
9 Ibid. (s.230-231) 
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  VI   
  Bright   
  Cherfull   
 VII Gay V  
 Agitated Happy Delicate  
 Dramatic Joyous Fanciful  
 Exciting Merry Graceful  
 Exhilarated  Humorous  
 Impetuous  Light  
 Passionate  Playful  
 Restless  Quaint  

VIII Sensational  Sprightly IV 
Emphatic Soaring  Whimsical Calm 
Exalting Triumphant   Leisurely 
Majestic    Lyrical 
Martial    Quiet 

Ponderous    Satisfying 
Robust I  III Serene 

Vigorous Awe-inspiring  Dreamy Soothing 
 Dignified  Longing Tranquil 
 Lofty II Plaintive  
 Sacred Dark Pleading  
 Serious Depressing Sentimental  
 Sober Doleful Tender  
 Solemn Frustrated Yearning  
 Spiritual Gloomy Yielding  
  Heavy   
  Melancholy   
  Mournful   
  Pathetic   
  Sad   
  Tragic   

Figur 1. Hevners adjektivcirkel. 

2.1.4 Musikens byggstenar 
En mer uppdaterad sammanställning utav de empiriska undersökningar har även gjorts, vilket 
bidragit till en mer nyanserad bild över de olika musikelementens påverkan på lyssnaren. 
Sammanställningen och forskningsresultaten som har analyserats är utförda utav de ledande 
forskarna inom musikpsykologin. Underlagen till denna sammanställning är hämtade ifrån 1900-
talets början och fram till dagens forskningsresultat. Man har valt att dela upp musiken i följande 
beståndsdelar:10 
 
Amplitud 
Snabb attack och förfall -aggression, lycka, förvåning och aktivitet. 
                                                 
10 Justlin, Patrik N. och Sloboda, John A. (2001). Music and emotion. (s.235) 
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Långsam attack och förfall - ömhet, sorg, rädsla, avsky, långtråkighet, styrka.11 
 
Artikulation 
Staccato - munterhet, energi, aktivitet, rädsla och aggression. 
Legato - sorg, ömhet, högtidlighet och mildhet.12 
 
Harmonik 
Dur – glädje, behag, fridfullhet, högtidlighet, lycka och lockelse. 
Moll – sorg, klagan, drömsk, värdighet, oro, spänning, avsky och aggression. 
Enkel och konsonant harmonik - glädje, lugn, behag, fridfullhet, drömsk, förnämhet och 
majestätiskhet. 
Komplex och dissonant harmonik – iver, spänning, styrka, aggression, sorg och obehag.13 
 
Volym 
Hög – intensitet, styrka, spänning, aggression och glädje.  
Låg – mildhet, ömhet, sorg, högtidlighet och rädsla. 
Stora volymförändringar – rädsla. 
Små volymförändringar – glädje och aktivitet. 
Snabba volymförändringar – lekfullhet. 
Få eller inga volymförändringar – sorg, fred, allvarlighet och värdighet.14 
 
Melodi 
Brett melodiskt omfång – glädje, nyckfullhet och ängslan. 
Litet melodiskt omfång – sorg, värdighet, sentimentalitet, stillhet, ömtålighet och triumferande. 
Stigande melodi – värdighet, stillhet, spänning och glädje. 
Nedåtgående melodi – rädsla, förvåning, aggression och styrka.   
 

Det finns även vissa antydningar till att melodier med stort omfång upplevs som kraftfulla, samt 
att intervallet där en liten eller stor sekund anslås i mollharmonik upplevs som den mest sorgsna 
tonen. Viss forskning pekar även på att oktaver upplevs som positiva och starka.15 
 
Tonhöjd 
Hög – glädje, behag, fridfullhet, drömsk, förväntan, styrka, aggression, rädsla, och aktivitet  
Låg – sorg, värdighet, högtidlighet, kraft, förväntan, långtråkighet och behag. 
Stora tonhöjdsförändringar – glädje, behag, aktivitet och förvåning. 
Små tonhöjdsförändringar – avsky, aggression, rädsla och långtråkighet.16 
 
Rytm 
Regelbunden och lugn – glädje, allvarlighet, värdighet, fred, majestätisk och nonchalans. 

                                                 
11 Justlin, Patrik N. och Sloboda, John A. (2001). Music and emotion. (s.235) 
12 Ibid. (s.235-236) 
13 Ibid. (s.236-237) 
14 Ibid. (s.236-237) 
15 Ibid. (s.240-241) 
16 Ibid. (s.240) 
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Oregelbunden och stökig – humor och oro. 
Varierande rytm – glädje. 
Bestämd rytm – sorg, värdighet och energi.17 
 
Tempo 
Snabbt – förväntan, oro, glädje, triumferande, behag, sårbarhet, nyckfullhet, styrka, förväntan, 
aktivitet, rädsla och aggression.  
Långsamt – lugn, stillhet, drömsk, längtansfullhet, sentimentalitet, värdighet, allvarlighet, 
högtidlighet, klagan, upphetsning, långtråkighet, avsky och ömhet.  
 

Tempot i musiken är ett utav de viktigaste faktorerna för att förmedla känslor via musik enligt 
Gundlach, Hevner, Juslin, Rigg samt Scherer och Oshinsky. Vilka känslor som musiken sedan 
associeras till är dock starkt beroende utav musikens andra faktorer som exempelvis moll, dur 
och intervall som i sammanhanget kan ge upphov till helt andra känslor. En tempoändring 
behöver dock inte innebära en förändring i antal slag i minuten utan kan istället ske genom att 
man halverar eller dubblerar anslagen i pulsen.18 
 
Klangfärg 
Få övertoner – behag, långtråkighet, glädje och sorg. 
Många övertoner – makt, aggression, avsky, rädsla, aktivitet och förvåning. 
Mjuka toner – ömhet och sorg. 
Hårda toner – aggression. 
 

Det finns även indikationer på att sorg uttrycks starkast via sång eller violin, aggression med hjälp 
av pukor och rädsla med violin. Stränginstrument associeras ofta med aggression och flöjten med 
fred.19 
 
Tonalitet 
Kromatisk – sorgsna och argsinta melodier. 
Tonal – glada, nedstämda och fredliga melodier. 
Atonal – argsinta melodier kan vara atonala.20 

2.1.5 Bild och musik 
Gorbman styrker vissa av de tidigare påståendena angående musikbyggstenarnas koppling till 
olika känslor då hon i sin bok berättar om hur man i en viss scen ifrån tv-serien ”Jules et Jim” 
kan påverka känslostämningen genom att ändra musiken i en sekvens. I den utvalda scenen cyklar 
tre karaktärer nerför en landsväg. Skulle musiken bytas ut för att istället gå i moll skulle scenen 
direkt bli mer sorglig och kanske lite mörkare. En tempohöjning skulle ge sekvensen mer energi 
och kanske en viss känsla utav optimism. En ensam fiol skulle innebära mer patos, en tuba eller 

                                                 
17 Justlin, Patrik N. och Sloboda, John A. 2001). Music and emotion. (s.241) 
18 Ibid. (s.235-239) 
19 Ibid. (s.241) 
20 Ibid. (s.241) 
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imiterande instrumentering (”mickeymousing”) skulle innebära mer humor och en stor orkester 
skulle kunna ge lyssnaren en överdrivet romantisk känsla inför denna sekvens.21 

2.1.7 Tolkning av musik  
Hevner varnar forskare för att dra för långtgående slutsatser utifrån forskningsresultaten och 
nämner som exempel att harmonier i dur per automatik inte behöver vara ett av kriterierna för att 
skapa ett glatt stycke. Hon menar att så många fler faktorer spelar in som till exempel tempo, 
rytm och andra faktorer.22 
 
Varje människa tolkar alltid musiken utifrån ens musikaliska preferenser och att tolka musiken 
ifrån ett helt neutralt perspektiv utan historisk återkoppling är således omöjligt. Ett musikstycke 
kan därför tolkas, förstås och uppfattas på olika sätt av olika människor beroende på vilka tidigare 
musikupplevelser de haft.23 

2.1.8 Kompositörens makt  
Stravinskij menar att en kompositör inte kan förmedla sina känslor via sin musik. Musik kan 
således inte uttrycka en känsla, en bestämd uppfattning, ett psykologiskt tillstånd eller ett 
naturfenomen. Däremot har vi skapat oss olika etiketter för olika musikaliska verk som vi 
medvetet eller omedvetet många gånger förväxlar med en genuin känsla. Därav associerar vi ofta 
felaktigt musiken med känslor.24 
 
Även kompositören Tchaikovsky menar att en kompositörs tro på överföring utav känslor i 
musiken är en villfarelse. Han menar att även om kompositören befinner sig i ett rus av 
exempelvis glädje kan hans musik innehålla mörka drag.25 

2.2 Symfoniorkestern och dess instrument 
En symfoniorkester består utav fyra huvudgrupper som kallas sektioner, men dessutom 
tillkommer även specialinstrument som till exempel piano och harpa. Varje sektion delas sedan i 
olika stämmor med en stämledare i varje stämma och i vissa fall delas även stämmorna i sin tur 
upp i underavdelningar. Som exempel kan Violin I då delas upp ytterligare till Violin I.1 och I.2 
och så vidare. I partituret skrivs sektionernas stämmor i ordningsföljden träblås överst, sedan 
brass, slagverk, och till sist längst ned stråksektionens instrument.26 

                                                 
21 Lagerroth, Ulla-Britta (1993). I musernas tjänst (s.408-409)  
22 Justlin, Patrik N. och Sloboda, John A. (2001). Music and emotion. (s.232) 
23 Benestad, Finn (1994). Musik och Tanke. (s.322-323) 
24 Ibid. (s.302) 
25 Justlin, Patrik N. och Sloboda, John A. (2001). Music and emotion. (s.223) 
26 www.northernsounds.com 
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Figur 2. Bilden beskriver en vanlig uppställning för de olika instrumenten i en stor symfoniorkester.27 

2.2.1 Huvudsektionerna 
 
Stråksektionen 
Den här sektionen ses ofta som symfoniorkesterns kärna och är den absolut största sektionen i 
orkestern. Sektionen brukar innefatta 30-60 musiker beroende på om det är en liten, mellan eller 
fullstor orkester. I stråksektionen ingår instrumenten:28 

• Violin, är permanent uppdelade i stämmorna I och II. 
• Viola 
• Cello 
• Kontrabas 

 
Träblåssektionen 
I regel finns det mellan 2-4 musiker per instrument inom träblåssektionen. Här har varje musiker 
en separat stämma, tillexempel ”Flöjt I”, ”Flöjt II” och så vidare. Den musiker som har första 
stämman är vanligtvis stämledare och solist medan den musikern med lägst stämma (II, III eller 
IV) dubblerar. Vanliga dubbleringsinstrument är piccolaflöjt och altflöjt för flöjtister, engelskt 
horn för oboister, basklarinett för klarinettister och kontrafagott för fagottister. I träblåssektionen 
ingår instrumenten:29  

• Flöjt  
• Oboe  
• Klarinett  
• Fagott 

 
 
Brasset  
                                                 
27 Nationalencyklopedin - orkester 
28 www.northernsounds.com 
29 Ibid. 



~ 10 ~ 
 

Brasset har liksom träblåssektionen separata stämmor för varje enskild musiker. En vanlig 
besättning är två till sex horn, två till fyra trumpeter, tre tromboner och en tuba. Instrumenten 
flygelhorn, bastrombon och eufonium ingår även i den här sektionen men är relativt ovanliga.  
Brassektionen består av:30 

• Valthorn 
• Trumpet  
• Trombon  
• Tuba 

 
Slagverkssektionen 
Vanligtvis har varje symfoniorkester två till tre stycken slagverkare varav minst en kan hantera 
pukor. De övriga slagverkarna fördelar resten utav instrumenten så att de kan byta mellan dem så 
enkelt som möjligt. Slagverket är den mest varierade sektionen och här kan alla typer utav 
slagverksinstrument förekomma, men de valigaste är:31 

• Virveltrumma 
• Tenortrumma 
• Bastrumma  
• Cymbaler 
• Triangel  
• Plattklockor 
• Rörklockor 
• Vibrafon 
• Xylofon  
• Tam-tam 

 
Övriga instrument 
Förutom de fyra huvudsektionerna förekommer vanligtvis ytterligare instrument. En 
symfoniorkester har oftast en till två musiker som spelar harpa samt en pianist som även kan 
spela celesta, vilka hör till de absolut vanligaste extrainstrumenten i en symfoniorkester. Här följer 
några andra instrument som ibland ingår i en symfoniorkester:32 

• Orgel 
• Gitarr 
• Saxofon 
• Mandolin 
• Banjo 

                                                 
30 www.northernsounds.com 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
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2.2.2 Norrköpings Symfoniorkester 
För att jämföra informationen som hämtades ifrån Northernsounds gällande antalet musiker för 
de olika instrumenten tog jag reda på hur musikerna var fördelade i Norrköpings 
Symfoniorkester, som är en fullstor orkester med en uppsättning på totalt 86 musiker samt en 
dirigent.33 
 
Instrument Antal musiker Instrument Antal musiker 

Violin I 16 Valthorn 6 

Violin II 13 Trumpet 3 

Viola 11 Trombon 2 

Violoncell 10 Bastrombon 1 

Kontrabas 7 Tuba 1 

Flöjt 3 Pukor 2 

Oboe 3 Slagverk 2 

Klarinett 3 Harpa 1 

Fagott 3  
 

Tabell 1. Beskriver antalet musiker för varje enskilt instrument i Norrköpings Symfoniorkester. 

2.3 Kreativitet och musikterapi 
Detta kapitel handlar om tankegångar kring skapandeprocessen och musikens påverkan på vårt 
undermedvetna. 

2.3.1 Skapandeprocessen 
I Stravinskijs så kallade musikaliska trosbekännelse talar han om att fantasin inte kan ha allt för 
fria tyglar om den ska kunna omvandlas till något verkligt utanför sinnesvärlden. Som han ser på 
det skulle han drunkna i valmöjligheter om fantasin inte hade några begränsningar. Som exempel 
beskriver han sin rädsla inför sitt arbete då han sätts framför ett helt nytt blankt papper. För att 
då komma igång med skrivandet fokuserar han på att han trots allt disponerar över skalans sju 
toner, och de kromatiska intervallerna samt de betonade och obetonade taktdelarna. Med denna 
vetenskap får han något handgripligt att klamra sig fast vid även om det egentligen ger honom ett 
lika stort verkningsområde som den otyglade fantasin.34 
 
Den amerikanska kompositören Roger Session menar att kompositörer ofta hör musik inne i 
huvudet. Toner, rytmer och musikaliska mönster rör sig i huvudet hela tiden även om det mesta 
inte har något större musikaliskt värde. Skapandeprocessen inleds först då en idé börjar 
bearbetas, vilket kan röra sig om att vara allt ifrån en enkel melodislinga till ett komplicerat 
musikaliskt mönster. Idén som bearbetas stimulerar ofta kompositörens musikaliska fantasi och 

                                                 
33 http://www.symfoniorkestern.nu/orchestra.php 
34 Benestad, Finn (1994). Musik och Tanke. (s.303) 
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leder skapandeprocessen vidare till att utveckla kontrasterande och komplimenterande element 
till grundidén.35 
 
Csikzentmihaily hävdar att flowtillståndet beror på hur väl balanserade en persons färdigheter är 
relaterat till dess utmaning. Figur 3 beskriver hur förhållandet mellan färdighetsnivån och 
utmaningsnivån för en aktivitet eller uppgift är sammanlänkade för att uppnå flow. Enligt 
diagrammet bör färdighetsnivån och utmaningsnivån vara lika för att uppnå flow. För låga krav 
på färdigheterna skapar leda samtidigt som en för stor utmaning relaterat till personens 
färdigheter skapar ängslan. I takt med färdigheternas utveckling krävs större utmaningar för att 
arbetet inte ska bli långtråkigt och utan flow.36 
 

 
 

Figur 3. beskriver förhållandet mellan färdighetsnivå och utmaningsnivå relaterat till flow. 
 
