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Abstract 
 

Denna uppsats ämnar att redogöra för hur genren ”modern instrumental progressiv metal” 

uppfattas och hur uppfattningen skiljer sig från genren ”modern progressiv metal”- (där sång 

inkluderas). Uppsatsen redogör även för vilka fördomar som kan finnas mot genren. Till 

grund för uppsatsen så ligger svar från 25 respondenter som fått svara på ett frågeformulär. 

Undersökningen gick ut på att respondenterna fick lyssna på två låtar: det ena exemplet i 

genren ”modern instrumental progressiv metal” och det andra i genren ”modern progressiv 

metal”. För att ange hur de reagerade på låtarna så användes i frågeformuläret både frisvar 

och bundna svar, därmed så har både kvalitativ och kvantitativ data samlats in. 

  

 Sammanfattningsvis går det att identifiera två tydliga läger hos respondenterna: de som 

uppfattade musiken positivt och blev taggade av den, samt de som upplevde negativa känslor 

så som stress. Vissa tyckte att det var jobbigt att lyssna på genren på grund av dess 

komplexitet i så väl låtstruktur som rytmer. Ett par delar av låten verkade ge upphov till 

liknande känslor hos de olika respondenterna, men i övrigt så uppfattades de många olika 

partierna relativt olika. 

 

 När låtexemplet för modern progressiv metal spelades upp så var respondenterna mer överens 

om upplevda känslor som aggressivitet, självdestruktivitet och ilska/hat. Resultaten visade på 

att detta framförallt berodde på sångarens growl och skrik samt dissonanser hos gitarrerna. 
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Inledning 
 

Vi kan nog alla gå med på faktumet att när vi lyssnar på musik, så utsätts vi för ett antal olika 

känslor. Fysiska faktorer kan påverkas: blodtrycket, pulsen och andningsfrekvensen ökar, 

hormoner utsöndras och muskler spänns eller slappnar av. Endorfiner- kroppens egna 

smärtstillande utsöndras. Förutom ovanstående så menar Liljestam (2009:130) även att 

kroppen sätts i beredskap och vakenhet- vi börjar röra på oss, grimasera, stampa takten med 

foten och så vidare. Vi utsätts både psykiskt och fysiskt när vi lyssnar på musik.  

 

Starkt drivande rytmer. Gitarrer och bas som arbetar synkroniserat eller synkoperat i alla olika 

kombinationer mot trummornas driv. Fram, fram, fram. Det går fort. Det känns tungt. Man 

vill slå ner något eller någon så fort man hör musiken. Den måste vara farlig. Man blir 

stressad. Man blir lugn. Man känner sig svag. Man känner sig stark. Om inte The Beatles var 

djävulens musik, då är banne mig detta det…! Eller? 

 

Modern progressiv metal där sång är inkluderad berättar inte sällan om aggressioner, om hur 

dålig sångaren blivit behandlad, eller kanske har med politiska uppror att göra. Den kan till 

och med vid vissa tillfällen handla om döden och hat. Är detta faktorer som lett till att vissa 

anser musiken olämplig, självdestruktiv och liknande? Instrumental progressiv metal liknar 

övrig progressiv metal, men den inkluderar inte sång. 

 

Så modern instrumental progressiv metal då? Hur uppfattas den av folk? Anses den vara 

farlig, aggressiv, våldsam och självdestruktiv, trots att den till skillnad från modern progressiv 

metal inte innefattar sång?  

 

Denna uppsats är ämnad att redogöra för hur genren modern instrumental progressiv metal 

uppfattas. Med uppfattas så menas framförallt vilka känslor den framkallar hos människor och 

vilka faktorer det är som bidrar till dessa känslor. Genom att låta respondenter höra två olika 

låtar, varav den ena är instrumental och sedan via ett frågeformulär låta respondenter svara på 

vilka känslor de upplever och under vilken specifik tidpunkt i låten de upplever dessa känslor, 

så redogör jag för hur genren kan uppfattas.  
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Bakgrund  
 
 
Min egna inkörsport till den övergripande genren metal, var genom att jag någon gång under 

högstadiets början gick in på musikbiblioteket och letade skivor bland hyllorna märkta med 

”Hårdrock”. Min äldre syster hade tidigare introducerat mig för band som Limp Bizkit och 

Linkin Park. Andra band som jag snabbt fattade tycke för var bland annat The Agony Scene, 

Job For A Cowboy, System Of A Down samt Korn. Dock så hade jag bestämt mig för att jag 

skulle lära mig att uppskatta denna genre då jag själv ansåg den som extrem och hård, något 

jag då tyckte verkade häftigt. Jag visade musiken för familjen som rynkade på näsan och sa att 

det var en fas i livet, som jag säkerligen skulle komma över med tiden. 

 

 Men här sitter jag än idag, 10 år senare och lyssnar fortfarande på samma sorts musik. 

 

 Jag blev ytterst fundersam då jag vid ett tillfälle spelade upp en egenskriven låt för min far. 

Låten var vid tillfället modern instrumental progressiv metal bestående av ett antal gitarrspår 

där gitarrerna var stämda i ”drop-G”, samt programmerade trummor. Min far kunde inte 

uppskatta musiken, utan sa endast att musiken kändes självdestruktiv. Detta fick mig att 

fundera på vilka element som fick honom att uppleva musiken som självdestruktiv (då den 

endast var instrumental) vilket senare väckte intresset hos mig att reda ut hur genren uppfattas 

av andra och varför. 

Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att ge en bredare förklaring till hur musikgenren modern instrumental 

progressiv metal kan uppfattas och hur uppfattningen skiljer sig från modern progressiv metal. 

Uppsatsen ska även redogöra vilka fördomar som finns om modern instrumental progressiv 

metal. 

 

Undersökningen är ytterligare ett bidrag till forskarvärlden i försöket att förstå vilka 

emotionella effekter musiken kan ha på oss människor, här med ett fokus på modern 

instrumental progressiv metal. 
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Syftet har brutits ned i tre övergripande forskningsfrågor: 
 

1. Hur uppfattas genren modern instrumental progressiv metal? 

2. Hur skiljer sig uppfattningen av modern instrumental progressiv metal från 

uppfattningen av modern progressiv metal? 

3. Vilka fördomar finns det om modern instrumental progressiv metal? 

Begrepp 
 
Fördomar- ordet har använts utan avsikt att innefatta någon negativ värdering. 

 

Låtex. nr. 1 respektive Låtex. nr 2 står för de olika låtexemplen i frågeformuläret. 

 

Uppfattning- används i denna uppsats för att beskriva det helhetsintryck som gruppen av 

respondenter har av genren, det vill säga hur genren uppfattas både emotionellt och i sin 

helhet genom åsikter, konventioner och fördomar. 

 

Modern instrumental progressiv metal 
 
Jag har valt att benämna genren som undersökningen baseras på för: ”modern instrumental 

progressiv metal”. Båda låtarna som undersöks tillhör i själva verket den relativt smala genren 

Djent, som är en subgenre inom progressiv metal. Benämningen valdes då jag tror att många 

inte förstår vad som menas med Djent men kanske lättare förstår vad som menas med modern 

instrumental progressiv metal. 

 

För att snabbt och simplifierat förklara Djent, så kan det förklaras av det specifika aggressiva, 

metalliska gitarrljudet som åstadkommes genom den spelteknik gitarristerna använder sig av. 

Denna spelteknik går bland annat ut på att strängarna i princip lyfts upp i samband med att de 

slås an. Djent är en mycket modern musikstil utvecklad från progressiv metal. Bandet 

Meshuggah är inom metalvärlden kända för att ha grundat Djent, men på senare år så har 

Misha Mansoor (huvudgitarrist och producent för bandet Periphery samt producent för 

Animals as Leaders) moderniserat genren och satt stor prägel på vad som idag (2016) 

definieras som Djent. 
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Med modern (instrumental) progressiv metal så avser jag musik som skapats efter 2010-talet. 

Mycket modern progressiv metal har starka influenser av Djent. 

 

Instrumental menar att sång inte inkluderas, utan alla delar utförs uteslutande av instrument. 

 

Progressiv metal är en form av metal som experimenterar med taktarter, harmonik och/eller 

polyrytmik. Typiskt för genren kan vara att trummornas bastrumma och virveltrumma på ett 

eller annat vis spelar synkroniserat med gitarrer och/eller bas. Genren har ofta fokus på 

rytmer. 

 

Exempel på band som spelar modern progressiv metal är till exempel; Animals As Leaders- 

instrumental, Intervals- instrumental och vokal, Periphery- instrumental och vokal, Plini- 

instrumental, Vildhjarta- instrumental och vokal, Volumes- Vokal. 

 

Avgränsningar 
 
Då musikgenren metal har många olika subgenrer och benämningar så har undersökningen 

avgränsats till modern instrumental progressiv metal samt modern progressiv metal, vilket i 

uppsatsen avser musik från 2010-talet fram till nu (2016).  

 

Gabrielsson (2008:17) påpekar att mätningar av psykiska faktorer som hjärtverksamhet, 

andning, muskelverksamhet m.m. kan mätas men att dessa inte ger resultat på personens egna 

”subjektiva ” upplevelse. Jag har därför inte gått in på dessa delar av forskningen då det drar 

sig från ämnet jag vill studerar. 

 

Vid undersökningen har endast lyssnarens kommentarer (inlämnade svar) analyserats.  

 

Uppsatsen ämnar endast att undersöka hur lyssnarna av musik upplever och uppfattar den. 

 

Frågeformuläret som används till grund för uppsatsen är skrivet på svenska och är därmed 

huvudsakligen riktat mot svensktalande personer. Detta då tolkningen av olika känslouttryck 

kan skilja sig åt om de översätts till andra språk som exempelvis engelska, vilket skulle 

försvåra för den analytiska delen av uppsatsen. 
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Metod 
 

Undersökningen ska genom den kvantitativa metoden frågeformulär redovisa för hur genren 

modern instrumental progressiv metal kan uppfattas. Till grund för empirin så  har primärdata 

samlats in (Eriksson, L.T, Weidersheim-Paul, F. 2014:91) via ett frågeformulär. 

Frågeformuläret är grundat på viktiga frågaspekter. Först skapades en variabelkatalog som 

användes till grund för strukturerandet av frågorna (Eriksson, L.T, Weidersheim-Paul, F. 

2014:99). 

 

Trots att undersökningen är kvantitativ i grunden, så går den även mer in på djupet genom 

kvalitativa delar i form av öppna frågor. Genom de öppna frågorna får respondenten beskriva 

hur hen personligen upplever musiken. Det blir således en blandning av kvalitativ och 

kvantitativ datainsamling, något som Eriksson och Finn Wiedersheim (2014:142) anser vara 

fördelaktigt.   

 

Frågeformuläret 
 

Innan det slutgiltiga frågeformuläret skickades ut så skickades en provundersökning 

(Eriksson, L.T. Weidersheim-Paul, F. 2014:100-101) ut där två bekanta fick ge kritik på 

utformningen av frågeformuläret. Kritiken togs i akt och formuläret justerades därefter. Sedan 

skickades frågeformuläret ut till ca 30 personer via mail och det lades även ut på Facebook 

där det fick spridas fritt.  

 

Frågeformuläret, som skapades med Google Forms, gick ut på att två låtar spelades upp, en i 

taget. Den första låten var modern instrumental progressiv metal. Låten heter Tooth and Claw 

och framförs av bandet ”Animals as Leaders” (SumerianRecords, 2014). Den andra låten: MK 

Ultra, är modern progressiv metal av bandet ”Periphery” (Brendan Brown, 2015). Efter var 

låt fick respondenterna skriftligt fritt uttrycka vilka känslor de upplevt och ange vilken 

tidpunkt i låten de upplevt dessa känslor. Efter att de svarat på de första frågorna fick de 

senare utifrån en lista med adjektiv kryssa för vilka alternativ som bäst beskrev vilka känslor 

de upplevt under respektive låt.  
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För att kunna undersöka vilka egenskaper hos respondenterna som kunde vara påverkande 

faktorer i hur de reagerade på musiken så ställdes i slutet av frågeformuläret de 

grundläggande frågorna:  

• om de hört någon av låtarna innan 

• om de hade musikalisk bakgrund 

• om de hade utbildning inom ljud och/eller Musikproduktion 

• om de var man, kvinna eller övrigt 

• samt vilken ålderskategori de tillhörde 

 

 

I frågeformuläret så har frisvar och bundna svar blandats (Eriksson och Weidersheim. 

2014:99), det vill säga där respondenten först uttrycker sig i egna ord (frisvar) för att sedan 

via en lista med förbestämda adjektiv (bundna svar) får definiera vilka känslor som bäst 

stämmer överens med vad denne upplevt. Detta för att först ta reda på vad den enskilda 

individen spontant känner men samtidigt kunna få en tydligare statistik. 

 

Fördelen med öppna frågor (frisvar) är att det ger den svarande möjligheten att uttrycka sig 

fritt, nackdelen är att det kan bli svårare att dra slutsatser om svaren skiljer sig åt. Fördelen 

med slutna svar (bundna svar) är att datan blir lättare att hantera, frågorna blir lättare att 

framställa, det blir lättare att tolka svaren rätt och fler orkar svara på frågorna då det inte är 

ansträngande. Nackdelen med slutna svarsalternativ är att respondenten kanske inte hittar ett 

svarsalternativ som denne tycker passar (Eliasson A. 2013:37).  

  

Idén om att låta respondenterna ange exakt tidpunkt för när de upplevt en känsla, är något som 

kommer från John Sloboda. Han menar att för att kunna bedöma om en viss struktur i låtar har 

en emotionell påverkan på den som lyssnar, så måste man ha koll på det exakta tidsförloppet 

där en känsla uppstår för att se om det finns några systematiska länkar till strukturen. 

(Sloboda 2005:169). Detta är en metod som Sloboda nämner att även Waterman använde, 

som gjorde ett test där testpersonerna fick trycka på en knapp (varje knapptryckning 

registrerades) vid de tillfällen som de upplevde något emotionellt. Resultatet var att flera 

personer tryckte på knappen vid samma tidsförlopp i låten vilket visade på att låtstrukturen 

hade likartad inverkan på lyssnarna (Sloboda 2005:169). 
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Låtarna spelades upp i frågeformuläret genom en mediaspelare kopplad via en länk till 

YouTube. I mediaspelaren så fanns en tidslinje som angav tidsförloppet. Respondenterna 

kunde genom denna tidslinje ange den exakta tiden under låten som de upplevt en specifik 

känsla. De hade även möjligheten att pausa uppspelningen och spola tillbaka om de ville. 

 

Respondenterna hade två möjligheter till att genomföra formuläret: på valfri plats där tillgång 

fanns till dator och högtalare eller hörlurar, eller i en av skolans salar där all utrustning fanns 

tillgänglig- detta var dock begränsat till ett specifikt datum och en specifik tid på dagen.  

 

 

Val av låtar för frågeformuläret 

 

Låtarna som används i frågeformuläret: Tooth and Claw- Animals as Leaders samt Mk Ultra- 

Periphery är valda av den anledning att samma person-Misha Mansoor, som producerat musik 

åt Animals as Leaders är huvudgitarrist i bandet Periphery. Båda låtarna påminner om 

varandra ljudmässigt och ansågs därigenom lämpade att representera respektive genre. Den 

instrumentala låten Tooth and Claw innehåller starka jazz-influenser, något som även låten 

Mk Ultra gör till viss del. 

 

Urval av respondenter 

 
Urvalet av respondenter var av typen bekvämlighetsurval. Varför just detta urval tillämpades 

var för att alla respondenter som gick att få tag på behövdes och att jag av egen erfarenhet vet 

att det kan vara svårt att få folk att ställa upp. Utöver bekvämlighetsurval så har även 

snöbollsurval tillämpas då respondenterna blivit ombedda att sprida frågeformuläret vidare 

(Eliasson A. 2013:49-50). 

 

Urvalsramen för respondenterna var från 15 år och uppåt, detta för att undvika möjliga 

konflikter i och med kravet på tillåtelse från vårdnadshavare (Vetenskapsrådet 1990:9). 

 

För att förenkla mätningarna så delades respondenterna in i olika ålderskategorier om fyra 

stycken: 15-24 år, 25-49 år, 50-64 år och 65+ år. Detta för att ha möjligheten att koppla åldern 
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till svaren för att se om speciella mönster kunde identifieras mellan ålder och hur musiken 

uppfattades, samt vilka eventuella fördomar mot genren olika ålderskategorier hade. 

 

Metodkritik 
 

John Sloboda nämner att vanligt förekommande metoder för att genomföra undersökningar 

om emotionell karaktäristik av musik, är att tillfråga lyssnare hur de beskriver en sådan 

karaktäristik genom att utgå från redan angivna adjektiv från en lista (Sloboda, J 2005:206). 

Men han kritiserar funktionen av denna metod och dess förmåga att verkligen beskriva vilka 

känslor lyssnarna upplever. Han menar att det snarare ger en översikt på vilket tycke 

lyssnarna har och vilken kategori de sätter känslorna i. 

There are, how ever, major problems with any empirical approach which limits subjects’ 
responses to a set of experimenterdetermined categories, A more direct way of eliciting data 
would be to ask subjects to specify a nonmusical situation in which they have experienced the 
same emotion as during a particular episode of music listening. It may then be possible to map 
formal characteristics of the nonmusical situation directly onto formal characteristics of 
emotional terms at all. This approach is currently being explored (Sloboda, J. 2005:208). 

 

 Sloboda nämner även att det som lyssnare kan vara möjligt att dra karaktäristiska slutsatser 

grundat på konventionella slutsatser utan att själv uppleva några känslor alls (Sloboda, J 

2005:206).  

 

Kritiken han riktar blir i längden också riktad mot sig själv då han vid ett flertal tillfällen gjort 

studier som använt samma metod. I en studie han gjorde år 1991, så blev testpersoner 

tillfrågade att nämna specifika musikstycken som gett upphov till någon känsla, av nämnda 12 

fysiska uttryck som vanligtvis associeras med känslor. De fick sedan specificera vart i 

musiken de känt dessa känslor (Sloboda, J. 2005:209-210). 

 
 

Google Forms som plattform.  

Google Forms valdes som verktyg för att skapa frågeformuläret av den enkla anledningen att 

det är gratis, lätt att använda och har stöd för videolänk kopplat till YouTube. Min tanke var 

från början att jag skulle lägga pengar på en annan enkättjänst, där möjligheten fanns att ladda 

upp audio-filer. Jag hade då inte behövt använda YouTube-klipp där sångtext eller annat 

visuellt material visade sig. Jag anser dock att Google Forms fungerade utmärkt i mitt syfte.  
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Google Forms gör genom funktionen ”Sammanfattning” automatiska tabeller som ger en god 

översikt av svarsresultaten. Utöver det så kan man också se vad den anonyma respondent 

svarat på respektive fråga genom funktionen enskilda svar. Dessa funktioner har varit till god 

hjälp för resultat- och analysdelen i uppsatsen. 

 

Etiska överväganden 
 
Genomgående för studien så har grundläggande forskningsetiska principer följts. Deltagarna 

har enligt Informationskravet fått förhandsinsinformation om deras uppgift samt forskningens 

syfte. Genom att i frågeformuläret redogöra för att deltagarna själva har rätt att bestämma 

över deras medverkan och att de när som helst kan avbryta undersökningen så uppfylls 

Samtyckeskravet. Det framgår även i frågeformuläret att forskningen är riktad till de över 15 

år och att de under 15 år kräver vårdnadshavares tillåtelse enligt Samtyckeskravet.  

Eftersom att undersökningen är helt anonym- inga namn eller andra personuppgifter samlas 

in, så finns ingen risk för att bryta mot Konfidentialitetskravet.  

De medverkande har meddelats om att det insamlade materialet endast kommer att användas i 

forskningssyfte och att resultatet kommer att publiceras och finnas fritt tillgängligt i C-

uppsatsen på DiVa (Vetenskapsrådet. 1990). 
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Tidigare forskning 
Just för genren modern instrumental progressiv metal har jag inte stött på någon undersökning 

som specifikt tar upp hur genren uppfattas. Det finns dock en uppsjö av tidigare forskning där 

forskare och psykologer försöker redogöra för musik och dess möjlighet till att ge upphov till 

känslor. Känslor bidrar till hur man uppfattar musiken, den forskning som gjorts inom 

området har därför varit till stor hjälp för min del då uppsatsen ämnar att undersöka hur 

modern instrumental progressiv metal kan uppfattas. Framförallt så har tidigare forskning 

hjälpt mig att hitta rätt metod för undersökningen, bättre förstå hur reaktionerna på musik kan 

bli och i vilka psykologiska kategorier man kan dela upp de upplevda känslorna.  