 
Alltför mycket inriktning på teoretiska kunskaper kan ibland skada eller förstöra kreativiteten och 
lusten att skapa. Björkvold menar att det fokus som många gånger sätts på teori och beräkningar 
hämmar den naturliga känslan som finns inom oss och på så vis bromsas vår spontanitet i 
skapandet. Som exempel tar han upp historien om den dansande tusenfotingen som tappar lusten 
då han börjar tänka på vad han gör istället för att känna sig för i sitt dansande, vilket kan jämföras 
med lusten att skapa musik och lämna de musikteoretiska kunskaperna därhän.37 

2.3.2 Musik eller ljud 
Bastian menar att det som anses vara musik för en människa inte betyder att andra människor 
upplever det som musik. Han ser musiken mer som en upplevelse som exempelvis kan tolkas 
som ljuv musik, en oförståelig ostrukturerad ljudmassa eller till och med som något olidligt, falsk, 
för en person som exempelvis är ovan vid tempererat stämda instrument. Han menar således att 
musiken först och främst måste upprätta ett samspel med medvetandet hos människan. Sedan 
                                                 
35 Gardner, Howard (1998). De sju intelligenserna. (s.93-94) 
36 Csikszentmihalyi, Mihaly (1990). Flow – Den optimala upplevelsens psykologi (s.99) 
37 Björkvold, Jon-Roar (1998). Sköldpaddans sång. (s.101 & 104) 
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kan upplevelsen kategoriseras in som musik eller som något annat, beroende på lyssnares 
medvetande. Det står därmed klart att musik och ljud har en stark inverkan på människans 
känsloliv hur man än uppfattar upplevelsen.38 
 
Det råder delade meningar om vad som är utmärkande för musik och musikalitet, men det finns 
något gemensamt för det som vi var för sig kallar för musik. Lyssnar vi exempelvis till en djupare 
komposition av Johann Sebastian Bach, kan vissa uppleva en rytmisk kroppslig känsla av energi, 
andra kan uppleva ett hav av känslor samtidigt som en annan kan känna en djup frid i musiken. 
Under en konsert pendlar vi ofta mellan sådana känslor och ibland fascineras vi utav det tekniska 
i musiken för att nästa sekund istället hänföras utav en helt annan känsla. Det viktiga är att vi 
upplever något helt annat än toner. Känslor är inte toner även om de kan framkallas med hjälp av 
dem.39 

2.3.3 Musik och medvetande 
Volgsten menar att musik kan få oss att minnas olika händelser i våra liv. Vi kan exempelvis bli 
irriterade då den musik som grannen väckt oss med spelas, även om det sker i andra trevligare 
sammanhang. Vi kan också förknippa en specifik låt eller melodi med en tidigare kärleksrelation 
vi haft. Musik kan även lugna ner oss eller göra oss stressade, vilket exempelvis butiker och 
restauranger har anammat.  Genom att spela mindre lugn musik på snabbmatställen ökar deras 
kundflöde eftersom man undermedvetet äter snabbare då. Musiken på snabbköpet brukar 
däremot vara mer stillsam för att ge kunden lugn och ro till att handla medans musiken i 
klädaffärer ofta spelas med en högre volym eftersom detta ofta associeras med fest och dans.40   
 
Musiken kan även påverka oss på andra sätt. Bastian nämner som exempel en person som under 
en låt blir mer och mer påverkad av musikens underliggande ohörbara hjärtpuls som hela tiden 
accelererar under låtens gång. Personen visar en tydligt ökad aggression i samband med musikens 
ökande hjärtljud.41 
 
Ett annat fall då musik kan påverka människan omedvetet med underliggande ljudfragment finns 
exempelvis ibland i avslappningsmusik. Bastian beskriver ett sådant tillfälle då han lyssnade på 
något som upplevdes som oljud från bland annat motorer och obehagligt bankande och susande. 
Oljudet visade sig dock fungera som avslappningsljud eftersom det fanns en underliggande 
rytmisk puls på 4-8 Hz, vilket motsvarar hjärnans normala elektriska aktivitetsfrekvenser under 
djupsömn och avslappning.42 
 
Nilsson som arbetar som narkossjuksköterska har i en avhandling studerat hur musik påverkar 
patienter under och efter operation. Där konstaterades det att patienterna som lyssnade på musik 
under sin behandling upplevde en mindre smärta och kunde därför behandlas med mindre 

                                                 
38 Bastian Peter (1987). In i musiken – om musik och medvetande (s.43) 
39 Ibid. (s.47) 
40 Volgsten, Ulrik (2007). Det goda livet – Tema: Musik som medicin - Pdf (24-25) 
41 Bastian Peter (1987). In i musiken – om musik och medvetande (s.45) 
42 Ibid. (s.126) 
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smärtstillande medel. Nilsson har även varit med och sammanställt en Cd-skiva med klassiska 
verk som ska vara specialdesignade för återhämtning och vila. Det tycks dock inte spela så stor 
roll vad det är för musik som spelas så länge patienten uppskattar musiken och att den är lugn. 
Det som tycktes fungera bäst för gemene man är att tempot ska ligga någonstans mellan 60-80 
slag i minuten och att musiken inte innehåller några vokala inslag med sångtext som patienten 
kan fokusera på.43 
 
Kopplingen mellan musik och hälsa är stark enligt Gabrielsson. Starka musikupplevelser kan ge 
oss en inre rening, få oss att känna frihet och fylla oss med energi. Det är ett par av de faktorer 
som tyder på att kopplingen mellan hälsa och musik är stor. Andra kulturer har sedan urminnes 
tider använt sig av musik i samband med helande av olika slag och Gabrielsson är säker på att 
även vi kommer att dra nytta av musiken inom sjukvården i framtiden. Musik och andlighet är 
också starkt knutna till varandra och kan exempelvis försätta oss i extas, olika trancetillstånd, 
kosmiska känslor och ge oss eller förstärka religiösa upplevelser.44 
 
 

                                                 
43 Zeidler, Krister (2007). hd.se – Musik får sjuka att må bättre. (www) 
44 Gabrielsson, Alf (2007). Det goda livet – Tema: Musik som medicin (s.26) 
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3 METOD 

3.1 Översikt 
För att ta reda på hur man skapar och förmedlar olika känslostämningar med hjälp av musik 
beslöt jag mig för att leta fram relevant litteratur inom området. Även mer filosofisk inriktad 
litteratur användes för att få ytterligare ett perspektiv på hur hjärnan registrerar ljud och musik, 
samt hur människan fungerar under kreativiteten. Jag skapade ett känslomönster som jag i min 
kommande komposition skulle försöka återspegla. För att generera detta känslomönster använde 
jag mig utav Bröderna Grimms saga om Rödluvan och vargen som utgångspunkt. Därefter 
använde jag mig av den mest grundläggande teorin kring en symfoniorkesters instrumentering, 
sektioner och uppställningsmöjligheter, för att senare skapa ett så likvärdigt arrangemang som 
möjligt i mitt sequenserprogram. Utifrån detta formade jag en standardmall i mitt 
sequenserprogram där instrumenten arrangerades i samma ordningsföljd som de vanligtvis har i 
ett notsystem och efter dess panorering i ljudbilden. 
 
Jag träffade även Lars-Åke Franke-Blom som är en erkänd kompositör i Norrköpingsområdet. 
Han gav mig både råd och varningar om hur man ska komma igång med komponerandet och lite 
fakta kring hur musiker i en orkester kan spela.  
 
Därefter började jag komponera musiken efter det förutbestämda känslomönstret som jag 
tidigare skapat och de kunskaper som jag hittills tillskansat mig. Musiken skapades med hjälp utav 
sequenserprogrammet Nuendo 3 och mjukvarusynt programmet Edirol Orchestral som är ett 
enklare och mindre resurskrävande symfoniorkesterbibliotek. 
 
Efter nästan tre veckors komponerande delade jag ut det färdigskrivna materialet till sammanlagt 
20 personer, för att utröna i vilken grad jag lyckats förmedla de känslor jag innan förutbestämt. 
Jag delade sedan upp personerna i undersökningen i två kategorier, män och kvinnor föra att ta 
reda på om svaren dem i mellan skilde sig åt. Jag ville även utforska om verksamma inom 
musikbranschen associerar musiken på ett annorlunda sätt än icke musiker. Till lyssnarpanelen 
utsågs därefter fem verksamma män respektive fem verksamma kvinnor ifrån musikbranschen 
samt fem män och fem kvinnor som inte sysslar med musik. 
 
För att kunna jämföra de svar jag fått ifrån undersökningen valde jag sedan ut de mest passande 
adjektiven för varje stycke i kompositionen. Dessa adjektiv beskriver de känslor som jag vill 
förmedla i musiken och fungerar som en slags referens, för att se hur väl jag lyckats med 
kompositionens förmedling av känslor. De adjektiv som jag valde ut jämfördes således med 
personerna i undersökningens val utav adjektiv för att avgöra om musiken associerades med de 
känslor jag tänkt mig. För att möjliggöra ytterligare en analysmetod valde jag att använda Hevners 
adjektivcirkel som mer är fokuserad på känslostämningen i musiken istället för att enbart likställa 
känsloassociationerna med testpersonernas ordval.      
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Till sist fick jag även tillfället att samtala med David Swärd som även han är en verksam 
kompositör i Norrköpingsområdet. Han kom med synpunkter angående känslostämningarna i 
min komposition samt berättade hur han brukade tänka och skapa musik . 

3.2 Studiens tillförlitlighet 

3.2.1 Reliabilitet 
Eftersom min studie handlar om att registrera olika personers känslor inför min musik är det 
besvärligt att få fram ett exakt svar på min frågeställning via undersökningen. För att ändå 
utforma en relativt vetenskaplig undersökning valde jag att dels analysera resultatet utifrån valet 
utav adjektiv som deltagarna gjorde för att beskriva musiken och dels efter vilken känslostämning 
musiken associerats med oavsett ordvalet. 
 
Svarsalternativen som deltagarna fått välja mellan begränsades till 40 känslobeskrivande adjektiv. 
Detta gjorde att resultatet blev lättare att jämföra sinsemellan deltagarna än om de fått beskriva 
musiken helt fritt, utan riktlinjer ifrån mig. 
 
Sammanställningen av resultaten har utfört utav mig vilket kan innebära att eventuella 
felskrivningar gjort under inmatningen av data till slutresultat. Orden i adjektivlistan som jag 
använt mig av i undersökningen kan även troligtvis tolkas lite olika utav deltagarna. Detta 
innebära att jag inte kan vara riktigt säker på att de ord som deltagarna valt verkligen betyder 
samma sak för dem som för mig. 

3.2.2 Validitet 
Eftersom även jag själv valde ut adjektiv till varje stycke i musiken ifrån samma lista som 
deltagarna tagit del utav skapade jag mig en referens mellan mina intentioner och deltagarnas 
uppfattning utav musiken. Dessa referensadjektiv kan dock inte ses som en exakt referenspunkt 
för vilka känslor som är rätt eller fel. Detta eftersom referensadjektiven delvis lider utav att jag 
endast valde att de adjektiv som jag normalt skulle kunna beskriva musiken med vilket gjorde att 
vissa synonymer till ord som jag valt ifrån listan uteslöts. Slutresultatet är således väldigt beroende 
utav vilka adjektiv jag valt ut för att beskriva musiken vilket inte är det idealiska utgångsläget inför 
en sådan här undersökning. 
 
För att skapa en så förbehållslös koppling till musiken och dess eventuella känsloassociationer 
som möjligt valde jag att inte avslöja något angående kompositionens utgångspunkt eller 
bakgrund. Deltagarna visste därmed inte alls vilka svar jag väntade mig ifrån dem vilket skapade 
en neutral utgångspunkt inför testet. 
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3.2.3 Generalisering 
Genom att begränsa deltagarnas känsloassociationer till endast 40 adjektiv minimerades en 
eventuell misstolkning vid resultatsammanställningen. Deltagarna genomförde testet helt enskilt 
och fick även genomgå undersökningen på valfri plats och tidpunkt eftersom 
undersökningsmaterialet skickades hem till dem. Eftersom deltagarna har utfört testet på egen 
hand kan deras koncentration och engagemang skilja sig åt. Den ända påverkan som jag således 
personligen skulle kunna innebära för slutresultatet beror på ifall några eventuella felskrivningar 
under resultatsammanställningen ägt rum. 
 
Alla tillfrågade genomförde testet vilket bidragit till att de fyra olika testgrupperna som jag 
förutbestämt har kunnat vägas jämnt emot varandra, jämfört med om eventuella avhopp hade 
skett och lett till ett ojämnt antal deltagare i de olika grupperna. Resultatet för detta arbete gäller 
endast för de personer som deltagit i min undersökning. 
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4. GENOMFÖRANDE 

I detta kapitel beskriver jag den genomförande process som arbetet inneburit där upplägget är 
relaterat till de olika momentens tidsmässiga händelseförlopp i kronologiskordning. 

4.1 Musikens utgångspunk 
För att skapa ett emotionellt förlopp i musiken började jag med att välja ut en passande dikt eller 
berättelse som underlag för min komposition. Tillsammans med min handledare kom jag fram till 
att Bröderna Grimms barnsaga om Rödluvan och vargen skulle utgöra en bra struktur att arbete 
efter inför min komposition samt fungera bra som allmän inspirationskälla, detta eftersom det är 
en väldigt konkret och dynamisk berättelse när det gäller händelseförloppets känslomönster. Jag 
styckade sedan upp berättelsen efter eget tycke och smak i totalt nio olika delar utefter dess olika 
känslostämningar (se bilaga 3). För varje del i berättelsen beskrev jag därefter kortfattat om den 
atmosfär som jag ansåg skulle dominera i musiken.  
 
Min styckesindelning 

0. Intro 
Jag vill börja kompositionen med ett kort stycke allvar och vemod eftersom berättelsen i 
grund och botten är en mörk historia. Därefter ska musiken ta vid och återspegla berättelsens 
händelseförlopp. 

 
Avsnitt 1.  Presentation av Rödluvan 
Musiken ska symbolisera den kärleksfulla och vackra harmoni som Rödluvan lever igenom att 
vara glad och vacker. 

 
Avsnitt 2. Mötet med vargen 
När Rödluvan träffar vargen misstänker hon inget, men atmosfären ska bli något mörkare 
eftersom allt inte står rätt till. När vargen sedan lurar iväg Rödluvan för att plocka blommor 
ska laddningen i musikens atmosfär öka. 

 
Avsnitt 3. Rödluvan plockar blommor och vargen skyndar sig till mormor 
Fortfarande harmonisk musik, men med en växande stress och om möjligt även växla 
musiken om vartannat mellan Rödluvan och vargens aktiviteter. Rödluvans aktiviteter ska då 
symboliseras med mer livliga och lättsamma tongångar och vargens aktiviteter i mer 
stressfulla och våldsamma tongångar. 

 
Avsnitt 4. Vargen når fram till och slukar mormor 
Högt tempo med en relativt hög intensitet i musiken som ska kännas aggressiv. 

 
Avsnitt 5. Vargen somnar och Rödluvan kommer hem till mormor 
Vargen somnar och musiken ska vara mörk och sorgsen. När rödluvan kommer fram till 
huset ska musiken symbolisera hennes ynklighet inför det som väntar. 



~ 19 ~ 
 

 
Avsnitt 5. Rödluvan blir orolig och slukas, vargen somnar sedan om 
Rödluvan inser att något är fel och en stigande oro och skräck ska uppstå. När Rödluvan 
slukas ska musikens intensitet öka markant för att sedan sjunka igen då vargen somnar om. 
En sorglig begravningsliknande stämning kan sedan återspegla rödluvans öde och vargens 
sömn. 
 
Avsnitt 7. Jägaren 
Heroisk musik som ska symbolisera jägarens styrka. Musiken kan sedan övergå till mer orolig 
och misstänksam stämning, då jägaren märker att något är fel.  

 
Avsnitt 8. Rödluvan och mormor räddas 
Mycket glad musik som ska symbolisera rödluvans lycka och dans då hon kommer ut från 
vargens mage, sedan kan musiken bli mer vemodig och hämndlysten då vargens mage fylls 
med sten. 
 
Avsnitt 9. Vargens död 
Högt tempo, våldsamt, aggressivt, dramatiskt och mycket intensitet i musiken. 

4.2 Litteraturstudier 
För att skaffa fram underlag inför min kommande komposition behövde jag litteratur som på 
något sätt beskrev förhållandet mellan musik och känslor. Eftersom det är ett relativt nischat 
område var det i början svårt att finna relevant och applicerbar litteratur inför arbetet. 
Tillsammans med ett flertal bibliotekarier sökte jag igenom utbudet inom Sveriges samtliga 
universitetsbibliotek, inom ämnesområden som bland annat filmmusik, drama, teater, opera, 
musikvetenskap och orkestrering, men fastnade något i mitt letande där. Jag kontaktade därför 
flertalet av Sveriges musikhögskolor samt Dramatiska institutet för att få råd och hjälp i mitt 
litteratursökande. De flesta visade sig dock inte vara speciellt samarbetsvilliga och de få referenser 
jag tilldelades visade sig alla ligga utanför mitt ämnesområde eller var alltför avancerade 
musikteoretiskt. 
 
Av en ren slump kom jag till sist i kontakt med ämnesområdet ”musikpsykologi” via en 
tidningsartikel på Internet. Det visade sig att det bedrivits en del forskning inom området musik 
och känslor vilket gav mig vissa svar på min problemformulering. En rad tester och 
forskningsexperiment har gjorts i syfte att ge oss en vidare insikt i hur de olika grundläggande 
byggstenarna i musiken kan påverka oss som musikkonsumenter. De första nedtecknade 
försöken härstammar ända sedan 1900-talets början och har sedan dess varit under ständigt 
intresse och utveckling.  
 
Den bok som jag främst grundat mitt komponerande emot heter ”Music and emotions - theory 
and research”45 och är en sammanställning utav de ledande forskarnas tankar och resultat inom 
området musikpsykologi. En annan viktig bok under kompositionsstadiet har varit 
                                                 
45 Justlin, Patrik N. och Sloboda, John A. 2001). Music and emotion 
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”Musikinstrument - Omfång, transponering m.m.” 46 som bland annat tar upp frekvensomfång 
för varje enskilt instrument i en symfoniorkester.  

4.3 Samtal med Lars-Åke Franke-Blom 
För att skapa mig en bättre bild av vad som väntade mig i mitt musikskapande bestämde jag även 
träff med Lars-Åke Franke-Blom som är en verksam kompositör Norrköping. Franke-Blom har 
skrivit en hel del kompositioner genom åren, däribland symfoniska dikter och specialskriven 
musik för Norrköpings Symfoniorkester. Vårt samtal handlande mycket om hur man kommer 
igång med skrivandet och inte förlorar lusten och hoppet under eventuella motgångar i 
skapandeprocessen. Hans metod är att fortsätta skriva vidare även om det känns tråkigt och 
inspirationslöst. Efterhand lossnar det alltid och allt känns återigen lättare och inspirerande. Den 
musik som skapas under de svårare perioderna kan ändå många gånger sluta som något bra.  
 
 Då vi samtalade om hur man med musikens hjälp kan förmedla olika slags känslor, bekräftades 
alltid de forskningsresultat som jag tidigare fördjupat mig i. Franke-Blom ansåg även att 
harmonier i dur ofta förknippas med glädje och harmonier i moll med sorg. Han tyckte dock att 
jag i första hand skulle utgå ifrån mig själv och mina känsloassociationer under mitt skrivande. 
Sammanfattningsvis kan man säja att mycket av det som vi kom fram till är att de känslor som 
befinner sig i Hevners undre del i adjektivcirkeln (se sida 10, figur 1) lättast beskrivs med 
orkesterns mer lågfrekventa instrument, samtidigt som adjektiven i cirkelns övre del lättast 
beskrivs med orkesterns mer högfrekventa instrument. 

4.4 Skapandeprocessen 
Som förberedelse innan jag påbörjade skrivandet utav musiken skapade jag en projektmall i 
Nuendo 3. Instrumenten rangordnades i den ordningsföljd som vanligtvis används i ett partitur, 
för att underlätta eventuella notutskrifter ifrån programmet i framtiden. Varje instrumentgrupp 
panorerades också utefter dess faktiska position på scenen. Jag jämförde även den fakta som jag 
hämtat ifrån Northernsounds hemsida angående antalet musiker inom de olika sektionerna med 
Norrköpings Symfoniorkesters musikeruppställning (se kapitel 2.2.1 samt 2.2.2). Detta för att 
kontrollera att min projektmall var någorlunda samstämmig med verkligheten, vilket den visade 
sig vara. 
 
Tanken var också den att jag skulle skildra mina tankegångar i skrift under komponerandet, vilket 
inte fungerade särskilt väl för mig eftersom kreativiteten och koncentrationen hela tiden avbröts 
mellan dessa två arbetsuppgifter. Jag fick istället lära mig kopplingarna mellan musikens olika 
byggstenar och känslorna utantill. För att uppdatera mig själv innan jag började skriva ett nytt 
stycke läste jag på nytt igenom de mest relevanta forskningsresultaten kring den aktuella atmosfär 
som skulle förmedlas. Här följer en sammanfattning av de tankegångar som jag haft under mitt 
skapande för varje stycke i kompositionen. Jag skapade även en tabell utifrån musikens tio 
byggstenar som beskrivs under kapitel 2.1.4. Tabellen finns med under varje styckes beskrivning 
nedan, där jag fyllt i de mest signifikanta parametrarna för den känslostämning som skulle 
                                                 
46 Musikhögskolan i Malmö (1997). Musikinstrument–Omfång, transponering m.m. 
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beskrivas. Högst upp vid varje stycke angivs även den aktuella startiden samt tempohastigheten 
definierad för antal taktslag per minut som gäller för stycket. 

4.4.1 Intro 
Tid: 0:00, Tempo=105 slag per minut. 
Här försökte jag skapa ett huvudtema i symfonin vilket resulterade i en enkel melankolisk melodi. 
Melodin återanvändes dock bara en gång och då med en annan instrumentering och i en annan 
tempohastighet, vilket dock medförde att melodin inte omedelbart känns igen. Under introt 
spelas den enkla melodin i moll av en violinsektion medans en annan violinsektion endast spelar 
grundtonen mycket svagt under hela partiet. Efter ungefär halva stycket smyger sedan en 
träblåssektion fram för att spela en stämma på grundmelodin. För att skapa en mjuk övergång till 
nästa stycke används ett skimrande slagverksinstrument med hög tonhöjd i slutet av stycket. 
   

Amplitud Artikulation Harmonik Volym Melodi 

Långsam Legato Moll/enkel Låg Liten 

 

Tonhöjd Rytm Tempo Klang Tonalitet 

Mellan Regelbunden & lugn Långsamt Få övertoner Tonal 
Tabell 2. En beskrivning över de mest framträdande egenskaperna i kompositionens introduktionsmusik 

4.4.2 Stycke 1 
Tid 0:24, Tempo=160 
För att skapa den glada och vackra atmosfär som berättelsens inledning målar upp var dur samt 
en enkel och konsonant harmonik ett givet val. Hög tonhöjd, tonal tonalitet och ett snabbare 
tempo såg jag också som en självklarhet. Efter en rad misslyckanden började jag om ifrån början 
med nya ackordföljder och med ny melodi spelad på flöjt. Jag sänkte tempot något ifrån de 
tidigare försöken men behöll samma tonalitet och harmonik. Flöjten fick en mer lekfull melodi än 
tidigare och utav ackordföljden skapade jag en mer regelbunden och mjuk rytm spelad av en 
violinsektion. För att skapa lite dynamik i musiken kryddade jag med få instrument i taget. Då 
violinerna ackompanjerat flöjtmelodin i två takter artikulerade jag med celli, genom att låta dem 
plocka tonerna för varje ackord istället för att skapa en mörk stråkmatta. Detta ansåg jag gav 
kompositionen en viss munterhet, energi och aktivitet. Efter ytterligare två takter övergår 
violinernas mjuka staccatoackompanjemang att spela legato tillsammans med en stillsam oboe. 
För att då behålla nyckfullheten och glädjen låter jag flöjten spela ut lite mer och använda sig av 
trillingteknik vid några tillfällen. Efter ytterligare två takter följer ett litet klockspel delar av 
flöjtens melodi för att skapa mer ljus, fridfullhet och glädje i musiken. 
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Amplitud Artikulation Harmonik Volym Melodi 

Snabb Staccato Dur/enkel Hög Bred/stigande 

 

Tonhöjd Rytm Tempo Klang Tonalitet 

Hög Regelbunden & lugn Snabbt Mjuka toner Tonal 
Tabell 3. En beskrivning över de mest framträdande egenskaperna i kompositionens första stycke. 

4.4.3 Stycke 2 
Tid 1:18, Tempo=160 
För att sedan skapa en viss spänning och oro i musiken men ändå behålla delar av den tidigare 
känslan, spelade jag samma ackordföljd men övergick till moll istället för dur. De flesta 
instrumenten med hög tonhöjd slutar ljuda för att släppa fram instrumenten i de lägre 
frekvensområdena. Den plockande celligruppen övergår till legato för att följa ackorden istället. 
Klockspelet ligger kvar men går nu även det i moll, vilket i sammanhanget känns mer oroligt än 
glatt trots dess höga tonhöjd. Dessa förändringar skapade direkt en betydligt dystrare atmosfär än 
partiet innan. Efter två takter ljuder flöjtmelodin på nytt men nu anpassad till moll. Pukor 
förstärker spänningen och känslan av oro i bakgrunden. Musiken är fortfarande överhängande 
vacker men nu med en mer sorgsen känsla på grund av de lägre tongångarna och harmoniken i 
moll. 
 
För att i slutet av stycket förstärka känslan av oro och förvirring byter jag taktart och skapar en 
svävande melodi på oboe. En staccatospelande tuba markerar den nya taktartens etta vilket även 
förstärker musikens oroskänsla och spänning. En sektion tremolostråkar följer takten i melodin 
och bidrar med sin spelteknik en viss oro och stresskänsla. Ett kluster av stråkar skapa en kort 
våg av skräck och förväntan innan allt tystnar för att ge utrymme åt horn, cello, kontrabas och 
pukor. 
 

Amplitud Artikulation Harmonik Volym Melodi 

Långsam Legato Moll/enkel Hög Bred 

 

Tonhöjd Rytm Tempo Klang Tonalitet 

Mellan Regelbunden Snabbt Mjuka toner Tonal 
Tabell 4. En beskrivning över de mest framträdande egenskaperna i kompositionens andra stycke. 

4.4.3 Stycke 3 
Tid 2:01, Tempo=160 
Mitt mål med den här delen av musiken är att det ska kännas lite kluvet. Mina tankegångar har 
varit att symbolisera vargens frammarsch emot mormors hus samtidigt som rödluvan går mer 
och mer vilse i skogen när hon plockar blommor. Därför valde jag att ge Rödluvan och vargen ett 
par takter vardera för att förtydliga deras olika aktiviteter. För att skapa en mer stressig och 
energisk känsla testade jag till slut med att skapa en ojämn men regelbunden takt som 
grundkomp. Hornens spelteknik som används mycket i detta stycke skapar en viss förväntan och 
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tillför en känsla av stress. Ackompanjemanget som spelas utav celli och kontrabas spelas i 
pizzicato och leder den ojämna rytmen. Taktarten på pukorna och ackompanjemanget gör att 
pulsen känns något snabbare än stycket innan trots att den fortfarande har samma puls som 
tidigare. 
 
Första takten i stycket är relativt avskalad där celli, kontrabas och pukor är de mest framträdande 
instrumenten. En sektion tremolostråkar smyger sig fram för att skapa oro i musiken samtidigt 
som sporadiska tonhöga pizzicaton i violinerna kan associeras med någon form av aktivitet, 
aggression och spänning. Efter fyra takter ökar pukorna något i styrka och hela stråksektionen 
följer ackorden i de mörkare registren för att beskriva vargens aktivitet. För att sedan symbolisera 
Rödluvans aktivitet blir arrangemanget tunnare igen och ackompanjemanget fortsätter 
tillsammans med en vemodig men snabb flöjtmelodi. Flöjten symboliserar det fridfulla medans 
kompet på celli och kontrabas håller stressen, förväntan och oron uppe. De sporadiska 
pizzicatoviolinerna återkommer med samma melodi som i början utav stycket för att väva 
samman Rödluvan och vargens olika aktiviteter i musiken. Efter fyra takter slutar flöjtmelodin 
och pukorna tilltar återigen volymmässig i styrka tillsammans med stråk och brasset sektionerna 
som spelar legato för att symbolisera vargens frammarsch. Flöjtmelodin återkommer och allt blir 
mer avskalat igen, en violinsektion spelar nu även i bakgrunden tillsammans med pukorna och 
kompet för att förstärka oron hos Rödluvan som nu börjar gå vilse i skogen. 
 

Amplitud Artikulation Harmonik Volym Melodi 

Snabb Stackato Moll/enkel Små förändringar Mellan 

 

Tonhöjd Rytm Tempo Klang Tonalitet 

Mellan Bestämd Snabbt Många övertoner Tonal 
Tabell 5. En beskrivning över de mest framträdande egenskaperna i kompositionens tredje stycke. 

4.4.5 Stycke 4 
Tid 2:55, Tempo=160 
Det här är egentligen samma stycke som innan men trummorna tilltar ytterligare i styrka och 
kompet tas över utav en sektion violiner som spelar pizzicato vilket ökar intensiteten och 
spänningen i musiken då vargen närmat sig sitt mål. Ett kluster utav stråkar gnisslar genom hela 
stycket, vilket skapar en relativt hög dissonans i musiken, vilket kan associeras med obehag. Brass 
sektionen ligger i bakgrunden på ackordtonerna, vilket skapar en mörkare och mer 
skräckbetonande ljudbild. Stycket avslutas sedan abrupt. 
 

Amplitud Artikulation Harmonik Volym Melodi 

Snabb Stackato Moll/enkel Hög Mellan 

 

Tonhöjd Rytm Tempo Klang Tonalitet 

Mellan Bestämd Snabbt Hårda toner Tonal 
Tabell 6. En beskrivning över de mest framträdande egenskaperna i kompositionens fjärde stycke. 
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4.4.6 Stycke 5 
Tid 3:07, Tempo=160 
Här uppstår en stor dynamisk förändring och musiken känns relativt ödslig efter det tidigare mer 
intensiva och stressfulla stycket. Tempot är det samma men anslagen i pulsen har halverats. Här 
spelas samma melodi som användes under introt men nu med cello och kontrabas istället. På 
grund av den mörkare atmosfären och tempoökningen relaterat till introt känns inte melodin 
omedelbart igen. Ett återkommande kluster av stråkar skapar en dissonans i musiken och slutet 
av varje takt markeras av dova pukor för att förstärka känslan av spänning och obehag. För att 
sedan gestalta Rödluvan som liten och maktlös valde jag att fortsätta med den tänkta 
temamelodin ifrån introt men nu endast med en ensam oboe. Pukor och det dissonanta 
stråkklustret återkommer vid varje taktslut för att hålla spänningen uppe trots den vemodiga och 
lugna melodin.  
 

Amplitud Artikulation Harmonik Volym Melodi 

Långsam Legato Moll/enkel Låg Litet 

 

Tonhöjd Rytm Tempo Klang Tonalitet 

Låg X Medel Mjuka toner Tonal 
Tabell 7. En beskrivning över de mest framträdande egenskaperna i kompositionens femte stycke.    

4.4.7 Stycke 6, del I 
Tid 3:34, Tempo=160 
För att skapa en mer skräckbetonad stämning använde jag mig av en melodi som ibland spelades 
i atonal harmoni. Grundmelodin spelades utav violinsektionerna i spiccato samt på en harpa i ¾-
takt. Brass sektionen spelar en slags baktakt i staccato för att förstärka vissa utav melodins toner 
och för att skapa en mer spöklik stämning i musiken. För att ge musiken en mörkare karaktär 
spelar cello och kontrabassektionerna i de lägre registren i bakgrunden under första takten i 
stycket. För att göra det mer dynamiskt och för att bygga upp en större äckelkänsla i musiken 
behålls endast de instrumenten med hög tonhöjd under nästa takt, tillsammans med en 
illavarslande violinmelodi. Musiken byggs snabbt upp igen till full orkestrering där 
basinstrumenten i de lägre frekvenserna hamnar i fokus för att skapa en känsla av fara och 
mörker. För att sedan försöka skapa ett slags klimax lät jag instrumenten i de högre registren 
spela växelvis mellan två toner väldigt snabbt, samtidigt som basinstrumenten följde 
grundtonerna.   
 

Amplitud Artikulation Harmonik Volym Melodi 

Snabb Stackato Moll/dissonant Stora förändringar Litet 

 

Tonhöjd Rytm Tempo Klang Tonalitet 

Hög & Låg Oregelbunden Medel Hårda toner Tonal 
Tabell 8. En beskrivning över de mest framträdande egenskaperna i kompositionens sjätte stycke, del ett. 
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4.4.8 Stycke 6, del II 
Tid 3:57, Tempo=95 
Här skapade jag ett längre stycke än vad jag först planerat då jag styckade upp berättelsen i de nio 
delarna. Under komponerandet ansåg jag att hela symfonin skulle bli mer välljudande om jag 
symboliserade vargens sömn som ett eget avsnitt där musiken fick vara mer lågmäld och avskalad 
ett tag. Denna känsla försökte jag frambringa genom att låta en ensam viola spela en sorgsen 
melodi i moll i långsamt tempo. Som ackompanjemang använde jag en lågmäld tremolocello i 
bakgrunden. När violan byggt upp ett lugn i musiken lät jag en violinsektion smyga in och smälta 
samman med melodin. Detta ackompanjerades sedan utav en vemodig melodi spelad utav 
brassektionen. Därefter tilltar stråksektionen markant i styrka för att skapa en mer heroisk och 
upprymd stämning tillsammans med brasset till nästa avsnitt. 
  

Amplitud Artikulation Harmonik Volym Melodi 

Långsam Legato Moll/enkel Låg Litet 

 

Tonhöjd Rytm Tempo Klang Tonalitet 

Låg Regelbunden/lugn Lågt Mjuka toner Tonal 
Tabell 9. En beskrivning över de mest framträdande egenskaperna i kompositionens sjätte stycke, del två. 

4.4.9 Stycke 7 
Tid 4:29, Tempo=160/235/160 
I det här stycket lät jag brassektionen vara i fokus för att skapa en mer heroisk stämning åt 
jägaren. Mjuka stråkar och långa ackord på all instrumentering, tillsammans med en 
marschliknande takt på pukorna ansåg jag gav stycket den känsla av makt och storhet som jag 
eftersträvat. Brassektionen spelar en kort, lågmäld men fanfarliknande melodi i mitten utav 
stycket vilket stärkte känslan av styrka ytterligare. Senare sker en tempohöjning i musiken och 
melodin blir markant nedåtgående under endast en takt. Detta för att symbolisera en slags 
förvåning hos hjälten. Tempot återgår till 160 anslag i minuten samtidigt som musiken blir mer 
avskalad. Stråksektionen hamnar nu i centrum istället för brasset och en utav violinstämmorna 
spelar grundtonerna med tremoloteknik. Varje nytt anslag förstärks av ett lågmält franskt horn 
för att skapa en känsla av misstänksamhet, medan en melodi sakta träder fram ur 
grundackompanjemanget. Melodin förstärks med fler och fler stråkinstrument för varje takt för 
att öka spänningen och förväntan i musiken. 
  

Amplitud Artikulation Harmonik Volym Melodi 

Långsam Legato Moll/enkel Hög Litet 

 

Tonhöjd Rytm Tempo Klang Tonalitet 

Låg Bestämd Mellan Många övertoner Tonal 
Tabell 10. En beskrivning över de mest framträdande egenskaperna i kompositionens sjunde stycke. 
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4.4.10 Stycke 8 
Tid 5:10, Tempo=230 
För att förmedla Rödluvans glädje skapade jag en rytmisk sprudlande melodi som växelvis spelas 
spiccato av en violinstämma och flöjterna. Harmoniken i det här stycket är skrivet i moll men ger 
ändå en glad stämning i och med att de andra faktorerna i musikens uppbyggnad följer det 
mönster som oftast leder till glada associationer. En av violin stämmorna spelar ett väldigt enkelt 
och avskalat pizzicatoackompanjemang. Tonhöjden är relativt hög för hela första takten utav 
stycket. Under andra takten spelas en ny melodi skriven med samma harmonik utav en viola och 
ger musiken en mer allvarlig med ändå glad underton. Instrumenteringen byggs upp för varje 
takt. Den sprudlande melodin som spelades i början utav stycket återanvänds en gång i mitten 
utav stycket, för att bibehålla det glada i musiken. Jag har även försökt att skapa en mer komplex 
och mer oberäknelig harmonik här gällande melodiernas inträde i musiken och dess stämmor 
under uppbyggnaden av musiken, vilket förhoppningsvis bidrar till en mer vemodig stämning för 
att symbolisera den hämnd Rödluvan nu genomför.   
 

Amplitud Artikulation Harmonik Volym Melodi 

Snabb Stackato/Legato Moll/komplex Hög Bred 

 

Tonhöjd Rytm Tempo Klang Tonalitet 

Hög Varierande Snabbt Många övertoner Tonal 
Tabell 11. En beskrivning över de mest framträdande egenskaperna i kompositionens åttonde stycke. 

4.4.11 Stycke 9 
Tid 5:52, Tempo=230 
Som avslut på symfonin vill jag skapa musikens mest intensiva stycke. Jag skapade först en snabb 
violinmelodi som jag sedan arrangerade med hjälp av brass och slagvek. Jag skapade sedan en ny 
version av den första violinmelodin som fick en annan taktart. Sedan lånade jag in den mer eller 
mindre atonala melodin ifrån avsnitt 6, del I och anpassade den till det här styckets tempo och 
tonart. Jag skapade därefter ytterligare en snabb violinslinga som jag ibland använde som bro 
mellan de andra melodierna. Jag lät cello och harpa följa de snabba violinerna på vissa toner vilket 
gav arrangemanget en känsla av stress och oberäknelighet. Under första halvan utav stycket 
kulminerar det och en ensam violinsektion lämnas kvar helt ensam vilket skapade en ödesmättad 
effekt. Musiken byggs sedan snabbt upp igen för att bli ännu mer intensiv på grund av slagvek 
och brassektionerna som ackompanjerar melodin med ett rytmiskt ackompanjemang. En flöjt 
skapar senare mer oreda och liv i arrangemanget och stycket avslutar sedan hela kompositionen 
relativt abrupt. 
 

Amplitud Artikulation Harmonik Volym Melodi 

Snabb Stackato Moll Hög Brett 

 

Tonhöjd Rytm Tempo Klang Tonalitet 

Hög/medel Varierande Snabbt Många övertoner Tonal 
Tabell 12. En beskrivning över de mest framträdande egenskaperna i kompositionens nionde stycke. 
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4.5 Undersökningens design 
För att slutligen ta reda på hur väl jag har lyckats med att återskapa de olika känslorna i min 
musik fick en lyssnarpanel utröna. Det första testet jag utformade gick ut på att testpersonen 
skulle skriva upp tidpunkterna för de olika känsloskiftningarna i musiken under första lyssningen. 
Sedan skulle de med egna ord beskriva de känslor som han/hon associerade de olika partierna i 
musiken med, för de tidintervall som lyssningen innan resulterat i. Pilotfallet visade dock att 
denna metod var bristfällig eftersom det dels inte gick att jämföra de olika svaren men varandra 
på något direkt vetenskapligt sätt, samt att det var svårt för testpersonen att veta hur han skulle 
beskriva och klä musiken i ord. 
 
Jag vidareutvecklade därmed testet genom att bifoga en lista med 40 olika adjektiv att välja 
emellan för att beskriva musiken.47 Adjektivlistan har använts utav musikpsykologen Lage Wedin 
och har tidigare använts vid en undersökning inom samma ämnesområde.  
 