 

Gabrielsson (2008:19-20) påpekar att det är mycket viktig att urskilja hur man uppfattar 

musiken och hur man reagerar på den. Att utifrån musiken kunna observera den som ett 

objekt där vi kan beskriva den att ha snabbt tempo, går i dur, går i tretakt, är livligt och glatt 

o.s.v. är att uppfatta den. Men att reagera på den kan vi inte göra objektivt då vi dras in i 

musiken och påverkas av den. Musiken kan till exempel påverka oss genom att utlösa tankar, 

känslor, rörelser och få oss att känna oss som ett med musiken.  

 

”Musik är effektivt redskap för att påverka och reglera sinnesstämningar” skriver Liljestam 

(2009:142). Han berättar om hur forskare talar om känslo- eller humörskontroll i form av 

mood controll, mood management och mood enhancement. Dessa kan användas för att tagga 

upp eller tagga ner, få tröst eller ge utlopp för aggressioner, med mera. Han nämner exemplet 

med vaggvisor, hur de kan ha en lugnande effekt på småbarn, samt bluesens klagosång som 

gav utlopp för det jobbiga i att vara slav.  

 

 Detta är något som kompositörer är så pass väl medvetna om, att de väljer att (om än väldigt 

sällan) ta hjälp av psykologer när de skriver musiken (Sloboda, J. 2005:102)  
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Instrumental musik 
 

Matravers (2007:373-374) menar att det inom musikpsykologin är vanligt att man studerar 

just instrumental musik, då instrumental musik ger mer fokus på själva musiken och inte 

texten och dess innebörd. För att beskriva varför så ger han en låttext som exempel. Det är en 

sorglig låt som även innefattar ånger. Texten är ett brev från en man till en före detta flickvän, 

flera år efter deras affär:  

Those were days of roses, of poetry and prose and Martha all I had was you and all you had was 
me. There was no tomorrow, we packed away our sorrow and we saved it for a rainy day. 

 

Låten avslutar med en kärleksförklaring. Finns det några otydligheter i påståendet att låten 

uttrycker sorg? Matravers fortsätter: 

 One reason for thinking not is that it is about something sad: love and loss. Love and loss is sad, 
this is about love and loss, so this too is sad. This is fine as far as it goes, but it neglects the 
contribution of the music (and the particular qualities of the singer’s voice) to the expressive 
quality of the song (or the performance of the song). That adds something: it is not the same if 
you simply read the lyrics. Hence, in thinking about the sadness of the song we need to think 
about the contribution of the narrative, as well as the contribution of the sound (including the 
music). These will not simply be aggregates; the words and the music interact. In order to avoid 
all these problems, philosophers typically take music without words: instrumental music. After 
all, it turns out that working out what to say about music alone is complicated enough,without 
our making matters more difficult for ourselves (Ibid). 

 

Sammanfattningsvis så menar Matravers att det förenklar processen att bedöma hur musiken 

uppfattas om den inte innehåller låttext, då endast texten kan ge upphov till andra känslor än 

vad de instrumentala delarna gör.  

 

Tom Cochrane (2010:979) diskuterar om hur fascinerande det är med instrumental musiks 

möjlighet att förmedla känslor. Har man musik som förmedlar en text så kan denna uttrycka 

sina känslor i texterna och med inlevelse. Men man kan även med endast instrumenten styra 

hur lyssnaren skall uppfatta musiken. 

 

 Ett bra exempel på detta nämner Cochrane då han berättar om ett experiment som Patrick 

Juslin utförde, där professionella gitarrister fick spela in det mycket välkända stycket ”When 

The Saint”. Musikerna fick angivna toner och tonart som de var tvungna att följa. De fick 

dock spela olika i tempo, dynamik och med olika artikulationer. De angivna känslorna de 

skulle förmedla genom dessa angivna verktyg var glad, ledsen, rädsla eller utan uttryck. Det 
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intressanta var att lyssnarna kunde höra vilka känslor det var som uttrycktes, trots att melodi 

inte fick ändras. (Cochrane. 2010:979)  

 
Musik och upphov till känslor 
 

Det är svårt att missta sig om man har gråtit till ett musikaliskt verk eller inte. Det är en av 

många stereotypiska känslor man kan känna och som kan kännas av människor oavsett kultur 

eller vokabulär. Det är mer kopplat till upplevda känslor än till att kunna uttryckas i ord, något 

som kan leda till bortförklaringar hos andra forskare och filosofer (Sloboda, J. 2005:209). 

 

Liljestam (2009:131) berättar om en undersökning som Alf Gabrielsson med medarbetare 

utförde som handlade om ”Den starkaste musikupplevelsen som Du varit med om”. De starka 

musikupplevelser kännetecknades av återkommande faktorer; man får gåshud, spänner sig 

eller slappnar av, man rör på sig, man börjar gråta, man känner sig yr, man kan få svårt att 

andas eller hjärtklappning. Beskrivningarna av känslorna handlade om allt från glädje, lycka 

och extas till djup oro, ångest och skräck. 

 

Liljestam (2009:135) nämner vidare hur det är vanligt förekommande att man sammankopplar 

minnen med ”sinnerliga och emotionella upplevelser” och att musik, konserter eller skivor 

kan fungera som en avtryckare eller symbol för att trigga igång minnena och att man där 

igenom kan uppleva starka känslor. Detta fenomen kallar Juslin, Patrik N. och Västfjäll, 

Daniel (2008: 567) för ”episodic memory”, vilket de beskriver så här: 

(…) a process whereby an emotion is induced in a listener because the music evokes a memory 
of a particular event in the listener’s life. 

 
Forskare och filosofer har diskuterat om musikens oförmåga att förmedla språk på samma sätt 

som man kan med meningar. Sloboda (2005:164) delar den åsikten och menat även att 

musiken inte liknar andra språk, med tanke på att den inte behöver hålla en praktisk 

kommunikativ funktion då den uppfattas så olika av olika personer:  

An alternative view of ’music as a language of emotions’ has recieved  expressions of varying 
degrees of cogency and clarity. According to this view, the meaning of music is somehow tied 
up with the emotional states it evokes or reminds of.  
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En annan intressant aspekt är om man vänder på det- om meningar inte kan förmedla språk på 

samma sätt som musiken kan. I John Slobodas bok: Exploring the musical mind, finns Diana 

Raffmans recension av John Deweys’ Music, Language and Mind, där hon citerar Dewey: 

If all meanings could be adequately expressed by words, the arts of painting and music would 
not exist. There are values and meanings that can be expressed only by immediately visible 
and… audible qualities, and to ask what they mean in the sense of something that can be put into 
words is to deny their distinctive existence (Sloboda, J 2005:152). 

 

Musiken är uppenbart ett unikt fenomen som enligt Sloboda kan definieras via tre aspekter: 

 Music creates a non-referential word; 2. It does so through the psychological dimensions of 
tonality metre; 3. Despite the lack of reference, music has deep emotional significance (Sloboda, 
J. 2005:101). 

 

Thompson (2009:116) berättar om två kända och betydelsefulla verktyg som används inom 

musikskapandet för att skapa olika stämningar: konsonans och dissonans (eng. consonance 

och dissonance). Ska man kunna uppleva musiken fullt ut så är det en förkunskap som krävs 

att kunna särskilja dessa menar han. Konsonanta händelser beskrivs typiskt som varm, fridfull 

och harmonisk, och förknippas ofta med upplösning (resolution) och avspänning (relaxation). 

Dissonansen skapar en stor kontrast och innefattar ökad spänning, ”kanthet” och skärande. 

Kompositörer jobbar ofta med dessa skillnader för att slita lyssnarna mellan de olika 

spänningarna och avslappningarna. Detta kan uppfattas som en känslomässig historia eller ett 

berättande, vilket är den grundläggande dimension av hur vi uppfattar musiken.  

 

Behaget eller obehaget av dissonans och konsonans reflekterar hur hörselsystemet delar in 

frekvenser i olika bandbredder:  

If the frequency separation of two tones is either very small or larger than the critical bandwidth, 
the tones will be judged as consonant. If the separation is about one-fourth of a critical band, the 
tones will be judged as maximally dissonant (Sloboda, Västfjäll. 2008:564). 

 

Dissonans föreslår fara, då den naturligt hos många levande arter triggar hot och 

varningssignaler (ibid). 
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Resultat från tidigare forskning 
 
 
Sloboda har gjort många undersökningar inom området musik och dess förmåga att uttrycka 

känslor. År 1991 tillfrågade han 75 personer om de varit med om någon speciell musik som 

framkallat starka fysiska reaktioner hos dem; så som tårar, rysningar längst ryggraden eller 

gåshud, eller skenande hjärta (eng. racing heart). Musiken han undersökte var västerländsk, 

från Bach till pop och jazz. I studien så framgick att tårar framkallades av melodiska och 

harmoniska sekvenser, appoggiaturor, spänningar och nedåtgående harmonisk rörelse inom 

kvintcirkeln (Sloboda, J. 2005:169). 

 

I en annan studie som Sloboda gjorde år 1991, blev testpersoner ombedda att ange specifika 

stycken  musik som gett upphov till någon känsla utifrån 12 förbestämda fysiska uttryck. De 

fick sedan specificera vart i musiken de känt dessa känslor. Utifrån noter så analyserades 

sedan svaren och känslor kunde fastslås vid vissa musikaliska företeelser. Tårar- (som i gråta, 

klump i halsen) upplevdes oftast vid  melodiska appoggiaturor eller harmoniska sekvenser. 

För rysningar (gåshud och rysningar längs ryggraden) så upplevdes de oftast vid nya eller 

oväntad harmonier. Väldigt få upplevde hjärtreaktioner (ökad puls eller ”pit-of-stomach-

sensations”). Detta upplevdes i samband med upprepade synkoperingar samt framträdande 

händelser som inträffade tidigare än förväntat (Sloboda, J. 2005:209-210). 

 

I en annan studie som inte blev publicerad så berättar han hur han bad 67 ”vanliga lyssnare” 

att med sina egna ord svar på den mest uppskattade känslomässiga upplevelsen av musik. 

Likheter i svaren gav slutsatsen att musiken inte i sig själv skapar eller ändrar på känslor, utan 

den tillåter snarare lyssnarna få tillgång till upplevelsen av känslor som redan är på agendan 

för personen, men som denna inte fullt ut förstått eller tagit tag i. Här nämner han även 

Gabrielsson som rapporterar om en liknande undersökning som kom fram till att lyssnarna 

rapporterade känslor så som ”feelings that this music deals with my self; it reflects or clarifies 

my feelings and situations” (Sloboda 2005:204-205).  