Min handledare fick sedan agera testperson i det nyutformade testet vilket visade sig fungera väl. 
Testanvisningarna gick ut på att man skulle lyssna på musiken sammanlagt tre gånger. Under 
första lyssningen skulle de ske helt avslappnat, under andra lyssningen skulle testpersonen 
anteckna de tider i musiken då man ansåg att känslan i musiken ändrades och under tredje 
lyssningen skulle man sedan skriva in de mest passande adjektiven ifrån listan som bifogades i 
testanvisningen, se bilaga.1 för ytterligare beskrivning. 
 
Jag valde ut sammanlagt 20 personer inför undersökningen varav hälften skulle representera 
kvinnornas känsloassociationer med musiken och den andra hälften männens 
känsloassociationer. Jag delade sedan upp testpersonerna i ytterligare två kategorier, de som är 
verksamma inom musikbranschen samt icke musiker, för att utröna om deras känsloassociationer 
avviker ifrån varandra. För att finna lämpliga personer inför undersökningen kontaktade jag mina 
vänner och bekanta utefter de kriterier jag satt upp. Personerna i undersökningen placerades 
således i dessa fyra kategorier: 

• Fem verksamma män inom musikbranschen 
• Fem verksamma kvinnor inom musikbranschen 
• Fem män – ickemusiker 
• Fem kvinnor – ickemusiker 

 
För att lyssningen och associerandet till känslor skulle ske så spontant som möjligt valde jag att 
inte berätta om musikens koppling till sagan om Rödluvan och vargen. Testanvisningarna och 
musiken skickades via Internet eller skrevs ut och brändes på Cd-skivor till varje testperson i 
undersökningen. Testerna utfördes således i testpersonernas hemmiljö och helt på egen hand. 

4.6 Egen värdering av musiken 
Den färdigställda kompositionen skiljde sig givetvis något ifrån den mall jag målat upp för 
musiken under idéstadiet. Eftersom det nu var lättare att sätta ord på musiken valde jag ut de 

                                                 
47 Wedin, Lage (1969). Dimension Analysis of Emotional Expression in Music. (s.127) 
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mest passande adjektiven till varje stycke i kompositionen för att på så sätt skapa mig en 
jämförbar referens mellan mig som kompositör och testpersonernas svarsresultat. Nedan finns de 
olika styckena i musiken beskrivna med mina ord som ska användas som referens i min 
resultatanalys. Tiderna står angivna för varje stycke men för att kunna följa med och relatera till 
detta bör man ha musiken till hands. 
 
Intro, Tid: 0:00-0:23 
Adjektiv: Allvarlig, dyster, sorglig, ödesmättad, drömmande och vemodig. 
 
Stycke 1, Tid 0:24-1:17 
Adjektiv: Avspänd, behaglig, lekfull, ljus, medryckande, glad, livlig, lätt och mild. 
 
Stycke 2, Tid 1:18-2:00 
Adjektiv: Allvarlig, behaglig, dyster, mjuk, orolig, livlig, lätt och vemodig, kraftfull, krigisk, 
spöklik och underlig. 
 
Stycke 3, Tid 2:01-2:54 
Adjektiv: Allvarlig, kraftfull, majestätisk, medryckande, orolig, pampig, krigisk, triumferande 
samt växelvis behaglig, drömmande, lekfull, livlig och lätt. 
 
Stycke 4, Tid 2:55-3:06 
Adjektiv: Häftig, kraftfull, våldsam, krigisk, rasande, stormande och upphetsad.  
 
Stycke 5, Tid 3:07-3:33 
Adjektiv: Allvarlig, drömmande, dyster, lidelsefull, orolig, stilla, ödesmättad, olycklig, sorglig, 
spöklik och vemodig. 
 
Stycke 6, del I, Tid 3:34 -3:56 
Adjektiv: Majestätisk, orolig, spöklik och underlig, kraftfull, våldsam, krigisk, otyglad, rasande, 
stormande och vild. 
 
Stycke 6, del II, Tid 3:57-4:28 
Adjektiv: Allvarlig, drömmande dyster, lidelsefull, stilla ödesmättad, olycklig, sorglig och 
vemodig. 
 
Stycke 7, Tid 4:29-5:10 
Adjektiv: Kraftfull, pampig, majestätisk och triumferande, orolig, spöklik och vemodig. 
 
Stycke 8, Tid 5:11-5:51 
Adjektiv: Glad, lekfull, ljus, medryckande, sprudlande och lätt, allvarlig, behaglig, vemodig och 
mild. 
 
Stycke 9, Tid 5:52-6:54 
Adjektiv: Häftig, upphetsad, kraftfull, våldsam, pampig, sprudlande, krigisk, otyglad, rasande, 
stormande och vild. 
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4.7 Gruppering av likartade känslor 
Orden i adjektivlistan som användes i undersökningen beskrev många gånger likartade känslor 
som varandra men med olika ordval. Detta gjorde att testpersonernas och mina val utav adjektiv 
ibland gav ett felaktigt resultat även då vi beskrev de olika känslorna i musiken med adjektiv som 
egentligen relaterade till liknande känslor. Beskrev exempelvis jag ett stycke som sorgset samtidigt 
som personerna i undersökningen beskrev musiken som vemodig eller dyster utvisade resultatet 
detta som ett lika stort fel som om testpersonerna valt att beskriva stycket som glatt eller 
medryckande istället. För att skapa mig ett mjukare analysverktyg som fokuserade mer på själva 
känslostämningen i musiken istället för ordvalet använde jag mig utav Hevners adjektivcirkel (se 
kapitel 2.1.3). Hennes adjektivcirkel öppnar även möjligheten till vidare förståelse kring koppling 
mellan alla adjektiven även då de inte befinner sig i samma kluster i cirkeln. Detta eftersom 
känslostämningen för de närliggande klustren endast skiljer sig aningen ifrån varandra i cirkeln, 
för att i takt med att avståndet ökar mellan dem även skilja sig mer åt gällande dess 
känslostämning. De kluster som befinner sig mittemot varandra är således varandras motpoler 
när det gäller känslostämningen. Detta gör att alla åtta kluster i cirkeln har en direkt koppling till 
varandras känslostämning. 
 
För att översätta de 40 adjektiven ifrån listan som användes i undersökningen fördelades dessa 
ord ut så jämt som möjligt över adjektivcirkelns åtta kluster utefter dess beskrivning utav 
känslostämning. Vissa av orden ifrån adjektivlistan (tabell 13) fanns redan med i Hevners 
adjektivcirkel vilket gjorde att dessa redan hade sin givna plats i cirkeln. De adjektiv som inte 
fanns med i cirkeln placerades sedan ut till de olika klustren i cirkeln utefter dess karaktär av 
känslostämning. För att översättningen mellan dessa två system skulle bli så opartisk som möjligt 
utfördes fördelningen utav adjektivlisans ord i samråd med en vän som frivilligt ställde upp för att 
hjälpa mig med detta. 
 
 

 
 

Tabell 13. Ett försök att relatera adjektiven med Hevners adjektivcirkel. Adjektiven är hämtade ifrån adjektivlistan 
som användes i undersökningen. Kolumnen, kluster hänvisar till det kluster i Hevners adjektivcirkel ordet tillhör. 

Adjektiv Kluster Adjektiv Kluster Adjektiv Kluster Adjektiv Kluster

1. Allvarlig I 11. Majestätisk VIII 21. Förförisk V 31. Sorglig II 
2. Avspänd IV 12. Medryckande V 22. Glad VI 32. Spöklik I 
3. Behaglig V 13. Mjuk III 23. Högtidlig I 33. Stormande VII 
4. Drömmande III 14. Orolig VIII 24. Krigisk VIII 34. Triumferande VII 
5 . Dyster II 15 . Pampig VIII 25. Livlig VI 35. Trånande III 
6. Häftig VII 16. Religiös I 26. Lätt IV 36. Underlig VIII 
7. Kraftfull VIII 17. Sprudlande VI 27. Mild IV 37. Upphetsad VI 
8. Lekfull V 18. Stilla IV 28. Olycklig III 38. Upphöjd I 
9. Lidelsefull II 19. Våldsam VII 29. Otyglad VII 39. Vemodig II 
10. Ljus V 20. Ödesmättad II 30. Rasande VII 40. Vild VII 



~ 30 ~ 
 

4.8 Samtal med David Swärd 
Ett av arbetets sista moment var ett samtal med kompositören David Swärd. Dessa två ämnen 
skulle styra vårt samtal; synpunkter på min komposition avseende känslor samt hur han tänker 
och uttrycker känslor i sitt skapande. Han fick ta del av min komposition ett par dagar innan 
mötet och ansåg att jag hade lyckats väl med att förmedla de olika atmosfärerna i musiken. 
Däremot ansåg han att det var svårt att ge de olika styckena exakta ord för att beskriva dess 
känslostämningar. Swärd ansåg att kompositionen innehöll mycket dynamik och att skiftningarna 
i instrumenteringen i hela tiden höll intresset uppe hos lyssnaren. Det råd jag fick var dock att 
skifta till mer oväntade harmonier lite oftare för att på det sättet även skapa dynamik. Swärd hade 
även antecknat de olika tidpunkterna för de olika känsloförändringarna i musiken vilket stämde 
helt överens med de tidsangivelser jag utgått ifrån. 
 
När det gäller hans eget komponerande reflekterar han inte över sina känslor direkt. Känslorna 
finns där men det är inget som han försöker sätta ord på eller analysera i någon vidare mening. 
Känslan får en plats i musiken per automatik och även om han inte tänkt på känslorna under 
skrivandet så känner igen sitt dåvarande emotionella tillstånd i musiken senare. Det som han 
tänker på under komponerandet är mer på parametrar som ljus och mörk, densitet, dynamik och 
musikens transparitet. Det har heller inte varit ovanligt att han har hämtat inspiration ifrån bilder 
eller andra fenomen/ting som inte direkt har med musik att göra i sitt komponerande. Som 
exempel har han skrivit ett stycke för en solotrombon som baserades på data över vindens 
rörelsemönster.  
 
När det handlar om flow och inspiration uppkommer en kris under arbetet med varje 
komposition då han ifrågasätter sitt verk. För att komma ur denna svacka försöker han konkret 
och systematiskt analysera sitt hittills skrivna verk för att lokalisera och väga de positiva och 
negativa bitarna emot varandra. Det visar sig alltid vara en obefogad självkritik men som verkar 
vara en naturlig del under skapandeprocessen. 
 

4.9 Metodutvärdering 
När det gäller undersökningens design utvisade ett pilotfall att första versionen utav testet inte 
fungerade enligt förväntan. Tanken med undersökningen var att testpersonen skulle beskriva 
musiken helt fritt utan preferenser, men denna metod visade sig vara bristfällig eftersom det dels 
inte gick att jämföra de olika svaren mellan varandra på något direkt vetenskapligt sätt, samt att 
det var svårt för testpersonen att veta hur han skulle beskriva och klä musiken i ord. 
 
Beslutet ett ge lyssnarpanelen ett antal ord att välja mellan blev därför ett naturligt steg i 
processen. Ett problem var att adjektivlistorna som var skrivna på engelska var väldigt svåra att 
översätta till svenska eftersom de engelska orden visade sig vara mer mångtydiga. Jag valde 
slutligen en adjektivlista som tidigare används vid liknande undersökningar och som bestod av 
engelska ord men som dessutom var svensköversatta. Adjektivlistan var inte fulländad men 
tycktes ändå täcka ett relativt brett omfång av känslor. Efter undersökningen ansåg dessvärre 
många utav deltagarna att det ibland saknades ord för att beskriva känslan i musiken. 
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Adjektivcirkeln som jag använde mig utav fungerade bättre eftersom det inte var lika fokuserat på 
det precisa ordvalet som gjordes. Det gav mer en bild utav vilken känslostämning eller atmosfär 
som dominerade under de olika styckena. Problemet i det här fallet var att jag på eget bevåg var 
tvungen att göra översättningen mellan adjektivlistan och adjektivcirkeln. Detta innebär att vissa 
adjektiv kanske skulle ha associerats med en annan känslostämning om översättningen mellan de 
två systemen skulle ha utförts utav en annan person istället. Testet hade troligtvis fungerat bättre 
om jag istället låtit deltagarna välja något/några utav Hevners åtta kluster för att beskriva 
känslostämningen istället. Deltagarna skulle säkerligen inte känt sig lika bundna till de specifika 
adjektiven eftersom de själva skulle kunna anpassa sina känslor till något av de åtta klustren 
istället. 
 
Slutresultatet baserades till stor del på det val av referensadjektiv som jag gjorde. För att få ett 
bättre resultat kunde egentligen fler adjektiv valt ut, men jag valde att bara ta med de mest 
väsentliga adjektiven för varje stycke. Detta innebär att ett referensadjektiv som jag valt ut ändå 
kunde ha en stark koppling till vissa adjektiv som inte tagits med som referensadjektiv. Detta 
beslut togs eftersom det kändes fel av mig att beskriva ett stycke med ord som jag normalt sett 
inte skulle använt mig utav för att beskriva musiken. Därför kan jag många gånger förstå det 
ordval som testpersonerna gjort, även om resultatet gällande adjektivlistans ordjämförelse 
summerar vissa av svaren som ett misslyckande i musikens känsloförmedling. 
 
En annan nackdel med undersökningens utformning är att de olika orden kanske inte alltid 
förknippas med exakt samma känsla utav de olika personerna i undersökning. I samtal med några 
av de inblandade så visade det sig exempelvis att adjektiven ödesmättad, majestätisk och mild var 
svåra att beskriva innebörden utav. Nästan alla som jag samtalat med efter undersökningen ansåg 
även att det saknades ett antal ord i adjektivlistan. Det var därför många gånger svårt att hitta rätt 
ord i listan för att beskriva känslan i musiken. 
 
Ett misstag som jag gjorde var att inte själv genomgå testet som jag utformat fullt ut, då jag skulle 
beskriva musiken med egna adjektiv. Jag antecknade aldrig några tider under testet utan utgick 
direkt ifrån de olika styckena som jag komponerat (se kapitel 4.4.1–4.4.11). Detta innebar att de 
känsloskiftningar som ägde rum under ett stycke ibland fick ett större omfång av 
känslobeskrivande adjektiv än de skulle fått om jag delade upp styckena ytterligare. 
 
Eftersom undersökningen inte utfördes under några som helst kontrollerade former kan vissa 
personer i undersökningen ägnat mer tid än andra till att genomföra testet. Detta kan även 
innebära att vissa utav deltagarna fick lov att utföra testet i lugn och ro, medans andra kan ha 
genomfört testet i mindre rofyllda miljöer. I instruktionerna som bifogades med testet skrev jag 
dock att undersökningen krävde ca 30 minuters koncentration, men fick i efterhand höra att vissa 
haft helt andra förutsättningar under testet. 
 
För att hitta en egentlig skillnad mellan de olika grupperna som valts ut till undersökningen bör 
lyssnarskaran utökas. Även om vissa svar skilde sig åt gick det inte att fastlägga några direkta 
repeterande mönster för de olika grupperingarna. Intressant vore även att dela upp 
lyssnargrupperna ytterligare för att avgöra i vilken omfattning ålder, genus och eventuell 
nationellbakgrund kan tänkas påverka undersökningens resultat. 
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Fördelarna med att kunna programmera musik i midi är många och tillåter exempelvis musiker 
som mig att skapa musik som annars kräver djupare musikteoretiska kunskaper. Nackdelen är 
dock att det är väldigt resurskrävande för datorn att spela upp ljud för en fullsatt symfoniorkester. 
Ljudbibliotek med bra orkesterljud var således otänkbart och jag tvingades därför använda mig 
utav en mer resurssnål mjukvarusynt, med något sämre ljudkvalité och med färre funktioner 
gällande spelteknik och instrumentering. Vissa önskade speltekniker och ljudkaraktärer för 
instrumenten gick därför inte att framställa med hjälp utav det ljudbibliotek som jag valt. Denna 
begränsning kommer man dock inte ifrån idag oavsett hårdvara och mjukvarusyntar även om 
alternativen blir fler då man väljer de senaste och dyraste produkterna. Det blev också fler kanaler 
än väntat eftersom jag var tvungen att skapa en egen kanal för varje spelteknik som de olika 
instrumenten skulle använda sig utav. Detta gjorde att hela projektet krävde extremt många 
kanaler vilket gjorde projektet tungrott för datorn och i sin tur arrangemanget mer 
svåröverskådligt och svårarbetat. 
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5 RESULTAT 
Detta kapitel är relativt komplicerat och kräver troligtvis mer än en genomläsning för att tillfullo 
tillgodogöra sig den information som framkommer här. Känner du att du snabbt och enkelt vill 
ta del av de resultat som undersökningen lett till föreslår jag att du noggrant läser fram till kapitel 
5.2 för att sedan hoppa fram till kapitel 5.13, där en översiktlig statistik gällande resultaten 
presenteras. 
 
Nedan har jag sammanställt de resultat jag fått utifrån min undersökning enskilt för varje 
kategori, män inom musikbranschen, kvinnor inom musikbranschen, män ickemusiker och 
kvinnor ickemusiker. Jag har använt mig utav min egen styckesindelning (se kapitel 5.6) för att 
skapa mig en ordentlig struktur på sammanfattningen. Under varje stycke kan adjektiven som jag 
valt ut som referensadjektiv samt testpersonernas val av adjektiv utläsas. Tidsintervallet för 
stycket finns angivet ovanför de referensadjektiv som jag valt ut för att beskriva stycket för att 
göra det tydligare och lättare att följa tillsammans med musiken. Varje styckesammanfattning 
innehåller två diagram som illustrerar förhållandet mellan de olika kategorierna som valts ut inför 
undersökningen samt hur väl deras svar överensstämmer med referensadjektiven. Det första 
diagrammet är ett stapeldiagram och beskriver de olika kategoriernas resultat medhjälp utav tre 
staplar vardera, med variablerna träffsäkerhet, variation och totalt antal. 
 

• Träffsäkerhet - Beskriver hur många likadana adjektiv jag och de olika kategorierna i 
testpanelen valt ut för att beskriva musiken. 

• Variation – Beskriver hur många olika adjektiv varje kategori använt sig av för att 
beskriva musiken. 

• Totalt antal - Beskriver hur många adjektiv varje kategori använt sig av totalt sätt, vilket 
även inkluderar dubbletter av adjektiven, för att beskriva musiken. 

 
Det andra diagrammet är ett cirkeldiagram och är baserat på Hevners adjektivcirkel. Siffrorna 
som finns i cirkeldiagrammen under varje stycke beskriver antalet adjektiv som har valt ut för att 
beskriva den aktuella känslostämningen. De kluster som fått flest valda adjektiv har även 
markerats med en mörkare bakgrundsfärg och de resterande valda klustren är markerade med en 
ljusare kulör för skapa en snabbare överskådlighet över dess resultat. Känslostämningarna som 
råder för de åtta olika klustren i cirkeldiagrammet är hämtat ifrån Hevners adjektivcirkel (se 
kapitel 2.1.3) men figur 4 ger en enklare övergripande bild utav klustrens olika känslostämningar. 
 

 
Figur 4. En sammanfattande beskrivning av klustrens olika känslostämningar.  
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För att förtydliga och göra diagrammen mer lättolkade har jag valt att presentera den första 
sammanfattningen mer steg för steg (se kapitel 5.2). I de resterande sammanfattningarna har jag 
valt att endast presentera antalet referensadjektiv samt resultatet i diagramform eftersom 
resultatet likväl kan utläsas därigenom.   

5.1 Tolkningsmetodik 
Eftersom testpersonerna ibland styckade upp musiken på ett annat sätt än det som jag 
förutbestämt, antecknade jag alla de adjektiv som uppkom under de tidsperioderna för ett stycke. 
Detta betyder att ett adjektiv som överlappade min styckesbrytning antecknades som svar i alla 
berörda stycken. Delade en person upp ett av mina stycken i flera delar antecknade jag alla 
adjektiv för det stycket. Ibland hade dock testpersonerna som styckat upp mina stycken associerat 
musiken med samma adjektiv mer än en gång. Då antecknade jag endast de nyinkomna 
adjektiven och inte samma adjektiv mer än en gång eftersom resultatet annars skulle bli 
missvisande. Har fler en än person associerat musiken i ett stycke med samma adjektiv har jag 
skrivit antalet personer i parantes efter det aktuella adjektivet. I de fall då ord utanför 
adjektivlistan har förekommit har jag valt att inte ta med dem i beräkningarna eftersom de inte 
kan jämföras på samma sätt som de andra adjektiven. Däremot kommer dessa ord att finnas med 
under det aktuella stycket som en kommentar. 
 
Exempel, 
Stycke 1 sträcker sig mellan tidsintervallet 0:24-1:17 och stycke 2 mellan intervallet 1:18-2:00, 
enligt mina  förutbestämda styckesindelningar. Testperson 1 har sedan i sin tur delat upp musiken 
på sitt sätt och svarat exempelvis så här; 
0:24-0:45 Glad, mjuk, livlig och förförisk. 
0:46-1:00 Glad, livlig och behaglig. 
1:01-2:00 Orolig, livlig och stormande. 
 
Testperson 2 har sedan i sin tur exempelvis svarat så här; 
0:24-0:54 Glad, livlig 
0:55-1:17 Glad 
1:18-2:00 Stormande 
 
Då kommer adjektiven att presenteras på följande sätt. 
Stycke 1- Glad (2), livlig (2), mjuk, förförisk och behaglig. 
Stycke 2 - Stormande (2), glad, behaglig, orolig och livlig. 

5.2 Resultat för introduktionsmusiken 
Jag använde dessa sex referensadjektiven för att beskriva stycket, tidsintervall 0:00-0:23 
Allvarlig, dyster, sorglig, ödesmättad, drömmande och vemodig. 
 
Män inom musikbranschen associerade stycket med adjektiven; 
Mild (2), mjuk, orolig, spöklik, drömmande, dyster, vemodig, sorglig, lätt och avspänd. 
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Kvinnor inom musikbranschen associerade stycket med adjektiven; 
Allvarlig (2), drömmande (2), vemodig (2), ödesmättad (2), majestätisk och mjuk. 
Män ickemusiker associerade stycket med adjektiven; 
Mjuk (2), avspänd, drömmande, allvarlig, vemodig, lidelsefull och sorglig. 
Kvinnor ickemusiker associerade stycket med adjektiven; 
Lätt (2), drömmande (2), vemodig, lidelsefull, stilla, mild, vemodig, mjuk avspänd, allvarlig, och 
behaglig. 
 
Här följer en beskrivning av resultatet i form av ett stapeldiagram; 

0 2 4 6 8 10 12 14

Kvinnor-ickemusiker

Män-ickemusiker

Kvinnor-musikbranschen

Män-musikbranschen

Träffsäkerhet
Variation
Totalt antal

Stapeldiagram 1. Skillnaderna och likheterna i antal adjektiv för de olika kategorierna i undersökningen. 
 
 
Stapeldiagram 1 visar att män inom musikbranschen associerade stycket med totalt sett elva 
adjektiv, varav fyra adjektiv var desamma som dem jag valt ut som referensadjektiv. Kvinnor 
inom musikbranschen associerade stycket med totalt sett tio adjektiv, varav åtta av alla valda 
adjektiv var desamma som dem jag valt ut som referensadjektiv. Tag i beaktning att deltagarna 
ofta beskrivs ha fler adjektiv som överensstämmer med mina valda adjektiv än antalet av mina 
valda adjektiv. Detta kan ses som lite märkligt, men det beror på att deltagarna ofta valt samma 
adjektiv flera gånger. Därför kan det som i kvinnorna inom musikbranschens fall innebära att de 
har valt ut åtta adjektiv som överensstämmer med mina valda adjektiv, trots att jag bara har valt 
ut sex stycken.      
 
Män, ickemusiker associerade stycket med totalt sett åtta adjektiv, varav fyra adjektiv var 
desamma som dem jag valt ut som referensadjektiv. Kvinnor, ickemusiker associerade stycket 
med totalt sett tretton adjektiv, varav fem adjektiv var desamma som dem jag valt ut som 
referensadjektiv. 
 
Stapeldiagrammet visar således att adjektiven som användes för att beskriva känslostämningen 
inte stämde väl överens med de adjektiv jag valt ut till stycket. De olika grupperna i 
undersökningen var även ganska oense om vilka adjektiv som skulle väljas för att beskriva 
stycket, eftersom stapeln för variation nästan är lika hög som det totala antalet valda adjektiv. 
 
 
 
 

 
Antal



~ 36 ~ 
 

I det följande presenteras adjektivcirkelns resultat för introduktionsmusiken; 

 
Cirkeldiagram 1. Beskriver resultatet av antalet adjektiv som valts, utifrån Hevners kluster i adjektivcirkel. 
 
 
Cirkeldiagram 1 visar att de sex adjektiv som jag valt ut för att beskriva detta stycke med är 
kopplade till kluster I, II och III. Kluster II är det mest dominerande klustret eftersom fyra utav 
de sex adjektiven som jag valt ut tillhör detta kluster. Målet är således att de olika grupperingarna i 
undersökningen ska associerar musiken med samma kluster som jag gjort. I detta fall vill jag som 
kompositör i första hand förmedla den känslostämning som råder inom kluster II, vilket är en 
sorgsen känslostämning. Jag vill med stycket även förmedla en upphöjd och drömsk atmosfär i 
stycket eftersom kluster I och III också valts ut som referenser (se figur 1 samt 4).  
 
Männen inom musikbranschen förknippade stycket med en avspänd känslostämning i förstahand 
eftersom flest adjektiv kopplade till kluster IV valts ut. I andrahand associerade de stycket med 
kluster II vilket stämmer med referenscirkelns primärval. Testgruppens förstahandsval stämde 
följaktligen inte överens med mina intentioner som kompositör. Kvinnorna inom 
musikbranschen associerade stycket med en sorgsen känslostämning i förstahand, vilket även är 
referenscirkelns primärval. Alla övrigt valda känslostämningarna förutom en stämmer överens 
med referenscirkeln. 
 
Män, ickemusiker associerade stycket med två känslostämningar i första hand varav bägge 
uppfyller referenscirkelns val. Alla övrigt valda känslostämningarna förutom en stämmer överens 
med referenscirkelns val. Kvinnor, ickemusiker valde en känslostämning som inte stämmer 
överens med referenscirkelns känslostämning. Kluster V fick även ett adjektiv kopplat till sig 
vilket helt ligger utanför den känslostämning jag som kompositör försökt förmedla. 
Känsloförmedlingen lyckades delvis under detta stycke. 

5.3 Resultat för stycke 1 
Jag använde dessa nio referensadjektiven för att beskriva stycket, tidsintervall 0:24-1:17 
Avspänd, behaglig, lekfull, ljus, medryckande, glad, livlig, lätt och mild. 
 
Män inom musikbranschen associerade stycket med adjektiven; 
Glad (4), Behaglig (3), lekfull (2), mild (2), medryckande (2), lätt, mjuk, ljus, avspänd, sprudlande, 
triumferande, majestätisk, drömmande, högtidlig, livlig, och orolig  
Kvinnor inom musikbranschen associerade stycket med adjektiven; 
lekfull (4), lätt (4), ljus (3), mjuk (3), Avspänd (2), glad, drömmande, mild och behaglig  
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Män ickemusiker associerade stycket med adjektiven; 
lekfull (5), glad (3), medryckande (2), lätt, ljus och mjuk. 
Kvinnor ickemusiker associerade stycket med adjektiven; 
Glad (5), lekfull (5), lätt (4), behaglig (3), avspänd (3), medryckande (2), livlig (2), ljus (2), 
sprudlande (2), upphöjd, förförisk, drömmande, stilla och mjuk. 
 
Här följer en beskrivning av resultatet i form av ett stapeldiagram; 

0 5 10 15 20 25 30 35

Kvinnor-ickemusiker

Män-ickemusiker

Kvinnor-musikbranschen

Män-musikbranschen

Träffsäkerhet
Variation
Totalt antal

 
Stapeldiagram 2. Beskriver skillnaderna och likheterna mellan de olika kategorierna samt referensadjektiven. 
 
 
Diagram 2 visar att män inom musikbranschen associerade stycket med totalt sett 24 adjektiv, 
varav 16 adjektiv var desamma som dem jag valt ut som referensadjektiv. Kvinnor inom 
musikbranschen associerade stycket med totalt sett 20 adjektiv, varav 16 adjektiv var desamma 
som dem jag valt ut som referensadjektiv.   
 
Män, ickemusiker associerade stycket med totalt sett 13 adjektiv, varav tolv adjektiv var desamma 
som dem jag valt ut som referensadjektiv. Kvinnor, ickemusiker associerade stycket med totalt 
sett 33 adjektiv, varav 26 adjektiv var desamma som dem jag valt ut som referensadjektiv. 
 
Stapeldiagrammet visar således att adjektiven som användes för att beskriva känslostämningen 
mestadels stämde väl överens med de adjektiv jag valt ut till stycket. De olika grupperna i 
undersökningen var ganska ense om vilka adjektiv som skulle väljas för att beskriva stycket, 
eftersom stapeln för variation sällan var i närheten av stapeln för det totala antalet valda adjektiv. 
 
Nedan presenteras adjektivcirkelns resultat för stycke 1; 

 
Cirkeldiagram 2. Beskriver resultatet av antalet adjektiv som valts, utifrån Hevners kluster i adjektivcirkel. 
 

 
Antal
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Cirkeldiagram 2 visar att alla fyra grupperna i undersökningen associerat stycket med samma 
känslostämning som mig i förstahand. Cirkeldiagrammen visar även att referenscirkelns andra- 
och tredjehandsval uppfattades tydligt utav lyssnarpanelen eftersom även kluster IV och VI 
skapat många känsloassociationer hos lyssnarpanelen. Känsloförmedlingen anser jag som mycket 
lyckad under detta stycke. 

5.4 Resultat för stycke 2 
Jag använde dessa tolv referensadjektiven för att beskriva stycket, tidsintervall 1:18-2:00 
Allvarlig, behaglig, dyster, mjuk, orolig, livlig, lätt, vemodig samt kraftfull, krigisk spöklik och 
underlig. 
 
Män inom musikbranschen associerade stycket med adjektiven; 
Orolig (3), vemodig (3), allvarlig (2), dyster (2), otyglad, ödesmättad, spöklik, behaglig, stilla, 
lidelsefull, livlig, upphetsad och pampig. 
Kvinnor inom musikbranschen associerade stycket med adjektiven; 
Dyster (3), orolig (5), ödesmättad (3), vemodig (2), allvarlig (2), lidelsefull (2), sorglig (2), kraftfull 
(2), krigisk (2), upphetsad (2), drömmande, spökligt, våldsam och medryckande. 
Män ickemusiker associerade stycket med adjektiven; 
Orolig (3) Stilla (2), förförisk (2), allvarlig (2), triumferande, olycklig, dyster, medryckande, 
pampig, majestätisk, ödesmättad, krigisk, spöklikt, underlig och vemodig. 
Kvinnor ickemusiker associerade stycket med adjektiven; 
Ödesmättad (3), orolig (2), vemodig (2), sorglig (2), kraftfull (2), lidelsefull, drömmande, trånande, 
allvarlig, underlig, upphöjd, våldsam, stormande, pampig, mild, majestätisk dyster och olycklig. 
 
Här följer en beskrivning av resultatet i form av ett stapeldiagram; 

0 5 10 15 20 25 30 35

Kvinnor-ickemusiker

Män-ickemusiker

Kvinnor-musikbranschen

Män-musikbranschen

Träffsäkerhet
Variation
Totalt antal

 
Stapeldiagram 3. Beskriver skillnaderna och likheterna mellan de olika kategorierna samt referensadjektiven. 
 
 
Diagram 3 visar att män inom musikbranschen associerade stycket med totalt sett 20 adjektiv, 
varav 14 adjektiv var desamma som dem jag valt ut som referensadjektiv. Kvinnor inom 
musikbranschen associerade stycket med totalt sett 29 adjektiv, varav 13 adjektiv var desamma 
som dem jag valt ut som referensadjektiv.   

 
Antal
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Män, ickemusiker associerade stycket med totalt sett 20 adjektiv, varav elva adjektiv var desamma 
som dem jag valt ut som referensadjektiv. Kvinnor, ickemusiker associerade stycket med totalt 
sett 24 adjektiv, varav tio adjektiv var desamma som dem jag valt ut som referensadjektiv. 
 
Stapeldiagrammet visar således att adjektiven som användes för att beskriva känslostämningen till 
viss del stämde överens med de adjektiv jag valt ut till stycket. 
 
I det följande beskrivs adjektivcirkelns resultat för stycke 2; 

 
Cirkeldiagram 3. Beskriver resultatet av antalet adjektiv som valts, utifrån Hevners kluster i adjektivcirkel. 
 
 
Cirkeldiagram 3 visar att män, icke musiker var den ända grupp som förknippade stycket med 
samma känslostämning som mig in första hand. De resterande grupperingarna i undersökningen 
associerade stycket med en sorgsen känslostämning istället eftersom valt ut kluster II i första 
hand. Att nästintill alla kluster valts ut för att beskriva stycket tyder på att stycket gav uttryck för 
många olika känslor. Känsloförmedlingen lyckades delvis under detta stycke. 

5.5 Resultat för stycke 3 
Jag använde tretton referensadjektiv för att beskriva stycket, tidsintervall 2:01-2:54 
Allvarlig, kraftfull, majestätisk, medryckande, orolig, pampig, krigisk, triumferande samt behaglig, 
drömmande, lekfull, livlig och lätt. 
 
Män inom musikbranschen associerade stycket med adjektiven; 
Allvarlig (3), Orolig (2) Spöklik (2) Upphetsad (2), medryckande (2), kraftfull (2), stormande, vild, 
krigisk, lekfull, pampig, ödesmättad, livlig, våldsam, häftig och majestätisk  
Kvinnor inom musikbranschen associerade stycket med adjektiven; 
Kraftfull (3), ödesmättad (2), häftig (2,) majestätisk (2), upphetsad (2), orolig otyglad, 
triumferande, lidelsefull, olycklig, trånande, livlig, förförisk och lekfull.  
Män ickemusiker associerade stycket med adjektiven; 
Orolig (3), Krigisk (3), stormande (2), ödesmättad, underlig, kraftfull, triumferande, allvarlig, vild, 
livlig, glad, sprudlande och häftig.  
Kvinnor ickemusiker associerade stycket med adjektiven; 
Majestätisk (3), krigisk (2), triumferande (2), högtidlig (2), orolig (2), upphetsad (2), otyglad (2), 
medryckande, häftig, lekfull, vild, upphöjd, underlig, allvarlig, lidelsefull, sorglig, dyster och 
vemodig.  
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Här följer en beskrivning av resultatet i form av ett stapeldiagram; 

0 5 10 15 20 25 30

Kvinnor-ickemusiker

Män-ickemusiker

Kvinnor-musikbranschen

Män-musikbranschen

Träffsäkerhet
Variation
Totalt antal

 
Stapeldiagram 4. Beskriver skillnaderna och likheterna mellan de olika kategorierna samt referensadjektiven. 
 
 
Diagram 4 visar att män inom musikbranschen associerade stycket med totalt sett 23 adjektiv, 
varav 14 adjektiv var desamma som dem jag valt ut som referensadjektiv. Kvinnor inom 
musikbranschen associerade stycket med totalt sett 20 adjektiv, varav nio adjektiv var desamma 
som dem jag valt ut som referensadjektiv. 
 
Män, ickemusiker associerade stycket med totalt sett 18 adjektiv, varav tio adjektiv var desamma 
som dem jag valt ut som referensadjektiv. Kvinnor, ickemusiker associerade stycket med totalt 
sett 26 adjektiv, varav tolv adjektiv var desamma som dem jag valt ut som referensadjektiv. 
 
Stapeldiagrammet visar således att adjektiven som användes för att beskriva känslostämningen till 
viss del stämde överens med de adjektiv jag valt ut till stycket. 
 
Nedan beskrivs adjektivcirkelns resultat för stycke 3; 

 
Cirkeldiagram 4. Beskriver resultatet av antalet adjektiv som valts, utifrån Hevners kluster i adjektivcirkel. 
 
 
Cirkeldiagram 4 visar att alla fyra grupperna i undersökningen associerat stycket med samma 
känslostämning som mig i förstahand. Det breda valet utav kluster tyder på att även detta stycke 
gav uttryck för många olika slags känslor. Känsloförmedlingen anser jag som mycket lyckad till 
detta stycke. 

5.6 Resultat för stycke 4 
Jag använde dessa sju referensadjektiven för att beskriva stycket, tidsintervall 2:55-3:06 

 
Antal
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Häftig, kraftfull, våldsam, krigisk, rasande, stormande och upphetsad.  
 
Män inom musikbranschen associerade stycket med adjektiven; 
Kraftfull (2), allvarlig (2), spöklik (2), häftig, medryckande, pampig, majestätisk, krigisk, orolig och 
olycklig. 
Kvinnor inom musikbranschen associerade stycket med adjektiven; 
Krigisk (3), kraftfull (2), otyglad, vild, upphetsad, häftig, stormande, rasande, medryckande och 
livlig.  
Män ickemusiker associerade stycket med adjektiven; 
Stormande (2), rasande, krigisk, häftig, triumferande, otyglad, livlig och ödesmättad. 
Kvinnor ickemusiker associerade stycket med adjektiven; 
Häftig (3), kraftfull (4), våldsam (3), krigisk (2), otyglad, vild, medryckande, stormande och 
pampig. 
 