 

 Sloboda menar på att empiriska studier om känslomässig respons av musik endast befinner 

sig i sin barndom, detta trots att många studier gjorts och många försök att sätta ett teoretiskt 

ramverk för ämnet (Sloboda, J. 2005:213). Han tror att vidare empiriska undersökningar, 
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under en ej tidsbegränsad period, fortsätter vara det mest lönsamma tillvägagångssättet för att 

lösa problemet. 

 

 
 

 
  



 19 

Teori 
 
Leonard B. Meyer var tidig med att forska inom område: ”Emotion and meaning in music”. 

Hans teori är att känslan i musik uppstår ”i gapet mellan förväntningar och 

fullföljande/besvikelse”. Han menar att känslan upplevs av lyssnaren när 

musikförväntningarna (i form av god kontinuitet, kontrast och repetitioner o.s.v.) inte går i 

uppfyllelse (Kühl, Ole. 2008:117). 

 

Leonard B. Meyer (1956:13-14) förklarar hur musik genom förväntningar kan ge upphov till 

känslor, genom att dra en parallell till en alldaglig rökare: 

If for example, a habitual smoker wants a cigarette and, reaching into his pocket, finds one, there 
will be no affective response. If the tendency is satified without delay, no emotional response 
will take place. If, however, the man finds no cigarette in his pocket, discoverst that there are 
none in the house, and then remembers that the stores are closed and he cannot purchase any, he 
will very likely begin to respond in an emotional way. He will feel restless, excited then irritated, 
and finally angry. 

 

Multimechanisms theory 
 

 Juslin med flera, tror på att det är flera olika bakomliggande orsaker till att musiken kan 

medföra känslor. För att försöka fastställa vilka faktorer som kan ligga bakom det så har de 

fastställt sju olika orsaker: ”brain stem reflex, rythmic entrainment, evaluative conditioning, 

emotional contagion, visual imagery, episodic memory, and musical expectancy” (Thompson, 

W.F. 2009:186). 

Psykologiska mekanismer:  (Sloboda. Västfjäll 2008:564-568) 
 

Brain stem reflex 

Refererar till en process där hjärnbalken reagerar på musikaliska fenomen som den tolkar som 

potentiellt viktiga eller brådskande. Det kan vara extrema ljud, som plötsliga, starka, 

dissonanta ljud eller specifikt snabba stycken som medför känslor av obehag. Reflexen är 

snabb och automatisk och är en egenskap som medföljer från födseln. Vanliga fysiska 

reaktioner är förändringar i hjärtfrekvens. 
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Brain stem reflex kan förklara stimulerande och avkopplande funktioner av musik samt dess 

möjlighet att medföra behag och obehag, dock inte hur det medför olika känslor. 

 

Evaluative conditioning 

Refererar till processen när en känsla uppstår av musik som sammankopplats upprepat antal 

gånger med en positiv eller negativ stimuli. Till exempel om en viss musik upprepande gånger 

sammankopplas med ett event som haft positiv inverkan på dig själv, så kommer musiken 

efter ett tag ha positiv inverkan på dig även om inte själva eventet finns med i bilden (de ger 

här förslag på att flertalet gånger umgås med vänner där en viss musik spelas och hur denna 

musik efter att ha kopplats med den positiva känslan att umgås med sina vänner automatiskt 

ger upphov till samma känsla som när man umgicks med vännerna).  

[…] when participants were originally exposed to a piece of music in an unpleasant situation, 
they later held a less favorable affective attitude towards a product presented together with the 
music than did participants who had not been pre-exposed to the same conditioning (Juslin. 
Västfjäll 2008:565). 

 

Emotional contagion 

Refererar till en process där lyssnaren imiterar det känslomässiga uttrycket som musiken 

förmedlar internt. Detta kan medföra yttre återkoppling från muskler eller direkta kopplingar 

till de relevanta känslomässiga representationerna i hjärnan som medför samma känsla. 

Musikrelaterade exempel som kan ge upphov till känslan av sorg hos lyssnaren kan vara om 

den är långsam, lågfrekvent eller har svag ljudvolym. 

 

Det känslomässiga uttrycket kan likväl ligga hos ett instrument som påminner om den 

mänskliga rösten:  

According to the super-expressive voice theory […] what makes a particular performance of 
music on, say, the violin, so expressive is the fact that it sounds a lot like the human voice, 
whereas at the same time it goes far beyond what the human voice can do in terms of speed, 
intensity, and timbre. For example, if human speech is perceived as “angry” when it has fast rate, 
loud intensity, and a harsh timbre, a musical instrument might sound extremely “angry” by virtue 
of its even higher speed, louder intensity, and harsher timbre. This aspect should render music a 
particularly potent source of emotional contagion.  
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Visual imagery 

Refererar till en process där känslor uppstår i en lyssnare då denne visualiserar sig en innerlig 

bild, så som ett landskap eller dylikt. Känslorna som uppstår är interaktioner mellan musiken 

och bilderna. 

 

Rythmic entrainment, är ytterligare en faktor som inte nämns i Juslin och Västfjälls artikel, 

men som beskrivs i Handbook of Music and Emotions (Juslin. Sloboda. 2010:621) som en 

process där en känsla framkallas ”på grund av att den kraftfulla, externa rytmen av musiken 

interagerar med en intern kroppsrytm hos lyssnaren, så som hjärtrytm, så att kroppsrytmen 

justeras mot och så småningom låser fast i en återkommande periodicitet. Den förändrade 

hjärtrytmen kan därefter komma att utvecklas till andra känslor genom proprioceptiv 

återkoppling…” (proprioception är människans förmåga att kunna avgöra de egna 

kroppsdelarnas position (Nationalencyklopedin)), ”…och därigenom öka (musikalisk-) 

upphetsning i lyssnaren”.  

 

Episodic memory 

Är en process där en känsla framkallas hos en lyssnare då musiken framkallar ett specifikt 

minne från lyssnarens liv. När ett minne framkallas så följer även känslan med som associeras 

med minnet. 

 

Musical Expectancy 

Refererar till en process som grundar sig i huruvida lyssnarens förväntningar på kontinuiteten 

i musiken (förväntningarna på låtstrukturen) uppfylls eller inte. Ett exempel är om man hör 

tonen C följt av tonen D, så kanske man förväntar sig att höra tonen E, om inte tonen E spelas 

utan istället tonen Db, så kan man känna sig förvånad. Musical expectancy har inget att göra 

med oförväntade händelser så som en stark ton till exempel, då detta snarare refererar till ovan 

nämnda brain stem reflex. Inte heller så har musical expectancy att göra med förväntningarna 

av ett musikaliskt evenemang så som ”musikalen var bättre än vad jag förväntat mig”.  

 Grundat på tidigare erfarenheter från att ha lyssnat på musik så kan lyssnaren ha 

förväntningar på hur musiken ska komma att utspela sig. Bryts denna förväntning så kan det 

ge upphov till känslor hos lyssnaren. Denna teori kan kopplas till Leonard B. Meyers snarlika 

teori om hur känslan i musik uppstår: ”i gapet mellan förväntningar och 

fullföljande/besvikelse” (se början av detta kapitel). 
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Andra teorier 
 
 

Peter Kivy talade om att musik hade förmågan att uttrycka specifika känslor som glädje, sorg 

och ilska, utan att begränsa sig till intervaller. Faktorer som tempo, stil och melodiska mönster 

påvisar en ”strukturell liknelse” med mänskligt beteende som uttrycker dessa känslor. Kivy 

formulerade kopplingen mellan musik och känslor med kategorierna contour (kontur) och 

convention (konvention). Contour är den naturliga kopplingen mellan musik och känslor. 

Exempelvis så förknippas långsamt tempo med sorg, då det har en naturlig koppling till 

gångfarten hos en ledsen individ (Thompson, W.F. 2009:175-176), (något som Juslin och 

Västfjäll (2008:565-566) valt att kalla Emotional contagion). 
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Resultat och analys 
Till grund för resultatet så ligger 25 inlämnade svar från frågeformuläret. Först kommer 

respondenternas bakgrund att presenteras. Efter det så redovisas frisvaren och flervalsfrågorna 

från de båda låtexemplen. Den kvantitativa datan redovisas i form av de tabeller som 

automatiskt skapats genom verktyget Google Forms. Hela frågeformuläret finns att tillgå 

under bilagor. Analysen görs framför allt efter att resultaten har presenterats under rubriken 

Analys, men även i anslutning till vissa av resultaten. 

 

Det bör tilläggas att vissa svar är citerade och därmed kan vara felstavade, samt att ett av 

svaren bedömdes oseriöst och har därför exkluderats från resultatet. 

Om respondenterna 
 

- 92% av de tillfrågade respondenterna hade ej hört någon av låtarna innan, 8% hade 

hört någon av låtarna innan. 

-  84% hade musikalisk bakgrund, 16% hade ej musikalisk bakgrund.  

- 56% hade utbildning, medan 44% inte hade utbildning inom Ljud och/eller 

Musikproduktion.  

- 64% var män, resterande 36% var kvinnor 

- Majoriteten, 56% av de tillfrågade var 15-24 år, 32% var 25-49 år, 12% var 50-64 år 

och ingen svarade inom ålderskategorin 65+ år. 

 

Frågeformuläret i sin helhet samt svaren kan tillgås under avsnittet Bilagor. 

 

Modern Instrumental Progressiv metal 
 
Låtex. nr. 1 som var modern instrumental progressiv metal, verkade upplevas väldigt olika. 

Man kunde lätt se två olika läger: de som uppfattade musiken som något positivt och de som 

uppfattade musiken negativt. Starkt utstickande känslor för den instrumentala låten var stress 

och andra negativa känslor. Den uppvisade dock även tydligt känslor som 

Avslappnad/Lugn/Harmoni, Glädje och Ivrighet Tagg/Pepp. 
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Frisvar låtex. nr. 1: 
De två första avsnitten i frågeformuläret gick ut på att respondenterna fick beskriva vilka 

känslor de upplevt under låten och under vilken tid (angivet i minuter och sekunder) de 

uppkommit. Dessa känslor fick de beskriva med egna ord. Nedan följer några av de mest 

framträdande tidpunkterna där respondenter upplevde känslor: 

 

00:00-00:22: Mörk och kaotisk, ”Väldigt hård”, Rastlöshet/frustration. Stress. Sur. Melankoli. 

”Gåshud- gitarren!”, ”Energifull- skaparnyfikenhet” 

 

00:23: Där en sologitarr kommer in: ”När harmonigitarrerna kommer får jag en ganska 

positiv känsla”. ”Den klättrande melodin som spelas av lead-gitarren får mig att känna 

längtan”. ”Förvånad, inte hört ljudet förut”. ”Känsla av lättsamhet- gitarren i introt- snygg 

harmonik”. ”Positiv och harmonisk känsla”. ”Känns bättre”. 

 

00:40- 0:46: Ilska. Mod. ”Kaxighet av de korta noterna snabba, men melodiska rytmerna”. 

Kaos. ”Uppvarvad, viss grad av stressnivå”. Glad. ”Vill ställa mig och Crabba”. ”En växande 

spänning av förväntning av vad som komma skall”. 

 

01:13/15:  Tveksam, misstänksamhet. Ansträngd. Stressad 

 

01:30: När sologitarren kommer in igen: ”[…] kan ta till mig musiken igen och följer med i 

solot”. ”Återfinner balansen, känns mer rytmiskt och behagligt”. ”Solot har en väldigt 

lugnande effekt hos mig”. 

 

02:30: ”Intresset är tappat”. ”Frihet- lugnet i rymden”. ”Frihetskänsla- känsla av att jag svävar 

iväg”. ”Mindre stressad, melodigången skapar en väldigt osäker känsla”. ”Kan uppskatta olika 

instrumenten, urskilja nyanser och känslor igen”.  

 

03:02: ”[…] så landar man igen, välbehag. Infaller sig ett lugn”. ”Nostalgisk- Påminner om 

gammal Nintendo-musik”. ”[…] upplevs mer harmoniskt kanske p.g.a sin mer melodiska 

karaktär”. 

 

03:58:  ”Taggad”. ”Fylld med energi”. ”Taggad till max”. 
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Några av de uttryck som respondenterna själv använde för att uttrycka sina känslor för låtex. 

nr. 1: 

Uppe i varv. Förvirrad Besvikelse. Överraskad men till freds. Något otillfredsställd och splittrad. 
Neutral. Äventyrsinspirerad. Headbang! Ansträngd. Lättad att den är slut. Otålighet. Balanserad. 
Omtumlad. Stress. Kaxig och barnslig lite lätt sur. Stressad. Energisk och glad. Glad och taggad. 
Positiv. Skapar exaltering. Jag vill bara ställa mig och crabba. 

 
Möjliga orsaker till att positiva känslor upplevdes kunde vara att vissa element i musiken 

kopplades till tidigare minnen, något som skulle kunna vara ett tecken på teorin om episodic 

memory (Juslin, Vestfjäll. 2008:567). Till exempel så nämner någon att hen känner sig: 

 Nostalgisk (0:35, 1:40, 3:03): melodin påminner om gammal Nintendomusik. 

 
Denna person har säkert positiva minnen från att ha spelat Nintendo. När detta element i 

musiken då spelas upp, som påminner om någon Nintendomusik, så återupplevs det positiva 

minnet av att spela Nintendo. 

 
Någon annan nämner: 
 

Inget instrument känns mer eller mindre behagligt eller tillfredsställande. eller jo, gitarren, den 
känns bekant, därmed bekväm.  

 

På samma sätt här så kan det bekanta vara kopplat till episodic memory, eller om personen 

hört låten vid ett annat tillfälle till exempel då denna umgåtts med vänner och musiken spelats 

upp, så kan det kopplas till det positiva minnet av hur trevligt det var att umgås med vännerna 

just då. Detta kallas då istället för Evaluative conditioning (Juslin, Vestfjäll. 2008:564.) 

 

En respondent uttryckte sin återkommande besvikelse över låtuppbyggnaden. Detta kan 

refereras till besvikelse av Musical Expectancy (Juslin, Vestfjäll. 2008:568), som även den är 

en del av teorin om Multimechanisms Theory, där huruvida om förväntningarna på 

låtstrukturen uppfylls eller inte, kan ge upphov till olika känslor. Så här beskriver 

respondenten låtex. nr. 1:  

 

1 minut: Börjar gunga med huvudet. Känner öset.  

1 minut 10 sekunder: Öset fortsätter. Börjar känna mig ivrig inför fortsättningen.  

1 minut 30 sekunder: Besvikelse. Öset försvann och allt jag hör är sent 80-tals metal/hård rock  

2 minuter - 2 minuter 30 sekunder: Öset kommer tillbaka, gunget vill sätta sig fast i mig men jag 
litar inte riktigt på låten efter tidigare besvikelse.  
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2 minuter 35 sekunder - 3 minuter 25 sekunder: Känner inget speciellt mer än att det var bra att 
jag inte anförtrodde låten.  

3 minuter 45 sekunder - 4 minuter 20 sekunder: Öset är igen tillbaka men ger inte mycket då jag 
förväntar mig besvikelse efter. 

 

Denna besvikelse kan lika gärna refereras till Leonard B. Meyers teori om att känslor uppstår 

då lyssnarens musikförväntningar inte går i uppfyllelse (se under Teori). 

 

Beskriv kort hur du känner dig efter att ha lyssnat på hela låten (Låtex. nr. 1) 

Efter att de svarat på frågan under vilka tider i låten de känt specifika känslor, så fick 

respondenterna svara på hur de kände sig efter att ha lyssnat på låten i sin helhet. Svaren 

riktade sig åt två håll och liknade varandra. Bland annat så kände man sig omtumlad, stressad, 

ansträngd och utmattad, eller positiv, exalterad och taggad.  
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Efter att respondenterna beskrivit sina känslor under de båda låtarna så fick de kryssa i olika 

alternativ från en lista med förbestämda adjektiv. Observera att flera alternativ kunde väljas.  

Resultat flervalsfråga låtex. nr. 1: 
 

 
 

Enligt tabellen ovan kan slutsatsen dras att de allra mest framträdande känslorna för genren 

modern instrumental progressiv metal var: Stress/Hjärtklappning/Ångest (44%), tätt följt av 

Ivrighet (40%), Tagg/Pepp (40%) och Nyfikenhet (36%). Som tabellen tydligt visar så 

kommer de övriga alternativen inte särskilt långt ifrån varandra. 

 

Flertalet respondenter påpekade att låtex. nr.1 innefattade hög komplexitet och många olika 

delar, något som kan ha varit den största orsaken till att så många olika känslor kunde 

uppfattas av samma person under låtens gång. Exempel på dessa kommentarer: 

Något otillfredsställd och splittrad känslomässigt på grund av så många olika känslor som 
upplevs under låtens gång. Brist på röda trådar och upprepningar bidrar också till detta 

 

… Mycket hände under låtens gång med många olika lager av musik samtidigt samt olika 
rytmer. 
 

Låten är ett axplock av olika genrer och de funkar inte tillsammans i denna låt enligt mig. 

 

den här låten har för många komponenter haha!  
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Modern progressiv metal  

 

Låtex. nr. 2 som representerade genren modern progressiv metal gav mer riktade svar. Låten 

verkade uppfattas ännu mer som aggressiv och stressig. En av respondenterna valde till och 

med att stäng av musiken, då denna kände påtaglig stress. Mycket av kritiken hade betoning 

på skriken/ den growling som sångaren utförde.  

 

Frisvar låtex. nr. 1: 
00.00-00.16: Introt känns aggressivt. Ilska. Aggressivitet. ”Gör mig mest irriterad”. Smärta. 

Rädsla. Stress. Destruktivt. ”Oro, stress”. ”Starka känslor. Ville headbanga!”. ”Känns 

påträngande intensiv”. 

 

00.17: Aggressiv. ”ilska av rösten”. ”Fruktansvärt med allt growl!”. Smärta. ”Ondska, 

destruktivitet”. ”Illamående på grund av för mycket dissonans och distortion (gitarrer och 

sång)”. ”Förvånad, nån skriker mig i örat (sångaren)”. ”Rycker till. Vad nu?”  

”Mörker och svärta”. ”Allt är kaos och ovisshet”. ”Melodin i bakgrunden känns galen.”. 

”Förvirring av gitarrens inharmoniska melodier”. ”Får känsla att sångaren ska kräkas”. 

 

00:45: ”Utåtagerande tonåring med lågt blodsocker”. ”Taggad, arg, på grund av texten, rösten 

och takten”. ”Fick nog och stängde av”. ”Glädje, lättnad och tillfredsställelse på grund av 

droppet”. ”Mörker och svärta”. ”Väldigt aggressivt”. 

 

01.03: ”Sångmelodin i refrängen skapar lite mer hopp”. ”När de början sjunga blir det bättre”. 

”Jag kan ta till mig både instrument och melodi och kan tom urskilja texten”. känslan är "helt 

okej". ”Börjar digga med. Blev mer intresserad nu”. ”Ger en mer känsla av alvar och 

tydligare”. ”Jag känner mig aningen äcklad”. ”Hittar hem […] känner mig snäppet lugnare”. 

Depressivitet.  

 

01:18: ”Känns stressigt igen”. ”Illamående på grund av för mycket dissonans och distortion 

(gitarrer och sång)”. ”Känns lika stressande som början”. ”Tillbaks till det superaggresiva”. 
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02.03: ”Stor kontrast […] känns mycket gladare”. ”Man blir lugnare och gladare”. ”[…] så 

otrolig kontrast till övriga delar så man blir glad och känner att det här skulle jag kunna lyssna 

på många gånger”. ”Komiskt. känns trevligt”. ”Glad- gillar slutet”. Lättsam. ”Den delen fick 

mig att skratta”. ”Gör mig förbannad”. ”Jag känner mig nöjd och avslappnad och bara flyter 

med tills slutet”. Oväntat. ”Luuuuuugn och hoppfullhet”. 

 

Kommentaren: ”Förvånad, nån skriker mig i örat (sångaren)” är ett tydligt tecken på teorin om 

Brain stem reflex (se Multimechansim Theory under avsnittet Teori), där ett extremt ljud (i 

detta fall sångaren som skriker) medför känslan av obehag. Reflexen är snabb och automatisk, 

en egenskap som medföljer från födseln. Vanliga fysiska reaktioner av denna process är 

förändringar i hjärtfrekvens. 

 

Outrot 
Denna låt innefattar ett abrupt outro i form av genren Jazz (vid 02:03). Detta outro gav en 

form av chockkänsla hos de flesta av respondenterna. Denna chockkänsla kunde till och med 

få de respondenter som upplevt stor otillfredsställelse att känna sig ganska nöjda efter låtens 

slut. Kommentarerna om hur de kände sig efter att ha lyssnat på hela låten, handlade om att 

låtens början bland annat upplevdes som stressande, katastrofal, hysterisk, orolig och 

obehaglig för att sedan övergå i ett lugnt, skönt, trevligt slut där man hann ”landa” och ”varva 

ner”.   
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Efter att respondenterna beskrivit sina känslor under de båda låtarna så fick de kryssa i olika 

alternativ från en lista med förbestämda adjektiv. Observera att flera alternativ kunde väljas.  