Här följer en beskrivning av resultatet i form av ett stapeldiagram; 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Kvinnor-ickemusiker

Män-ickemusiker

Kvinnor-musikbranschen

Män-musikbranschen

Träffsäkerhet
Variation
Totalt antal

 
Stapeldiagram 5. Beskriver skillnaderna och likheterna mellan de olika kategorierna samt referensadjektiven. 
 
 
Diagram 5 visar att män inom musikbranschen associerade stycket med totalt sett 14 adjektiv, 
varav fyra adjektiv var desamma som dem jag valt ut som referensadjektiv. Kvinnor inom 
musikbranschen associerade stycket med totalt sett 13 adjektiv, varav nio adjektiv var desamma 
som dem jag valt ut som referensadjektiv. 
 
Män, ickemusiker associerade stycket med totalt sett nio adjektiv, varav fem adjektiv var 
desamma som dem jag valt ut som referensadjektiv. Kvinnor, ickemusiker associerade stycket 
med totalt sett 17 adjektiv, varav 13 adjektiv var desamma som dem jag valt ut som 
referensadjektiv. 
 
Stapeldiagrammet visar således att adjektiven som användes för att beskriva känslostämningen 
delvis stämde överens med de adjektiv jag valt ut till stycket. 
 
 
 
 
 

 
Antal
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Nedan skildras adjektivcirkelns resultat för stycke 4; 

 
Cirkeldiagram 5. Beskriver resultatet av antalet adjektiv som valts, utifrån Hevners kluster i adjektivcirkel. 
 
 
Cirkeldiagram 5 visar att männen inom musikbranschen var den ända grupp inte som 
förknippade stycket med samma känslostämning som mig in första hand. De resterande 
grupperingarna i undersökningen ansåg att stycket inrymde en upphetsad känslostämning 
eftersom kluster VII valts ut i första hand. 
Känsloförmedlingen anser jag som lyckad till detta stycke. 

5.7 Resultat för stycke 5 
Jag använde dessa elva referensadjektiven för att beskriva stycket, tidsintervall 3:07-3:33 
Allvarlig, drömmande, dyster, lidelsefull, orolig, stilla, ödesmättad, olycklig, sorglig, spöklik och 
vemodig. 
 
Män inom musikbranschen associerade stycket med adjektiven; 
Sorglig (3), orolig (2), allvarlig (2), dyster (2), upphetsad, olycklig, vemodig, stilla, mild och 
pampig.  
Kvinnor inom musikbranschen associerade stycket med adjektiven; 
Spöklik (3), vemodig (3), sorglig (3), orolig (2), upphetsad, stilla, drömmande, ödesmättad och 
olycklig. 
Män ickemusiker associerade stycket med adjektiven; 
Sorglig (2), spöklik (2), majestätisk, lidelsefull, drömmande och stilla.  
Kvinnor ickemusiker associerade stycket med adjektiven; 
sorglig (2), stilla (2), allvarlig (2), vemodig (2), lidelsefull (2), spöklik (2), dyster, ödesmättad, 
drömmande, förförisk och olycklig. 
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Här följer en beskrivning av resultatet i form av ett stapeldiagram; 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Kvinnor-ickemusiker

Män-ickemusiker

Kvinnor-musikbranschen

Män-musikbranschen

Träffsäkerhet
Variation
Totalt antal

 
Stapeldiagram 6. Beskriver skillnaderna och likheterna mellan de olika kategorierna samt referensadjektiven. 
 
 
Diagram 6 visar att män inom musikbranschen associerade stycket med totalt sett 15 adjektiv, 
varav 13 adjektiv var desamma som dem jag valt ut som referensadjektiv. Kvinnor inom 
musikbranschen associerade stycket med totalt sett 16 adjektiv, varav 15 adjektiv var desamma 
som dem jag valt ut som referensadjektiv. 
 
Män, ickemusiker associerade stycket med totalt sett åtta adjektiv, varav sju adjektiv var desamma 
som dem jag valt ut som referensadjektiv. Kvinnor, ickemusiker associerade stycket med totalt 
sett 17 adjektiv, varav 16 adjektiv var desamma som dem jag valt ut som referensadjektiv. 
 
Stapeldiagrammet visar således att adjektiven som användes för att beskriva känslostämningen 
stämde väl överens med de adjektiv jag valt ut inför stycket. 
 
I det följande beskrivs adjektivcirkelns resultat för stycke 5; 

 
Cirkeldiagram 6. Beskriver resultatet av antalet adjektiv som valts, utifrån Hevners kluster i adjektivcirkel. 
 
 
Cirkeldiagram 6 visar att alla fyra grupperna i undersökningen associerat stycket med samma 
känslostämning som mig i förstahand. Kvinnorna och männen inom musikbranschen associerade 
dock även stycket med den mest dominanta känslostämningens motpol (kluster VI). 
Känsloförmedlingen kan trots detta anses som mycket lyckad vid detta stycke. 
 
Kommentar: En kvinna inom musikbranschen använde sig utav adjektivet vacker, vilket inte 
fanns med i adjektivlistan. 

 
Antal
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5.8 Resultat för stycke 6 - del I 
Jag använde dessa elva referensadjektiven för att beskriva stycket, tidsintervall 3:34-3:56 
Majestätisk, orolig, spöklik underlig samt kraftfull, våldsam, krigisk, otyglad, rasande, stormande 
och vild. 
 
Män inom musikbranschen associerade stycket med adjektiven; 
Spöklik (2), orolig (2), upphetsad (2), allvarlig (2), majestätisk, dyster, pampig, ödesmättad och 
krigisk.  
Kvinnor inom musikbranschen associerade stycket med adjektiven; 
Spöklik (3), underlig (2), rasande (2), våldsam (2), orolig, olycklig, vild, otyglad, krigisk, och 
kraftfull. 
Män ickemusiker associerade stycket med adjektiven; 
Spöklik (2), underlig, majestätisk, rasande, upphetsad, stilla, drömmande, allvarlig, livlig och 
otyglad. 
Kvinnor ickemusiker associerade stycket med adjektiven; 
Spöklik (4), underlig (3), vemodig, allvarlig, orolig, rasande, våldsam, kraftfull pampig och 
stormande. 
 
Här följer en beskrivning av resultatet i form av ett stapeldiagram; 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Kvinnor-ickemusiker

Män-ickemusiker

Kvinnor-musikbranschen

Män-musikbranschen

Träffsäkerhet
Variation
Totalt antal

 
Stapeldiagram 7. Beskriver skillnaderna och likheterna mellan de olika kategorierna samt referensadjektiven. 
 
 
Diagram 7 visar att män inom musikbranschen associerade stycket med totalt sett 13 adjektiv, 
varav sex adjektiv var desamma som dem jag valt ut som referensadjektiv. Kvinnor inom 
musikbranschen associerade stycket med totalt sett 15 adjektiv, varav 14 adjektiv var desamma 
som dem jag valt ut som referensadjektiv. 
 
Män, ickemusiker associerade stycket med totalt sett elva adjektiv, varav sex adjektiv var 
desamma som dem jag valt ut som referensadjektiv. Kvinnor, ickemusiker associerade stycket 
med totalt sett 15 adjektiv, varav tolv adjektiv var desamma som dem jag valt ut som 
referensadjektiv. 
 
Stapeldiagrammet visar således att adjektiven som användes för att beskriva känslostämningen 
delvis stämde överens med de adjektiv jag valt ut inför stycket. 
 

 
Antal
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I det följande beskrivs adjektivcirkelns resultat för stycke 6-del I; 
 

 
Cirkeldiagram 7. Beskriver resultatet av antalet adjektiv som valts, utifrån Hevners kluster i adjektivcirkel. 
 
Cirkeldiagram 7 visar att män, icke musiker var den ända grupp inte som förknippade stycket 
med samma känslostämning som mig in första hand. Denna grupp tycktes också ha svårt för att 
bestämma sig för vilken den rådande känslostämningen skulle vara för stycket. De resterande 
grupperingarna i undersökningen ansåg att stycket inrymde de känsloystämningar som jag försökt 
förmedla i stort. Känsloförmedlingen anser jag som lyckad under detta stycke. 

5.9 Resultat för stycke 6 - del II 
Jag använde dessa nio referensadjektiven för att beskriva stycket, tidsintervall 3:57-4:28 
Allvarlig, drömmande dyster, lidelsefull, stilla ödesmättad, olycklig, sorglig och vemodig. 
 
Män inom musikbranschen associerade stycket med adjektiven; 
Sorglig (2), dyster (2), vemodig (2), orolig, ödesmättad, allvarlig, majestätisk, underlig, stilla och 
olycklig. 
Kvinnor inom musikbranschen associerade stycket med adjektiven; 
Sorglig (2), ödesmättad (2), religiös (2), stilla, allvarlig, avspänd, förförisk, upphetsad, högtidlig, 
dyster och vemodig. 
Män ickemusiker associerade stycket med adjektiven; 
Stilla (2), vemodig (2), ödesmättad (2), behaglig, allvarlig, avspänd, underlig, spöklik och religiös. 
Kvinnor ickemusiker associerade stycket med adjektiven; 
vemodig (3), allvarlig, dyster, ödesmättad och sorglig. 
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Här följer en beskrivning av resultatet i form av ett stapeldiagram; 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Kvinnor-ickemusiker

Män-ickemusiker

Kvinnor-musikbranschen

Män-musikbranschen

Träffsäkerhet
Variation
Totalt antal

 
Stapeldiagram 8. Beskriver skillnaderna och likheterna mellan de olika kategorierna samt referensadjektiven. 
 
 
Diagram 8 visar att män inom musikbranschen associerade stycket med totalt sett 13 adjektiv, 
varav tio adjektiv var desamma som dem jag valt ut som referensadjektiv. Kvinnor inom 
musikbranschen associerade stycket med totalt sett 14 adjektiv, varav åtta adjektiv var desamma 
som dem jag valt ut som referensadjektiv. 
 
Män, ickemusiker associerade stycket med totalt sett tolv adjektiv, varav sju adjektiv var desamma 
som dem jag valt ut som referensadjektiv. Kvinnor, ickemusiker associerade stycket med totalt 
sett sju adjektiv, varav alla dessa var desamma som dem jag valt ut som referensadjektiv. 
 
Stapeldiagrammet visar således att adjektiven som användes för att beskriva känslostämningen 
stämde väl överens med de adjektiv jag valt ut inför stycket. 
 
Nedan presenters adjektivcirkels resultat för stycke 6-del II; 

 
Cirkeldiagram 8. Beskriver resultatet av antalet adjektiv som valts, utifrån Hevners kluster i adjektivcirkel. 
 
 
Cirkeldiagram 8 visar att alla fyra grupperna i undersökningen associerat stycket med samma 
känslostämning som mig i förstahand. Kvinnorna inom musikbranschen associerade dock även 
stycket med den mest dominanta känslostämningens motpol (kluster VI). Förmedlingen av 
känslostämningen för stycket anser jag trots detta som mycket lyckad. 

 
Antal
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5.10 Resultat för stycke 7 
Jag använde dessa sju referensadjektiven för att beskriva stycket, tidsintervall 4:29-5:10 
Kraftfull, pampig, majestätisk, triumferande samt orolig, spöklik och vemodig. 
 
Män inom musikbranschen associerade stycket med adjektiven; 
Triumferande (4), pampig (2), majestätisk (2), krigisk (2), kraftfull, ödesmättad, orolig, 
drömmande, stormande, underlig, spöklik, lidelsefull, vemodig och dyster. 
Kvinnor inom musikbranschen associerade stycket med adjektiven; 
Pampig (3), triumferande (2), krigisk (2), majestätisk (2), kraftfull, högtidlig, mjuk, vemodig, 
avspänd, allvarlig och orolig. 
Män ickemusiker associerade stycket med adjektiven; 
Pampig (2), högtidlig (2), majestätisk, religiös, upphöjd, lidelsefull, ödesmättad, kraftfull, krigisk 
och våldsam.  
Kvinnor ickemusiker associerade stycket med adjektiven; 
Triumferande (4), Pampigt (2), vemodigt (2), dyster (2), krigiskt, kraftfull, högtidlig, allvarlig, 
olyckligt, livlig, religiös, stilla, majestetisk och ödesmättad. 
 
Här följer en beskrivning av resultatet i form av ett stapeldiagram; 

0 5 10 15 20 25

Kvinnor-ickemusiker

Män-ickemusiker

Kvinnor-musikbranschen

Män-musikbranschen

Träffsäkerhet
Variation
Totalt antal

 
Stapeldiagram 9. Beskriver skillnaderna och likheterna mellan de olika kategorierna samt referensadjektiven. 
 
Diagram 9 visar att män inom musikbranschen associerade stycket med totalt sett 20 adjektiv, 
varav tolv adjektiv var desamma som dem jag valt ut som referensadjektiv. Kvinnor inom 
musikbranschen associerade stycket med totalt sett 16 adjektiv, varav tio adjektiv var desamma 
som dem jag valt ut som referensadjektiv. 
 
Män, ickemusiker associerade stycket med totalt sett tolv adjektiv, varav fyra adjektiv var 
desamma som dem jag valt ut som referensadjektiv. Kvinnor, ickemusiker associerade stycket 
med totalt sett 20 adjektiv, varav nio var desamma som dem jag valt ut som referensadjektiv. 
 
Stapeldiagrammet visar således att adjektiven som användes för att beskriva känslostämningen 
delvis stämde överens med de adjektiv jag valt ut inför stycket. 
 
 
 
 

 
Antal
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Nedan beskrivs adjektivcirkels resultat för stycke 7; 

 
Cirkeldiagram 9. Beskriver resultatet av antalet adjektiv som valts, utifrån Hevners kluster i adjektivcirkel. 
 
 
Cirkeldiagram 9 visar att alla fyra grupperna i undersökningen associerat stycket med samma 
känslostämning som mig i förstahand. Att många kluster valts ut till detta stycke tyder på att 
musiken här associerades med flera olika slags känslostämningar men att den mest framträdande 
känslostämningen var den jag försökt förmedla. Jag lyckades därmed väl med att förmedla den 
tänkta känslostämningen för stycket. 
 
Kommentar: En kvinnlig ickemusiker använde sig utav adjektivet hoppfull, vilket inte fanns med 
i adjektivlistan. 

5.11 Resultat för stycke 8 
Jag använde dessa tio referensadjektiven för att beskriva stycket, tidsintervall 5:11-5:51 
Glad, lekfull, ljus, medryckande, sprudlande, lätt samt allvarlig, behaglig, vemodig och mild.  
 
Män inom musikbranschen associerade stycket med adjektiven; 
Glad (2), lekfull (2), medryckande, sprudlande, vemodig, upphöjd, otyglad, lätt, högtidlig och 
behaglig. 
Kvinnor inom musikbranschen associerade stycket med adjektiven; 
Drömmande (4), lekfull (3), glad (3), lätt (2), lidelsefull och livlig.  
Män ickemusiker associerade stycket med adjektiven; 
Glad (2), lekfull (2), mild (2), förförisk, behaglig, medryckande, ljus, avspänd och livlig. 
Kvinnor ickemusiker associerade stycket med adjektiven; 
Sprudlande (5), glad (4), livlig (2), lekfull, mild, lätt, avspänd, majestätisk, allvarlig, ödesmättad, 
avspänd, drömmande underlig, stilla, dyster och olycklig.  
 
 



~ 49 ~ 
 

Här följer en beskrivning av resultatet i form av ett stapeldiagram; 

0 5 10 15 20 25 30

Kvinnor-ickemusiker

Män-ickemusiker

Kvinnor-musikbranschen

Män-musikbranschen

Träffsäkerhet
Variation
Totalt antal

 
Stapeldiagram 10. Beskriver skillnaderna och likheterna mellan de olika kategorierna samt referensadjektiven. 
 
 
Stapeldiagram 10 visar att män inom musikbranschen associerade stycket med totalt sett tolv 
adjektiv, varav nio adjektiv var desamma som dem jag valt ut som referensadjektiv. Kvinnor 
inom musikbranschen associerade stycket med totalt sett 14 adjektiv, varav åtta adjektiv var 
desamma som dem jag valt ut som referensadjektiv. 
 
Män, ickemusiker associerade stycket med totalt sett tolv adjektiv, varav nio adjektiv var 
desamma som dem jag valt ut som referensadjektiv. Kvinnor, ickemusiker associerade stycket 
med totalt sett 24 adjektiv, varav 13 var desamma som dem jag valt ut som referensadjektiv. 
 
Stapeldiagrammet visar således att adjektiven som användes för att beskriva känslostämningen 
delvis stämde överens med de adjektiv jag valt ut inför stycket. 
 
Nedan beskrivs adjektivcirkels resultat för stycke 8; 

 
Cirkeldiagram 10. Beskriver resultatet av antalet adjektiv som valts, utifrån Hevners kluster i adjektivcirkel. 
 
 
Cirkeldiagram 10 visar att även detta stycke associerades med flera olika känslostämningar. De 
mest dominerande befann sig trots detta i samma del utav cirkeln, vilket tyder på att den 
ungefärliga känslostämningen ändå kunde förmedlas. Förmedlingen utav känslor lyckades därmed 
delvis under detta stycke.  
 
Kommentar: En kvinnlig ickemusiker använde sig utav adjektivet hoppfull, vilket inte fanns med 
i adjektivlistan. 

 
Antal
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5.12 Resultat för stycke 9 
Jag använde dessa elva referensadjektiven för att beskriva stycket, tidsintervall 5:52-6:54 
Häftig, upphetsad, kraftfull, våldsam, pampig, sprudlande, krigisk, otyglad, rasande, stormande 
och vild. 
 
Män inom musikbranschen associerade stycket med adjektiven; 
Vild (3), otyglad (3), allvarlig (3), Pampig (2) häftig (2), stormande (2), majestätisk (2), kraftfull (2), 
Krigisk (2), upphetsad (2), trånande (2), rasande, förförisk, lidelsefull, ödesmättad, våldsam och 
livlig.  
Kvinnor inom musikbranschen associerade stycket med adjektiven; 
Upphetsad (5), livlig (3), vild (3), otyglad (3), stormande (2), kraftfull (2) sprudlande (2), våldsam, 
krigisk, häftig, triumferande, pampig, medryckande, lidelsefull, ödesmättad, underlig och orolig.  
Män ickemusiker associerade stycket med adjektiven; 
Stormande (3), upphetsad (3), krigisk (2), kraftfull (2), rasande, triumferande, pampig, majestätisk, 
livlig och ödesmättad. 
Kvinnor ickemusiker associerade stycket med adjektiven; 
Vild (4), Pampig (3), upphetsad (3), häftig (3), våldsam (2), kraftfull (2), stormande (2), majestätisk 
(2), rasande, krigisk, otyglad, triumferande, medryckande, sprudlande, högtidlig, livlig, orolig, 
spöklik och ödesmättad.  
 