Resultat flervalsfråga nr. 2: 
 

 
 
 

Enligt tabellen ovan kan slutsatsen dras att de allra mest framträdande känslorna för genren 

modern instrumental progressiv metal var: Förvåning (52%), Panik/Kaos (52%), Ilska/Hat 

(48%), Oro (40%) och Ondska/Hotfullhet (40%). Vi kan här se att det ligger något mer 

betoning på de mest framträdande känslorna och dessa känslor ligger varandra relativt nära. 

 

Om fördomar 
 
-Nedan redovisas några exempel på fördomar som respondenterna haft mot genrerna. 

Ålderskategorin 50-64 år 
Man 50-64 år: Beskriver sina fördomar om modern instrumental progressiv metal enligt 

följande: ” Ej musikaliskt framfört”. Fördomar om modern progressiv metal: ”Framförs av 

negativa destruktiva personer”. 
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Kvinna 50-64 år: Fördomar om modern instrumental progressiv metal: ”inte min typ av 

musik”. Fördomar om modern progressiv metal: ”det låter illa”. 

 

Kvinna 50-64 år: Hon har sedan tidigare haft fördomar om genren modern progressiv metal: 

”Att det är destruktivt uttrycksmedel. Gillar inte sättet sångaren för fram texten/budskapet på. 

Kan uppfattas/tolkas fel pg av ljudet eller att texten ej når fram”. 

 

Ålderskategorin 25-49 år 
 

Män- Låtex. nr. 1: 

• För lite känsla i musiken på grund av för mycket fokus på tekniska element och 
produktionen istället istället på känslan som musiken ska förmedla.  

• Att den sällan förmår beskriva olika sorters känslotillstånd trots sin potential för detta 

 

Låtex. nr. 2: 

• Samma. För lite känsla i musiken på grund av för mycket fokus på tekniska element och 
produktionen istället istället på känslan som musiken ska förmedla.  

• Att låtarna sällan är särskilt dynamiska, det finns ofta ingen dramaturgi i sånginsatsen utan 
det blir fullt ös hela tiden, vilket lätt bedövar lyssnaren. 

 
Kvinnor- Låtex. nr 1:  

• har väl där dragit genren över en kant, att allt är aggressivt och extremt och stressigt. men så 
är det ju inte. (min uppfattning ändrades långt innan jag lyssnade på dessa låtar). 

 
Låtex. nr 2: 

• destruktivt, typ att det bara är "skrikmusik".   
• Alldeles för skrikigt och jobbiga texter (som man ändå inte hör) 

 

Ålderskategorin 15-24 år 
 

Män- Låtex. nr 1: 

• Med den instrumentala stämpeln kommer ett krav på avancerad låtuppbyggnad. För att 
fånga publiken måste låten hållas intressant utan sång och behöver därför fläskas på i den 
tekniska biten. Min fördom var att genren skulle vara avancerad till en punkt där den skulle 
vara utmattande att lyssna på.  
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• Har aldrig gillat genren då det är för mycket ljud och konstigt skrik, men dessa låtar gick 
faktiskt att lyssna på. 

• Låtar håller sig inte inom samma subgenre. Framförallt håller inte album sig inom samma 
subgenre. 

 

 

Låtex. nr 2: 

• Att det är svårt att förstå och känns "överskolat". 

• Det ska vara så jäkla hårt hela tiden. 

• Låtar håller sig inte inom samma subgenre. Framförallt håller inte album sig inom samma 
subgenre. Sången kan gå från strupsång till opera till viskande. 

 
 
Kvinnor- Låtex. nr 1:  
 

• Att det ska vara hård musik 

• Kan vara väldigt bra.  

• Nej, aldrig lyssnat på den förr. 

• Jag har alltid tyckt att det bara är skrik och har svårt att förstå eller höra texten i låtarna, jag 
blir stressad av att höra denna typ av musik. (?) 

 

Låtex nr 2: 

• Jag tror inte att jag kommer gilla det, eftersom min uppfattning är att det finns många (enligt 
mig) dåliga/ok band men få riktigt (enligt mig) bra band inom den genren.  

• Alldeles för skrikigt och jobbiga texter (som man ändå inte hör) 
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Analys 
Syftet med denna uppsats var att ge en bredare förklaring till hur musikgenren modern 

instrumental progressiv metal kan uppfattas, hur uppfattningen skiljer sig från modern 

instrumental progressiv metal samt att redogöra för vilka fördomar som finns mot genren. 

Nedan så följer en analys av resultaten utifrån frågeställningarna. 

 

Frågeställning nr. 1: Hur uppfattas genren modern instrumental progressiv metal? 

 

Många av respondenterna upplevde känslor som stress/hjärtklappning, nyfikenhet, tagg/pepp 

och ivrighet. Många svar pekade mot att genren upplevdes som stressande. Några av 

orsakerna till detta verkade vara trummorna och gitarrernas bitvis snabba rytmer. Detta kunde 

beskrivas som ”Hetsig rytm i musik gjorde att man blev lite ansträngd och stressad”, ” Smått 

stressad vid trummorna och deppig vid gitarren”. Om stressen upplevs på grund av 

hetsiga/snabba rytmer, så kan det vara en effekt av Emotional contagion (se under avsnittet 

Teori- Multimechanisms Theory), där musikens uttryck direkt kan kopplas med olika känslor. 

Snabb musik kan till exempel kopplas till någon som springer, som i sin tur kan kopplas till 

att man springer mot bussen och således är stressad. Detta fenomen kan även länkas till Peter 

Kivys teori om ”contour” (Thompson, W.F. 2009:175-176), vilket han menar är den naturliga 

kopplingen mellan musik och känslor. En känsla av ansträngning eller stress kan upplevas om 

musiken är hetsig, då musiken exempelvis direkt kan associeras med en vardaglig hetsig 

företeelse.  

 

En annan möjlighet till att respondenterna uppfattade musiken som stressande eller taggande, 

kan ha berott teorin om Rythmic entrainment- (se under avsnittet Teori- Multimechanisms 

Theory) det vill säga att lyssnarnen dras med av de kraftiga rytmerna i musiken, då 

hjärtrytmen påverkas. Lyssnaren kan således uppleva rytmen som stressande-pulsen stiger, 

eller taggande/peppande. 

 

Dissonansen i låten var en bidragande faktor till att musiken delvis upplevdes som aggressiv. 

Dissonans kan som tidigare nämnts föreslå fara, då den naturligt hos många levande arter 

triggar hot och varningssignaler (Sloboda, Västfjäll. 2008:564). Det verkar vara något som i 

detta fall kan vara orsaken till att musiken delvis upplevdes som aggressiv. Eftersom att låten 

flitigt skiftade mellan konsonans (exempelvis de harmoniska gitarrsolona i låten) och 
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dissonans så drogs lyssnarna mellan olika sinnesstämningar med stora kontraster. De 

konsonanta delarna av låten påvisade, på samma sätt som tidigare forskning om konsonans 

(Thompson. 2009:116), hur den hade en lugnande effekt: musiken upplevdes som mer 

harmonisk och avspänd. 

 

Hos åldersgruppen 50-64 år så uppskattades inte musiken av någon av könen, ett resultat som 

jag hade räknat med tanke på mina egna fördomar om äldre och deras syn på genren. 

Responsen var att vissa av dessa respondenter kände sig omtumlade, stressade och att det var 

jobbigt med växlande harmoni. 

 

För både ålderskategorierna 15-24 år och 25-49 år så uppvisades en tydlig skillnad i hur 

musiken uppfattades bland män och kvinnor. Resultatet från frågeformuläret visade på att 

kvinnorna kände övervägande negativa känslor över låten: stress, otålighet, balans, lätt panik 

och stress, förvirring, uppe i varv, samt ”inga positiva känslor förutom vid en tidpunkt”. 

Bland männen så var det ungefär hälften som uppfattade musiken som positiv och cirka 

hälften som uppfattade den negativt. 

 

Generellt så upplevdes ofta stress i kombination med lugnande partier. Låten innehåller 

många olika delar med olika sinnesstämningar vilket fått respondenterna att slitas mellan 

olika känslor inom en och samma låt. Detta gör även att det blir svårt att sätta en stämpel på 

hur musiken uppfattas. Det går inte att dra alla över en kam, men genom att se över vad 

majoriteten tycker så kan man dra slutsatsen att genren ofta verkar uppfattas som antingen 

stressande eller taggande, med den avgörande faktorn om musiken uppskattas eller inte.  

 

Frågeställning nr. 2: Hur skiljer sig uppfattningen av modern instrumental progressiv metal 

från uppfattningen av modern progressiv metal? 

 
Denna frågeställning var den som fick tydligast resultat, då det gick att jämföra båda låtarna 

mot varandra och genom den kvantitativa datan se statistiken över vilka känslor som 

respondenterna mest frekvent förekommande upplevt. Modern instrumental progressiv metal 

uppfattades till skillnad från modern progressiva metal som något mer positiv. Återigen så 

uppfattades den som både positiv och negativ, men låtex. nr. 2 gav dock övervägande upphov 

till känslor av aggressivitet, självdestruktivitet och stress. Många påpekade här vokalistens 

skrik och growl som mycket aggressivt. Här var respondenterna mer överens i sina svar. 
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Några av de egna känslor de kunde uppleva, uttrycktes med egna ord som: stress, smärta, 

illamående av sången, känner mig påhoppad, desperation, ilska, ångest, mörker och svärta.   

 

Det extremt oväntade slutet i låtex. nr. 2 hade stor inverkan på nästan alla respondenter. 

Någon började till och med skratta, medan någon annan från att ha övervägt att stänga av, 

gick till att känna sig lugn av slutet. En annan respondent beskrev slutet så här: 

Som att ha vittnat en obehaglig scen el. konflikt, som sedan byter ton som om någon närstående 
har frågat: "Tequila-sugen?" 

 
 
Frågeställning nr. 3: Vilka fördomar finns det om modern instrumental progressiv metal och 
varför? 
 
Hos åldersgruppen 50-64 år så såg fördomarna ut att vara negativa. Musiken var inte 

respondenternas musikstil och en av respondenterna hade fördomar om att ”musiken framförs 

av negativa destruktiva personer”.  