Här följer en beskrivning av resultatet i form av ett stapeldiagram; 

0 5 10 15 20 25 30 35

Kvinnor-ickemusiker

Män-ickemusiker

Kvinnor-musikbranschen

Män-musikbranschen

Träffsäkerhet
Variation
Totalt antal

 
Stapeldiagram 11. Beskriver skillnaderna och likheterna mellan de olika kategorierna samt referensadjektiven. 
 
Stapeldiagram 11 visar att män inom musikbranschen associerade stycket med totalt sett 31 
adjektiv, varav 20 adjektiv var desamma som dem jag valt ut som referensadjektiv. Kvinnor inom 
musikbranschen associerade stycket med totalt sett 30 adjektiv, varav 21 adjektiv var desamma 
som dem jag valt ut som referensadjektiv. 
 
Män, ickemusiker associerade stycket med totalt sett 16 adjektiv, varav 12 adjektiv var desamma 
som dem jag valt ut som referensadjektiv. Kvinnor, ickemusiker associerade stycket med totalt 
sett 32 adjektiv, varav 22 var desamma som dem jag valt ut som referensadjektiv. 
 
Stapeldiagrammet visar således att adjektiven som användes för att beskriva känslostämningen 
delvis stämde överens med de adjektiv jag valt ut inför stycket. 
 

 
Antal
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Nedan beskrivs adjektivcirkels resultat för stycke 9; 

 
Cirkeldiagram 11. Beskriver resultatet av antalet adjektiv som valts, utifrån Hevners kluster i adjektivcirkel.  
 
 
Cirkeldiagram 11 visar att alla endast manliga ickemusiker associerade stycket med samma 
känslostämning som mig i förstahand. De tänkta känslostämningarna associerades överlag på det 
sätt som jag tänkt mig för lyssnarna under detta stycke. 
 
Kommentar: En kvinnlig ickemusiker använde sig utav adjektivet hoppfull, vilket inte fanns med 
i adjektivlistan. 

5.13 Översiktlig statistik 

5.13.1 Träffsäkerhet 
Här är en summering av de olika kategoriernas träffsäkerhet och totalt använda adjektiv genom 
kompositionens alla stycken. Genom att dela träffsäkerheten med totala antalet adjektiv fick jag 
fram hur många procent av de valda adjektiven som var desamma som de jag valt ut som 
referensadjektiv.  
 
Kategori Träffsäkerhet Totalt antal Procent 

Män inom musikbranschen 123 195 63 % 

Kvinnor inom musikbranschen 131 197 66 % 

Män – ickemusiker 87 139 63 % 

Kvinnor – ickemusiker 145 228 64 % 

Undersökningens alla deltagare 486 760 64 % 
Tabell 14. En summering av det totala antalet adjektiv och dess träffsäkerhet genom hela kompositionen. 
Träffsäkerhet/Totalt antal = antal rätt relaterat till referensadjektiven, angivet i procent. 
 
Stycke 6-del I, fick totalt sett flest rätt relaterat till referensadjektiven. Av de totalt 56 ord som 
valdes ut för att beskriva det stycket var 51 adjektiv desamma som referensadjektiven, vilket ger 
känsloförmedlingen i stycket en träffsäkerhet på 91 %. 
Kompositionens intro, fick totalt sätt minst rätt relaterat till referensadjektiven. Av de totalt 42 
antal orden som valdes ut för att beskriva det stycket var 21 stycken adjektiv dem samma som 
referensadjektiven, vilket endast ger känsloförmedlingen i stycket en träffsäkerhet på 50 %. 
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5.13.2 Variation 
Här är en sammanställning av de olika kategoriernas variation utav adjektiv genom 
kompositionens alla stycken. Procenttalet beskriver i vilken omfattning de olika kategorierna 
valde att beskriva de olika styckena med hjälp utav samma adjektiv. 
 
Kategori Variation Totalt antal Procent 

Män inom musikbranschen 136 195 30 % 

Kvinnor inom musikbranschen 117 197 41 % 

Män – ickemusiker 103 139 26 % 

Kvinnor – ickemusiker 142 228 38 % 
Tabell 15. En summering av hur stor variationen av de valda adjektiven var genom hela kompositionen. Formeln 
(variation/totalt antal)-1 ger en procentuell överblick över hur enade varje kategori i undersökningen var angående 
valet utav adjektiven. 
 
Detta visar att de manliga deltagarna i undersökningen var mindre överens med varandra i sin 
grupp gentemot kvinnorna. De manliga ickemusikerna var även minst överens om vilka adjektiv 
som skulle väljas för att beskriva känslan, medan kvinnorna inom musikbranschen var mest 
överens om vilka adjektiv som skulle användas för att beskriva de aktuella känslorna. 

5.13.3 Mest dominerande klustret 
En sammanställning av hur ofta de olika testgrupperna valt samma känslostämning (kluster) 
under kompositionens elva stycken, som referensadjektiven utifrån adjektivcirkelns perspektiv. 
Träffsäkerheten beskriver det antal gånger testpersonerna haft flest adjektiv i samma kluster som 
referenscirkeldiagrammet haft det. Procentantalet beskriver hur ofta testgruppen associerat 
musiken med samma kategori som referenscirkeln, utifrån Hevners adjektivcirkel.  
 
Kategori Träffsäkerhet Procent 

Män inom musikbranschen 8 73 % 

Kvinnor inom musikbranschen 8 73 % 

Män – ickemusiker 9 82 % 

Kvinnor – ickemusiker 8 73 % 
Tabell 16. Träffsäkerheten för de olika känslostämningarna genom kompositionens elva stycken.  
 
Kommentar: Under styckena 1, 3, 5, 6-del I samt stycke 7, hade alla kategorier i försthand valt att 
beskriva musiken med samma känslostämning som referenscirkeln.   

5.13.4 Kluster jämförelse 
Här är en sammanställning av hur många procent utav cirkeldiagrammens adjektiv som ligger 
inom samma kluster som referenscirkeldiagrammets kluster där adjektiven legat i. 
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Kategori Träffsäkerhet Totalt antal Procent 

Män inom musikbranschen 156 195 80 % 

Kvinnor inom musikbranschen 172 197  87 % 

Män – ickemusiker 125 139  90 % 

Kvinnor – ickemusiker 199 228  87 % 
Tabell 17. Beskriver antal valda adjektiv inom samma klustergrupper som referenscirkeln placerat sina adjektiv i. 
Formel: (Träffsäkerhet/totalt antal). 

5.13.5 Styckesindelning 
Statistik över hur många styckesindelningar varje kategori delat upp musiken i. Snittet har 
beräknats genom att dela antalet styckesindelningar med antalet personer i varje kategori. 
 
Kategori Antal styckesindelningar Snitt 

Män inom musikbranschen 79 16 

Kvinnor inom musikbranschen 84 17 

Män – ickemusiker 82 16 

Kvinnor – ickemusiker 102 20 
Tabell 18. En summering av de olika kategoriernas totala antal styckesindelningar. 
 
Flest styckesindelningar gjordes utav en kvinnlig ickemusiker som delade upp musiken i totalt 30 
olika stycken. Minst styckesindelningar gjorde en mannlig ickemusiker, som delade upp 
kompositionen i totalt 11 olika stycken. 
 
De flesta deltagarna i undersökningen valde att associera musiken med en ny känsla vid samma 
tidpunkt då jag bytte stycke. Många utav dem delade dock upp styckena oftare än jag, men 
starttiderna för de styckesindelningar jag gjort fanns som regel med. Tabellen nedan beskriver de 
olika styckena i musiken där 0 är det samma som introt i kompositionen. Siffrorna som har 
antecknats för vissa stycken förtäljer hur många personer inom de olika grupperingarna som inte 
associerat musiken med en ny känsla samtidigt som jag gjort en styckesbrytning.  
  
 Stycke 

Kategori 0 1 2 3 4 5 6-I 6-II 7 8 9 

Män inom musikbranschen  1   4  1     

Kvinnor inom musikbranschen 1    1    1   

Män, ickemusiker     2  2     

Kvinnor, ickemusiker            
Tabell 19. Beskriver hur många testpersoner som inte associerade musiken med en ny känsla samtidigt som mig. 
 
Tabell 19 beskriver således att; 
Män inom musikbranschen associerade inte musiken med en ny känsla vid samma tidpunkt som 
mig vid sex tillfällen under kompositionen. Kvinnor inom musikbranschen associerade inte 
musiken med en ny känsla vid samma tidpunkt som mig vid tre tillfällen under kompositionen, 
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men här var det endast en och samma person som avvek ifrån de styckesbrytningar som jag 
skapat. 
 
Män, ickemusiker associerade inte musiken med en ny känsla vid samma tidpunkt som mig vid 
fyra tillfällen under kompositionen. Kvinnor, ickemusiker associerade musiken med en ny känsla 
för varje tidpunkt då jag bytte stycke. 

5.13.6 Sammanfattande resultat 
Undersökningen visar att det går att förmedla känslostämningar med hjälp utav egenkomponerad 
symfoniorkestermusik. Känsloförmedlingen fungerade över förväntan vid flera utav 
kompositionens stycken medan andra stycken lyckades mindre väl i känsloförmedlingen. Jag som 
kompositör kände dock aldrig att någon överhängande del utav deltagarna i undersökningen 
associerade musiken med helt motsatta känslor än de jag förväntat mig. 
  
Undersökningens resultat visar även att musiken har en stark känslomässig påverkan på 
personerna i undersökningen. Det kan man konstatera genom att studera de olika tidpunkterna 
för när känslan i musiken skiftar enligt testpersonernas anteckningar. Detta eftersom alla valde att 
dela upp kompositionen i minst lika många stycken som jag gjort och oftast även växlat ord för 
att beskriva den nya känslostämningen vid exakt samma tidpunkt i musiken då jag bytt stycke. 
 
Kategorin kvinnor ickemusiker var mest generösa med adjektiv när de beskrev musikens olika 
känslostämningar. Därefter beskrev gruppen manliga och kvinnliga musiker, musiken med flest 
ord. Manliga ickemusiker beskrev med stor marginal musiken med minst antal ord jämfört med 
de andra grupperna i undersökningen.      
 
Granskar och jämför man referensadjektivcirkeln med testpersonernas adjektivcirklar ser man 
tydligt att de kluster med flest nomineringar befinner sig i samma del utav cirkeln som min 
referensadjektivcirkel. Detta är ett tecken på att deltagarna i regel associerar musiken med en 
liknande känslostämning som den jag försökt att förmedla vid de tillfällen då de inte valt ut exakt 
samma känslokluster som mig. Vilket i sin tur betyder att de flesta orden som valdes för att 
beskriva musiken ingick i samma eller åtminstone en liknande känsloatmosfär som de ord jag valt 
ut gjorde, även då vi valt att beskriva musiken med olika ord ifrån undersökningens bifoga 
adjektivlista. Att sedan alla de fyra grupperna i undersökningen tillsammans med mig enades om 
de mest dominanta klustren i fem utav totalt elva styckena, måste även kunna tolkas som att 
känslostämningen i vissa fall kan förmedlas med en väldigt hög träffsäkerhet. 
 
Eftersom jag i detta arbete ofta lyckades med att förmedla känslor via min komposition kan man 
konstatera musikens tio olika byggstenar som jag använt mig av under skapandet faktiskt väcker 
de känsloassociationer som forskningen inom musikpsykologin påvisar. 
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

6.1 Musikskapandet 
De kunskaper som min teoridel givit mig kom till nytta under hela arbetet. Teorierna kring 
musiken och känslornas sammankoppling var till stor hjälp under mitt komponerande och även 
inför undersökningens utformning. Till skillnad ifrån när jag vanligtvis skapar musik hade jag 
under detta arbete en ganska skarp ram att följa under skapandeprocessen. Den känslomässiga 
mall som skapades utifrån berättelsen om Rödluvan och vargen var en begränsning som dock 
sporrade mitt komponerande men på ett konstruktivt sett. Även att veta vilka verktyg och 
instrument jag hade till mitt förfogande under komponerandet kändes mer som en befrielse än en 
låsning under arbetet. Även Stravinskij menade i sin så kallade trosbekännelse att helt fria tyglar 
inför ett arbete snarare begränsar ens kreativitet än stimulerar den.48 
 
Det känslomönster som låg till grund för symfonin gjorde att skaparprocessen blev mer 
variationsrik än vad den vanligtvis varit då jag skrivit annan musik. Då inspirationen upphörde 
för ett musikstycke var jag med hjälp utav berättelsens känsloram inte begränsad till att skriva 
musiken i kronologisk ordning, utan kunde sätta samman alla musikstycken efter berättelsens 
händelseförlopp i ett senare skede. Denna arbetsmetod ledde till att jag sällan tröttnade på att 
skapa eftersom jag kunde skifta känslostämning genom att istället skriva musik för en annan del 
av kompositionen istället, då jag kände att ett visst stycke kändes tungt att arbeta med för 
stunden. Det hade aldrig gått att genomföra på samma sätt utan den känslomässiga mall som låg 
till grund för musiken. Även kunskapen om de olika känslorna som musikens olika byggstenar 
angavs ge upphov till underlättade skrivandeprocessen enormt. Det gjorde det lättare för mig att 
komponera även då det kändes inspirationslöst eftersom jag kunde skapa musiken utifrån 
musikbyggstenarnas parametrar rent hantverkarmässigt. 
 
Jag anser att musikens tio byggstenar som jag har använt mig utav har ungefär lika stort värde när 
det gäller konsten förmedla känslor via musik. Det kändes dock inte livsviktigt att alltid följa de 
resultat som forskningen nått fram inom musikpsykologin. För det mesta utgick jag ifrån mig 
själv under skapandet och kände själv när musiken gav uttryck för ”rätt” känslostämning för mig 
enligt mina egna referenser. Vid vissa tillfällen fick även jag som kompositör lite andra idéer som 
kunde bryta emot den känsloram som utformats. Vid dessa tillfällen lät jag oftast mina nya idéer 
bestämma eftersom känslomallen endast skulle vara en mall och inte ett tvång i mitt 
komponerande. Ibland tänkte jag även inte på de olika parametrarnas inställningar och om de 
bröt eller följde de ”rätta” inställningarna för att förmedla en känslostämning. Det visade sig dock 
att det för det mesta att parametrarna för byggstenarna i min musik stämde väl överens med 
musikpsykologins direktiv för att förmedla de olika känslorna hos lyssnaren. Forskningsresultaten 
var således bra att använda sig utav som utgångspunk för att komma igång inför varje ny 
känsloåterspegling som skulle skapas. Jag fick dock en känsla av att parametrarna för 
musikbyggstenarna volym, harmonik, tonhöjd, klangfärg och tempo var de mest betydande 

                                                 
48 Benestad, Finn (1994). Musik och Tanke. (s.303) 
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överlag för att påverka musikens känslostämning. Kanske beror det på att just dessa byggstenar är 
relativt tydliga att avslöja i musiken. Med dessa fyra faktorer kan man troligtvis skapa de flesta 
känslor och även med en väldigt avskalad instrumentering eller till och med i en tonsättning för 
endast ett solo instrument.49  
 
När det gäller mitt undermedvetna under skapandeprocessen kände jag ibland igen mig i 
Session’s teorier kring hur musik eller andra musiska fragment kunde uppstå i mitt huvud. Under 
de första dagarna var jag dock relativt tom på idéer eftersom jag inte hade komponerat något på 
ett tag. Efter att jag börjat få ihop några musikaliska fragment fick jag en känsla av hur musiken 
kunde arrangeras eller hur den skulle kunna fortsätta in till nästa stycke i tonsättningen. Senare 
under kompositionsstadiet kunde jag däremot få större och mer färdiga idéer i huvudet även om 
jag för tillfället sysselsatte mig med något helt annat än musik. Kompositionens sista stycke är till 
viss del en idé som uppstod i huvudet för att därefter realiseras i mitt inspelningsprogram De 
olika sätten för mig att skapa beror mestadels på inspiration och flow för min del. Men jag kände 
även att mitt sinne för symfoniska arrangemang utvecklades en viss del under skapandet vilket 
ökade mina kunskaper och idéer i huvudet för hur vissa instrument i orkestern skulle kunna 
arrangeras. I likhet med Session´s tankesätt om hur musik kan skapas på detta sätt känner även 
jag igen mig i denna process. 50 
 
Kompositören David Swärd talade under intervjun om att han genomgick en slags kris då han 
under varje komposition vid något tillfälle ifrågasatte sitt eget skapande (se kapitel 4.8). Liknande 
kriser drabbade även mig vid ett flertal tillfällen. Under det här arbetet kände jag mig i ofta 
modfälld inför den musikaliska delen utav arbetet. Jag ifrågasatte ofta mitt eget komponerande 
och kompositionens värde under processen, oftast då ett stycke nästintill var färdigskrivet. Det 
märkliga med musik är att man i ena stunden kan befinna sig i ett rus och anse att exempelvis ett 
arrangemang eller en melodi är helt fantastiskt välljudande men strax därpå eller under nästa dag 
känna sig helt likgiltig inför samma idé. Detta fenomen måste kunna tolkas som att åtminstone 
mitt förhållande till musiken är starkt knutet till humör och känslor. När jag själv skriver musik 
finns det nästan alltid en idé kring hur det färdigställda stycket ska ljuda, vilket inte alltid uppnås. 
Det är vid dessa tillfällen är jag som mest självkritisk. Väntar jag ett par dagar med att lyssna på 
stycket igen när min ursprungsidé glömts bort kan stycket istället väcka andra känslor och idéer 
än dem jag först hade tänkt mig. Det är lätt att snöa in sig på ett och samma spår när man 
komponera och ibland kan det krävas lite distans till arbetet för att för en bättre bild utav arbetet. 
Denna typ av resonemang är en del utav min skapandeprocess och krävs antagligen för att det jag 
skapar håller så hög klass som möjligt relaterat till mina kunskaper och idéer.  För mig är det 
viktigt att musiken känns rätt för mig, även om den inte ska spelas upp för andra personer än 
mig. 
 
När komponerandet kändes inspirationslöst och tungt tvingade jag mig själv att fortsätta med 
skrivandet ändå. Med kompositören Lars-Åke Franke-Bloms tankar i bakhuvudet angående 
vikten om att kunna skriva musik även om motivationen är som bortblåst försökte jag komma 
förbi mina kriser genom att skriva vidare men i nya tankebanor (se kapitel 4.3). Skapandet utav 

                                                 
49 Justlin, Patrik N. och Sloboda, John A. 2001). Music and emotion. (s.235-241) 
50 Gardner, Howard (1998). De sju intelligenserna. (s.93-94) 
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musik utan inspiration ser jag då mer som ett slags hantverk. För att då kunna skapa 
välarrangerad och välklingande musik med hjälp utav detta hantverk krävs tidigare erfarenheter 
inom kompositionsprocessen. Mitt hantverk grundar sig mest på de erfarenheter och de 
kunskaper jag fått genom mitt eget muciserande genom åren. För att ta hantverket ännu ett steg 
vidare i utvecklingen skulle ha behövt mer musik- och instrumentteoretiska kunskaper kände jag. 
Detta gör hantverket till en av de svagare länkarna under mitt komponerande, men trots mina 
bristfälliga erfarenheter inom den klassiska musiken lyckades jag ändå skapa musik utifrån mina 
tidigare erfarenheter och rutiner i musicerandet. Efter att ha känt mig bedrövad ett tag kom jag 
alltid över denna svacka genom denna metod tills det att hantverket skapade något som tände 
inspirationen hos mig på nytt. Givetvis måste man räkna med att den mesta tiden vid 
komponerandet är relativt inspirationslöst eftersom åtminstone jag inte kan befinna mig i detta 
tillstånd speciellt länge. Men mellan varven krävs det något som tänder gnistan under skapandet 
och när väl gnistan är tänd är det hantverkets uppgift sedan hålla elden vid liv. Hantverket är 
sedan resultatet av de idéer och den inspiration som jag fått.  

6.2 Musikpsykologiska studier 
Det skulle vara intressant att undersöka effekten av hur specialskriven musik inom andra 
musikstilar en del klassiska musiken skulle kunna påverka lyssnarens känsloassociationer. En 
komposition inom en annan genre skulle kunna skrivas utifrån samma premisser och 
känslomönster som de jag använt mig utav för att undersöka förmedlingen av känslorna blir lika 
tydliga hos lyssnaren. En annan intressant aspekt vore även att behålla kompositionens melodi 
och harmonik för sedan arrangera om musiken med en annan instrumentering gällande för en 
annan musikgenre. Som jag tidigare menade och forskningen inom musikpsykologin påvisat så är 
instrumentens klangfärg en av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till när det gäller att förmedla 
känslan i musiken. Detta innebär alltså att musiken borde väcka helt annorlunda känslor än de 
gjorde för den testpanel jag använt mig utav i min undersökning. 
 
De olika subkulturerna i vårt samhälle är ofta starkt kopplade till olika musikstilar, vilket till viss 
del även påverkar individens känsloliv och ibland även dennes politiska syn. Nästan alla 
människor tycks ha någon form av intresse för musik och åtminstone alla jag känner äger och 
konsumerar kontinuerligt ny musik. Trots att många hittat sina favoritgenrers för att välja bort 
andra musikstilar tror jag att symfonisk musik kan tilltala nästan alla subkulturer, speciellt då den 
sätts samman med andra medier som exempelvis film och Tv-spel. Personerna i testpanelen jag 
använde mig utav är ett tecken på detta eftersom deras musikintresse återfinns i helt olika 
musikgenres relaterat till varandra. Trots detta tycktes all uppskatta musiken samt tolka den på 
ungefär samma sätt.   
 
De lärdomar som musikpsykologin bidragit med används säkerligen redan i en större och mer 
beräknande omfattning än vad vi anar. Inom reklam- och filmindustrin är den troligtvis mest 
utstuderad för att vägleda oss konsumenter in i rätt känslostämning, och på så sätt göra oss mer 
mottagliga för dess aktuella budskap. Restauranger, butiker och läkarvetenskapen har som sagt 
även anammat kunskaperna kring musikens effekter på oss konsumenter på både gott och ont. 
Med den här uppsatsen hoppas jag öka förståelsen kring musikens påverkan på lyssnaren. Det 
kan dels vara av intresse att inse hur musiken dagligen påverkar oss i olika sammanhang samtidigt 
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som det för kompositörer kan vara av intresse hur man skapar och förmedlar olika 
känslostämningar i sina verk. Jag ser teorierna kring musikens tio byggstenar som den mest reella 
redogörelsen över musikens sammanband med känslorna. Med hjälp av musikens tio byggstenar 
kan alla med en uns kompositionsglädje förmedla åtminstone de mest fundamentala 
känslostämningarna via musiken med relativt enkla medel. Men för att ge sig i kast med att 
förmedla mer precisa känslor hos lyssnaren underlättar antagligen djupare musikteoretiska 
kunskaper.51 
 
Min studie tyder på att manliga ickemusiker är mer fåordiga eller ha svårare för att uttrycka 
känslor än de manliga deltagarna inom musikbranschen samt alla kvinnorna i undersökningen. I 
stort så är det ansett att kvinnor i regel har lättare för att uttrycka känslor än män överlag. Enligt 
min undersökning tenderar denna myt att stå fast eftersom de kvinnliga ickemusikerna nästan 
använde sig utav dubbelt så många ord för att beskriva musiken än vad de manliga ickemusikerna 
gjorde. Intressant är däremot varför de kvinnliga och manliga deltagarna inom musikbranschen 
beskrev musiken med nästan exakt lika många adjektiv genom kompositionen. Kanske kan detta 
indikera på att män med en aktiv musikalisk bakgrund har lättare för att uttrycka känslor än 
manliga ickemusiker. Kanske kan detta även innebära att musikaliska kvinnor i sin tur ibland 
bromsar sina spontana känsloreaktioner inför musik för att istället analysera musiken på ett 
djupare plan.      

6.3 Kompositionens användningsområden 
De mer stillsamma partierna i min tonsättning skulle säkerligen kunna ha en lugnande inverkar på 
sin omgivning i rätt sammanhang. Skulle musiken användas i samband med en film skulle 
troligtvis de olika känslostämningar som musiken förmedlar bli ännu tydligare, om de används i 
rätt scen vill säja. För en person som gillar musiken tror jag även att den borde kunna fungera 
som ett musikbehandlingshjälpmedel under exempelvis läkandeprocessen för en patient. Men 
som tidigare nämnt är den huvudsakliga faktorn den att patienten måste uppskatta den musik 
som används för att det ska ha en positiv effekt på läkandet.52  
 
Då min komposition spelades upp för en vuxen kvinna med downsyndrom som ofta lyssnar på 
lättsam klassiskmusik gav de olika styckena omedelbar respons i hennes kroppsspråk. Eftersom 
hon inte kan tala, gestikulerade hon tydligt med vevande armar när musiken blev mer intensiv 
och för att sedan direkt varva ner då musiken blev mer lågmäld. Vid de mer vemodiga partierna 
vaggande hon sakta fram och tillbaka för att sedan omedelbart vilja dansa under de mer lekfulla 
och glada partierna. Även när spänningen i musiken steg i kompositionen avslöjade hennes 
ansiktsuttryck att något hemskt var i på gång att hända. Det är ganska fantastiskt att musiken kan 
tala så direkt till en person och tolkas på ett liknande sätt utav denna kvinna som testpersonerna 
tolkade musiken. Detta trots att hon inte alls har samma preferenser ifrån film, reklam och 
musikbranschen som personerna i undersökningen. 

                                                 
51 Justlin, Patrik N. och Sloboda, John A. 2001). Music and emotion. (s.235-241) 
52 Zeidler, Krister (2007). hd.se – Musik får sjuka att må bättre. (www) 
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6.4 Slutsats 
Vad blev då svaret på min problemformulering; hur skapar och förmedlar man olika musikaliska 
känslostämningar med hjälp av egenkomponerad symfoniorkestermusik? 
 
Resultatet som framkommit efter arbetets klargöranden visar att det går att skapa och förmedla 
olika känslor med hjälp utav musikens olika byggstenar. Känner man till de olika parametrarna 
och dess känslomässiga effekt för musikens tio byggstenar som jag använt mig utav under 
skapandet kan man påverka människor med relativt enkla medel. Med insikten beträffande 
musikbyggstenarnas betydelse förstår man lättare varför musiken komponerats eller valts ut som 
den gjorts i olika sammanhang inom exempelvis reklam, film och restauranger.    

6.5 Undersökningens nästa steg 
Intressant vore att undersöka om denna känsloförmedling via musiken även skulle fungera via 
andra musikgenrer också, exempelvis via hårdrock, techno, och pop. En annan intressant aspekt 
skulle vara att genomföra detta tillsammans med en filmsekvens för undersöka om 
kompositörens känsloförmedling automatisk skulle förtydligas. Intressant vore även att utreda i 
hur stor grad bild och musik påverkar publiken inom såväl reklam som film. En undersökning 
kring människors förmåga att uttrycka känslor skulle även kunna vara av intresse att forska mer 
om. Har verkligen kvinnor lättare för att uttrycka känslor än män i allmänhet? Påverkar 
musikalitetens tillväxt hos en individ även dess förmåga att uttrycka känslor, utvecklas personens 
analytiska förmåga i samband med musikaliteten? 
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BILAGA.1 
 
Anvisning inför testet 
 
Testet beräknas ta ca 30 minuter och kräver Microsoft 
Word eller alternativt papper och penna samt en 
ljudanläggning där musikens uppspelningstid kan avläsas. 
 
Det jag vill ha reda på genom detta test är vilka 
känsloassociationer du får under de olika partierna utav 
musiken. 
 
Tycker du exempelvis att ett visst parti i musiken är glad, 
sorgsen eller våldsam väljer du de adjektiv i listan till 
höger som du anser beskriva din känsla på bästa sätt. Du 
får använda dig av hur många adjektiv som du vill. 
 
Fyll i tabellen på nästa sida med starttiden för varje ny 
känsla och den eller de nya aktuella känslorna som du 
associerar musiken till. 
  
Följ de fyra punkterna nedan och placera din spontanitet 
på första parkett under de kommande 30 minuterna. 
 
Tack för din medverkan och lycka till 
/Nadde 
 

1. Läs igenom tabellen med adjektiv till höger  
 

2. Lyssna sedan koncentrat på musiken en gång och 
ta sedan en paus i 1-2 minuter.  
 

3. Under andra lyssningen skriver du ner de 
tidpunkter i musiken då du anser att en ny känsla 
inträder. 
 

4. Under tredje lyssningen fyller du i musikens 
känsloassociationer ifrån adjektivtabellen. Välj de 
mest passande adjektiven för de aktuella 
tidpunkterna som du antecknande under 
föregående lyssning. 

 
Ett exempel på hur tabellen ska användas. 
Minut Sekund Känsla 

0 00 Glad, Livlig 
0 55 Orolig, Spöklik 
1 30 Vemod, Stilla, Sorglig 
1 35 Vild 

 Adjektivlista 

 1. Serious (Allvarlig) 
 2. Relaxed (Avspänd) 
 3. Pleasing (Behaglig) 
 4. Dreamy (Drömmande) 
 5 . Doleful (Dyster) 
 6. Vehement (Häftig) 
 7. Powerful (Kraftfull) 
 8. Playful (lekfull) 
 9. Impetuous (Lidelsefull) 
 10. Light (Ljus) 

11. Majestic (Majestätisk) 
12. Inspiring (Medryckande) 

 13. Soft (Mjuk) 
 14. Uneasy (Orolig) 
 15 . Grand (Pampig) 
 16. Religious (Religiös) 
 17. Exuberant (Sprudlande) 
 18. Peaceful (Stilla) 
 19. Violent (Våldsam) 
 20. Fateful (Ödesmättad) 
 21. Seductive (Förförisk) 
 22. Glad (Glad) 
 23. Solemn (Högtidlig) 
 24. Warlike (Krigisk) 
 25. Lively (Livlig) 
 26. Airy (Lätt) 
 27. Mild (Mild) 
 28. Unhappy (Olycklig) 
 29. Unrestrained (Otyglad) 
 30. Furious (Rasande) 
 31. Sad (Sorglig) 
 32. Ghostly (Spöklik) 
 33. Stormy (Stormande) 
 34. Triumphant (Triumferande) 
 35. Yearing (Trånande) 
 36. Strange (Underlig) 
 37. Agitated (Upphetsad) 
 38. Sublime (Upphöjd) 
 39. Melancholy (Vemodig) 

40. Wild (Vild) 
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FORTSÄTTNING, BILAGA.1 
 
För- och efternamn:  
 

Minut Sekund Känsla 
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 BILAGA.2  
 
Rödluvan och vargen 
Avsnitt 1 
Det var en gång en söt liten flicka. Alla som såg henne tyckte om henne. Men allra mest tyckte 
hennes mormor om henne. En gång gav hon flickan en mycket söt luva av röd sammet. Den 
passade henne så bra, att hon inte ville ha någonting annat på sig. Det var därför som sedan fick 
heta Rödluvan. En morgon sa hennes mamma till henne: ”Kom Rödluvan, jag har packat ner en 
flaska vin och en bit kaka i en korg. Var snäll och gå till mormor med den. Hon är sjuk och svag 
och behöver någonting stärkande. Men gå innan det blir för varmt. Och framför allt, tänk på att 
inte vika av vägen, för då kan du snubbla och falla, flaskan går sönder och mormor får 
ingenting.” ”Och Rödluvan, tänk också på att du ska se på 
mormor när du hälsar på henne.” Rödluvan lovade det och sa: ”Jag ska nog klara av det.” Så gav 
hon sig iväg. Men mormor bodde ute i skogen, ungefär en halvtimmes väg från byn. 
 
Avsnitt 2 
När Rödluvan kom in i skogen, mötte hon en varg. ”God dag, Rödluvan”, sa han vänligt, ”vart 
ska du ta vägen så här tidigt?” Rödluvan var inte rädd för vargen. 
Hon visste inte vad han var för ett elakt djur, därför svarade hon lugnt: ”Jag ska gå till mormor 
med vin och en bit kaka. Mormor är sjuk och behöver någonting stärkande.” 
”Var bor din mormor då?” frågade vargen. ”Härifrån tar det gott och väl en kvart att gå”, svarade 
Rödluvan aningslöst, ”Hennes hus ligger mitt i skogen, under de tre stora ekarna.” ”Jaså, 
minsann”, svarade vargen vänligt. 
 
Avsnitt 3 
Men för sig själv tänkte han: Den här lilla flickan blir en godbit. Hon kommer att smaka bättre än 
den gamla kvinnan. Hur ska jag göra för att få dem båda två? Lugnt och stilla gick han en stund 
bredvid Rödluvan. Sedan sa han listigt: ”Har du sett så många vackra blommor, Rödluvan! Se dig 
omkring lite! Och hör du så vackert fåglarna sjunger! Du går ju 
vägen fram som om du var på väg till skolan. Det finns ju så mycket att upptäcka här i skogen!” 
Då tittade Rödluvan sig omkring och märkte hur solstrålarna glänste mellan trädstammarna. Och 
tänk, så många vackra blommor det fanns här. 
 
Mormor skulle säkert bli glad om hon fick en bukett blommor. Och det var ju fortfarande tidigt 
på dagen. Hon vek av från vägen och plockade blommor. Knappt hade hon plockat en, förrän 
hon upptäckte en ännu vackrare lite längre bort. 
På det viset kom hon allt längre och längre in i skogen. Under tiden sprang vargen raka vägen till 
mormors stuga. Han knackade på dörren. ”Vem är det?” ropade mormor. 
 
Avsnitt 4 
”Rödluvan! Jag kommer med kakor och vin till dig. Släpp in mig.” ”Tryck bara ner handtaget och 
kom in!” ropade mormor. ”Jag är för svag för att orka stiga upp!” 
Då tryckte vargen ner handtaget och dörren gick upp. Den elake vargen rusade framtill sängen 
och slukade mormor. 
 
Avsnitt 5 
Sedan drog han på sig hennes kläder, satte på sig hennes nattmössa och kröp ner i sängen. Under 
tiden hade Rödluvan sprungit från den ena blomman till den andre. Först när hon inte kunde 
bära fler kom hon att tänka på mormor. Då skyndade hon sig till henne. 
 

FORTSÄTTNING, BILAGA.2 



~ 65 ~ 
 

 
Avsnitt 6-del I 
Rödluvan blev förvånad över att finna dörren öppen. När hon steg in kände hon sig lite orolig, 
hon som annars tyckte så mycket om att vara hos mormor. Högt ropade Rödluvan: ”God 
morgon, mormor!” Men hon fick inget svar. Då drog hon ifrån gardinerna och smög sig fram till 
sängen. 
 
Där låg mormor med nattmössan nerdragen i ansiktet. Hon såg så konstig ut. Då sa Rödluvan: 
”Men mormor, vilka stora öron du har!” 
”Det är för att jag ska kunna höra dig bättre”, svarade vargen. 
 
”Men mormor, vilka stora ögon du har!” sa Rödluvan. 
”Det är för att jag ska kunna se dig bättre.” 
 
”Men mormor”, sa Rödluvan, ”vilka stora händer du har!  
”Det är för att jag bättre ska kunna hålla i dig.” 
 
”Men mormor, vilken otroligt stor mun du har!” 
”Det är för att jag bättre ska kunna äta upp dig!” Och i ett huj kom vargen ut sängen och slukade 
den stackars Rödluvan. 
 
Avsnitt 6-del II 
Sedan kröp han ner i sängen igen, somnade och snarkade så att väggarna skakade. 
 
Avsnitt 7 
Jägaren, som just gick förbi mormors stuga, blev förvånad: Så högt den gamla damen snarkar 
idag! Jag måste titta till henne. När han kom framtill sängen, såg han att vargen låg i den. 
 
Avsnitt 8 
Han blev mycket förskräckt. Men eftersom han trodde, att han kanske skulle kunna rädda 
mormor ur vargens mage, så sköt han honom inte. I stället tog han fram en sax och klippte upp 
magen på honom. Efter bara ett par klipp såg han Rödluvans röda luva lysa. Ytterligare ett par 
klipp och Rödluvan kunde krypa fram och hon utropade: ”Åh, så rädd jag var! 
 
Det var så mörkt inne i vargens mage!” Sedan kunde gamla mormor också krypa fram och hon 
var fortfarande vid liv. Rödluvan hoppade glatt omkring i rummet. 
 
Avsnitt 9 
Men sedan hämtade hon snabbt några stora stenar. Med dem fyllde de vargens mage och sydde 
sedan ihop honom igen. När han vaknade, tänkte han kvickt springa sin 
väg. Men stenarna i magen var så tunga, att han föll död ner. Då var alla tre nöjda och belåtna. 
Jägaren drog pälsen av vargen och Rödluvan dansade av glädje. 
Mormor åt av kakan och drack av vinet som Rödluvan hade haft med sig, och hon kände sig 
genast bättre. Men Rödluvan tänkte för sig själv: Jag ska aldrig någonsin mer lämna vägen och 
springa in i skogen ensam, när mamma har förbjudit mig det. 
/SLUT 