 
Jag hade under uppsatsens gång i åtanke att musiken kanske av de äldre skulle anses som 

djävulens musik eller dylikt. Sådana kommentar kanske hade förekommit om respondenterna 

hade varit något äldre. Med tanke på att det var så pass få respondenter som svarade inom 

denna ålderskategori (endast tre stycken) så bör inte förhastade slutsatser dras av resultatet.  

 

Bland de övriga åldersgrupperna så hade vissa fördomar om att musiken endast var aggressiv, 

extrem och stressig, att den skulle erhålla hög avancerad nivå, att musiken kan vara väldigt 

bra och att den innefattar för mycket konstiga ljud och för skrikig sång. Det märktes här 

tydligt en viss förvirringen av skillnaden på instrumental och vokal musik. Det kan tolkas som 

att en del av respondenterna inte visste skillnaden på instrumental och vokal musik, något som 

kanske borde ha framgått tydligare i instruktionerna för frågeformuläret. Ett par svar för 

frågorna ”vilka fördomar respondenten haft mot genren” var de samma för låtex. nr 1 som 

låtex. nr 2. Att vissa respondenter inte uppskattade skriken/growlingen i båda låtexemplen, 

kan ses som ett tecken på förvirring eller okunskap hos respondenterna. 
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Diskussion 
Hur väl resultatet besvarade forskningsfrågorna 

Jag förväntade mig att resultatet skulle bli något mer specifikt gällande frågeställning nr. 1: 

Hur uppfattas genren modern instrumental progressiv metal?, men resultatet från frisvaren 

var övervägande ospecifikt, med undantag för ett fåtal reaktioner. Den främst bakomliggande 

orsaken till denna otydlighet visade sig vara låtens komplicerade låtstruktur med många olika 

partier. För att kunna redovisa de mest förekommande reaktionerna på musiken så har 

forskningsfrågan kunnat besvaras med  hjälp av den kombinerade datan från frisvaren och de 

bundna svaren. 

 

Trovärdighet och validitet i resultaten 

Det var vid vissa tillfällen svårt att avgöra om respondenternas svar var upplevda känslor eller 

om det var uppfattningar grundade på konventioner, som att så här ska musiken uppfattas. 

Matravers (2007:376-377)- talar om hur vi människor drar associationer från kulturell och 

social fakta. Även Sloboda nämner att det som lyssnare kan vara möjligt att dra 

karaktäristiska slutsatser grundat på konventionella slutsatser utan att själv uppleva några 

känslor alls (Sloboda, J 2005:206).  

 

Resultaten framförallt i den första forskningsfrågan erhåller hög validitet då den innefattar 

resultat från både kvalitativ och kvantitativ data. Den kvalitativa datan var välbehövlig och 

kompletterade eventuella otydligheter från frisvaren i frågan om vilka känslor som upplevdes 

under låtarna. 

 

Det märktes viss förvirringen mellan skillnaden på instrumental och vokal musik. Vid 

frågorna om respondenterna haft några fördomar mot någon av låtarna så framkom det att 

vissa fördomar var de samma för instrumentalmusik då de båda genrerna ansågs vara för 

”skrikiga” sångmässigt. För en mer insatt musiker så är det självklart att instrumental musik 

inte är skrikig då den endast är instrumental. Detta kan tolkas som att vissa inte vet skillnaden 

mellan instrumental och vokal musik.  
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Indelningen av ålderskategorierna var för ostrukturerat i upprättandet av frågeformuläret. 

Respondenterna i undersökningen var till 56% personer inom åldersgruppen 15-24 år, 32% 

var 25-49 år och resterande deltagare 12% var 50-64 år. Att en sådan stor del av 

respondenterna tillhörde ålderskategorin 15-24 år berodde med stor sannolikhet på att det 

kontaktnät jag har är personer i samma ålder som mig själv. En annan bidragande faktor till 

denna statistik är att jag valde att tillämpa bekvämlighetsurval och snöbollsurval vid 

urvalsprocessen av populationen för att få tillräckligt med svar. 

Ålderskategorin 25-49 år ett väldigt stort glapp där det kan skilja 24 år mellan respondenterna 

utan att jag vet om det. Detta är inget som påverkar resultatet i vad respondenterna upplever 

för känslor, men det blir ett större problem om man försöker se sambanden mellan ålder och 

upplevda fördomar eller känslor. Detta misstag var något som jag ändå lät vara då jag inte 

kommit på mig själv förrän 15 svar hade kommit in. Jag hade inte heller tillräckligt stor 

anledning att ändra formuläret då det inte var det huvudsakliga syftet att koppla ålder till 

upplevda känslor. Hade jag dessutom ändrat ålderskategorin så hade jag behövt bett dessa 

respondenter göra om testet, vilket jag inte tror de hade gått med på, vilket hade lett till att jag 

inte fått in tillräckligt med empiri. 

Hur skulle studien kunnat förbättras?  

Hade arbetet varit en avhandling så hade flera metoder som djupintervjuer och dylikt kunnat 

tillämpats, men det är något som hade varit ett för stort arbete inom ramen för C-uppsatsen. 

 

Jag tror mig ha haft för få respondenter för att ha full nytta av att använda Slobodas metod om 

att låta respondenterna anteckna exakt tidsangivelse då de upplever en specifik känsla 

(2005:169). Detta då jag inte kunde se allt för tydliga mönster för de tidpunkter som 

respondenterna angivit. Hade respondenterna varit dubbelt så många så hade kanske tydligare 

mönster framträtt från den metoden.  

 

Ställningstaganden och genomföranden- brister och förtjänster 

Urvalet av respondenter borde ha varit av typen obundet slumpmässigt urval för att få resultat 

som var mer representabla för en större population. Resultatet av att jag använde 

bekvämlighetsurval blev att mer än hälften av respondenterna tillhörde ålderskategorin 15-24 

år.  
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Det var till stor fördel att frågeformuläret innefattade båda frisvar och bundna svar, då 

frisvaren var relativt spretiga. Det gick lättare att få en översikt med hjälp av den kvantitativa 

datan. Den kvantitativa datan kunde hjälpa till att visa på vilka känslor som var vanligast 

förekommande, men med tanke på låtens komplexa struktur så kan man inte koppla dessa 

resultat till när de upplevdes under låten. Hade jag använt endast en av metoderna så hade 

resultaten varit mer svårtolkade. 

 

Frågor som väckts underarbetets gång 

Jag har i efterhand funderat på om det varit bättre att kalla genrerna för instrumental djent 

samt djent, med tanke på att det kanske hade sett tydligare ut att skriva instrumental djent 

istället för modern instrumental progressiv metal. 

 

Uppsatsens bidrag till forskningsfältet 

Eftersom att forskning angående modern instrumental progressiv metal inte genomförts 

tidigare så bidrar resultaten från denna undersökning med en ny infallsvinkel om hur musik 

kan påverka människor emotionellt, här med fokus på hur modern instrumental progressiv 

metal kan uppfattas i sin helhet. Den bidrar även med den viktiga faktorn om skillnaden i 

uppfattning mellan vokal och instrumental modern progressiv metal- vilken effekt 

användandet av growling/skrik i en låt kan ha. 

 

Förslag på vidare forskning 

I denna uppsats så har det undersökts hur mottagarna, lyssnarna, upplever musiken. Jag har 

således inte valt att gå in på hur kompositörerna går till väga för att åstadkomma det de vill 

uttrycka. Kompositörernas tillvägagångssätt för att uttrycka känslor genom musiken skulle 

vara ett intressant område för vidare forskning. Min uppsats skulle kunna ligga till god grund 

för vidare forskning inom ämnet. 

 

Vilket humör man är på innan man lyssnar på musiken och hur det kan påverka hur man 

upplever musiken är ett annat ämne som skulle vara intressant. Hur stor roll spelar humöret 

för vad man upplever? Det skulle vara intressant att ta reda på hur respondenten känner sig 
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innan den lyssnar på musiken, för att försöka bedöma hur stor del humöret påverkar hur 

musiken upplevs. 

 

 

Vad jag lärt mig av uppsatsprojekt 

Av uppsatsprojektet så ha jag lärt mig att genren modern instrumental progressiv metal kan 

uppfattas på många olika sätt och att det är svårt att sätta en stämpel på hur musiken generellt 

uppfattas. Jag har fått en insikt i hur komplext ämnet musik är när man drar sig över på de 

psykologiska delarna. Musik är ett fenomen som påverkar oss på så många olika sätt och det 

finns så otroligt många olika faktorer som spelar roll för hur musiken upplevs. 

 

Eftersom att ämnet om hur musik påverkar oss är så svårdefinierat så är den mest 

förekommande forskningen relativt abstrakt. Speciellt svårt att definiera har varit varför 

musik påverkar oss. Under avsnittet Tidigare forskning så tas olika förslag på detta upp. 

Exempel på orsaken till att vi känner känslor av musik kan vara gamla minnen som triggas 

eller att musiken säger något som vi vet om men inte tar tag i.  
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Bilaga 1 
Låtexempel nr 1. ANIMALS AS LEADERS- Tooth and Claw. Modern 
Instrumental Progressiv Metal 

-Vilka känslor upplever du när du lyssnar på låten och under vilken tidsperiod känner 
du dessa? Beskriv gärna vad det är som får dig att känna just så. 
 

0:05 - S jälva "riffgitarre n" skapar e n s lags oförutsägbar käns la. 0:23 - När harm onigitarre rna kom m er 
får jag en ganska pos itiv käns la. 2:32 - Me lodigånge n skapar e n väldigt osäker käns la e ftersom  att 
m an inte  ve t var saker är påväg. 
 
0:46 - ilska, m od, kaxighet av de  korta noterna snabba, m en melodiska rytmerna, 1:22 taggad, 
upprym d av gitarre ns  snabba skalor, 3:15 - vem od, sorgsenhet av gitarre ns me lodie r, 3:58 taggad, 
fylld med e nergi av mus ike ns  snabba byte n, palm  mute s och takt 
 
Introt och bryggan över till s lut groovet känner man hur hande n börjar Djenta med autom atiskt, de t är 
en underbar känns la! 
 
Låte n upple vs väldigt hård i början, de n bli bättre  när gitarrsolot startar vid 0:24 men låte n gjorde  m ig 
stre ssad av att bara s itta s itt och lyssna på de n. 
 
Från att de t från början känns  m örkt och kaotiskt så får man e n pos itiv käns la när första gitarrsolot 
kom m er vid 25 sek in på låte n. Då landar man i e n mer pos itiv och harm onisk käns la. Vid 1 m in så 
känns  det jobbigare  och mer upprepning som  gör att jag inte  kan ta till m ig annat än trum m or och 
uppre pande  gitarrspe l. När gitarre n kom m er in ige n med en melodi vid 1.30 m in så kan jag ta till m ig 
m usike n ige n och följer med i solot. Me llan 1.50-1.57 så är man inne  i e n stre sskäns la ige n, vilke t 
innebär att de t är svårt att ta in mus ike n och urskilja nyanse r, de  olika instrum e nte n sam t vad som  
hände r i låte n. Kaos Alltså...Nästa parti är ok ige n och vid 2.31 kan jag uppskatta de  olika 
instrum e nte n och urskilja olika nyanser och käns lor ige n. Vid 3.03 infalle r s ig e tt lugn när tem pot och 
det m elodiösa växe r i låte n e nligt m ig :) Från det lugna ökar tem pot och växer till e tt parti som  jag 
fortfarande  kan ta till m ig. Vid 3.41 växlar man mus ike n mellan höger och vänste r öra. Inte  be hagligt 
för lyssnare n. Re sterande del och avs lute t av låte n gör att man känner : Jaha - där var de n s lut m e n 
m an kom m er ihåg de  partier som  intre sserade m itt öra 
 
S ur (0:15): gitarrljudet, Nostalgisk (0:35, 1:40, 3:03): m e lodin påm inner om  gam m al Ninte ndom usik, 
Grubblande (1:07): gitarre ns  tugg, Fundersam  (2:22): m elodin, Mystisk (2:40): De n snabba me n 
förs iktiga me lodin, Journalis tisk (4:10): knäppande ljud påm inner om  jingel från nyhetsprogram . 
 
stre ss  
 
2.32 frihe tskäns la, m us ike n ge r mej en käns la av att jag svävar iväg 
 
Fram  till ca 0:40 upple ver jag e n käns la av rastlöshet/frus tration. m e st rastlöshet tror jag. och det är 
nog kom binatione n av ins trum e nt sam t de n snabba takte n som  orsakar det gem e nsam t, inget e ns taka 
specifikt bidrog till käns lan. från typ 0:40 och fram åt e n bit, typ till 1:30 så är käns lan - kaos . Det är mkt 
som  händer med låte n, de t känns  obalanserat och ostrukturerat. e tt medvete t kaos , but still, kaos. från 
ca 1:30 så åte rfinne r jag "balanse n", känns  m er rytm iskt och be hagligt. ve t e j om  detta stycke  är likt 
de t i början, m e n Efter "kaos"-bite n så känns  det varke n rastlös t e ller frustrerande, m er rytm iskt. 
ple asing. Inget ins trum e nt känns  m er e ller m indre  be hagligt e ller tillfredsställande. e lle r jo, gitarre n, 
de n känns  bekant, därm ed bekväm . svårt å be skriva hur e lle r varför. från 2:30 förändras det i låte n 
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ige n. jag gillar inte  (pianot e ller vad det är?) Det passar inte , e ller de t känns  m alplacerat. de n här låte n 
har för många kom pone nte r haha! från ca 3:00 så landar m an ige n, välbe hag. lå te n börjar kännas  
härlig e fter de  mer svårsm älta partierna. re ste n av låte n får m ig att känna.. hm . jo men ändå rätt 
tillfreds. pos itiv.  
 
00.10 - intre sserad. Jag vill höra mer. 01.00 - cool. Känne r m ig tuff och diggar med. 01.35 - Får 
kopplingar till film , typ Jam es Bond. 02.30 - Intre sse t är tappat 03.30 - Börjar hoppa i klippet 
 
Känner lätt panik och stre ss under låte n, hade svårt att lyssna klart. 
 
1:15: S tre ss . Hets ig rytm  i m usik gjorde  att man ble v lite  ansträngd och stre ssad. 2:39: Lättnad. Vid 
de nna punkt s läppte  trycket lite  och det kände s som  att mus ike n öppnade  upp s ig. Här lugnade man 
ne d s ig och kunde andas ut. 
 
S m ått stre ssad vid trum m orna och deppig vid gitarre n. 
 
Jag gillar me llan spele t som  kom m er 2:32. Väldigt lekfullt och ger m ig e n väld igt blandad känns la av 
äve ntyr, spe l och utmaningar. 
 
Käns lan av lättsam he t- Gitarre n i introt. S nygg harm onik. 
 
0:23 - 0:39. De n klättrande melodin som  spe las av lead-gitarre n får m ig att känna längtan. 1:13 - 1:22. 
Gitarriffe t får m ig att känna tveksam  på något. Misstänksam het. S om  när man pratar med någon man 
inte  tycker om  elle r litar på. 1:30 - 1:49. Gitarrsolot och specie llt ackordföljden 1:30-1:40 är någon sorts 
kulm ination. Man har nått måle t. Eller toppe n. Tillfredsställe lse! 2:32 - 3:02. Frihet. Något abstrakt. 
Lugnet i rym de n. Orsakad av synth-slingan i bakgrunde n. 3:59 - 4:16. S ynths lingan i bakgrunde n får 
m ig att känna m ig stre ssad, orolig. 4:11 - 4:14. Det stora "m örka" re ve rbet bidrar ytterligare  till oron 
och lite  räds la. S om  att titta i e n s tor avgrund e ller vara fram för något stort farligt och okänt. Ett svart 
hål? Tänker lite  på rym de n ige n. 
 
Introt stre ssade m ig me n gitarre n gav e n käns la av thundercats intro. Ble v upplyft av gitarre n ige n vid 
01:30. Mindre  stre ssad vid 2:30 tack vare  dom  m jukare  tongångarna och arr. Direkt e fter kom m er e tt 
parti som  man känne r tillhör e tt gam m alt Am iga S pe l. 
 
1 m inut: Börjar gunga med huvudet. Känner öse t. 1 m inut 10 sekunder: Öset fortsätter. Börjar känna 
m ig ivrig inför fortsättninge n. 1 m inut 30 sekunde r: Be svike lse . Öset försvann och allt jag hör är se nt 
80-tals metal/hård rock 2 m inute r - 2 m inuter 30 sekunder: Öset kom m er tillbaka, gunget vill sätta s ig 
fast i m ig me n jag litar inte  riktigt på låte n e fter tidigare  be svike lse . 2 m inuter 35 sekunder - 3 m inute r 
25 sekunder: Känner inget specie llt m er än att de t var bra att jag inte  anförtrodde låte n. 3 m inuter 45 
sekunde r - 4 m inute r 20 sekunder: Öset är ige n tillbaka men ger inte  mycket då jag förväntar m ig 
besvike lse  e fter. 
 
0,23 förvånad, inte  hört ljudet tidigare  0,40 Glad 1,49 Exalterad, de t är när base n kom m er in som  gör 
det. 3,03 Be svike n, vad hände med base n?? 3,10 Glad igen, nu kom  base n tillbaka  
Uppvarvad, e n viss grad av stre ssnivå särskilt partie t från 0:40 till 1:06 p.g.a e lgitarre ns  oväntade 
taktartsskiftningar vilke t gör att lyssnandet mer går ut på att "förs tå" vad jag hör än att "känna" vad jag 
hör. Partie t m ellan 3:02 och 3:25 berör m ig mer och upple vs mer harm oniskt kanske  p.g.a s in mer 
m elodiska karaktär. 
 
Personlige n upple ve r jag de nna låt under de  första lyssningar med ganska blankt, ne utralt intryck på 
vad de n förm edlar. Med tite ln "Tooth And Claw" som  associationsobjekt, tänker jag m ig låte n som  ett 
soundtrack till att lösa problem  med de  mede l man har. Detta handling påbörjas vid låte ns  inledning... 
R iffstycket som  börjar vid 0:39 ge r e n växande spänning av förväntning av vad som  kom m a skall. 1:30 
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ger hint om  fram steg till lösning, m ed introduktione n av le ad gitarr i dur(?). 2:08 inlede r i e tt mer 
ne dstäm t ton med några upprepande fraser, något som  kan associe ras med (e n frus trerad) 
bearbetning av problem et som  kvarstår e fter första försöket. 2:30 ger skifte  i ton och m iljö, m ed att nåt 
nytt fram steg uppnås till slut, möjlige n kunskap. Re ste n av låte n repete rar tidigare  stycke n med lite  
e xtra e lektronik, något som  kan hinta om  att bringa lösning med nya kunskaper och förväntningar.  
 
Direkt i början på låte n så känner man vilke n e nergi de n har. Det är högt tem po i början och de t 
skapar nyfike nhet. Låte n är för övrigt riktigt bra m ixat, vilke t m ånga inte  kan fixa. 
 
~0.30 - gåshud (gitarre n) ! 2.47 Började  okej, m en härifrån låter de t inte  bra! 4.11 Gitarre n är för lågt 
stäm d här, fungerar inte  ihop med re ste n.  
 
Melankoli av kom pgitarrerna i början (0.00). Aggre ss ivite t av trum m orna (0.04). En upplyftande käns la 
av sologitarre n, men med viss me lankoli (0.22). En käns la av att man färdas  någons tans av ackorde n 
(1.57). Förändring när låte n byter form , m an väntar på vad som  ska ske  (2.32). En blandning av lugn 
och nyfike nhet (3.03). Uppfylldhet av solot (3.12). Kontrollerat kaos (3.41). Energi (3.58).  
 
0:22 När solot börjar känne r jag m ig upprym d och taggad 0:40 I de tta parti känns  det som  att de t 
bygger upp till något stort. Undrar om  jag är fe l pe rson för de nna låt m e n jag vill bara ställa m ig och 
crabba 1:06 Dissonansackordet i gitarre n känns väldigt aggre ss iv 1:30 S olot har e n väldigt lugnande 
e ffekt på m ig. Harm onisk och lekfull me lodi. 2:32 Åte rige n e tt väldigt lugnande parti. Tycker att man 
ham nar i e n vagga med sköna takter. 3:12 Åte rige n taggad på nytt 3:58 Taggad till max 4:11 Förstör 
allt. 
 
 

Beskriv kort hur du känner dig efter att ha lyssnat på hela låten. 
 
I de t stora he la känns  låte n pos itiv och skapar e n s lags e xalte ring. 
 
jag känne r m ig glad och taggad e fter att ha lysnat på låte n 
 
Känner m ig e ne rgisk och glad. 
 
Det var skönt när låte n tog s lut, e ftersom  låte n gjorde  m ig stre ssad 
 
Växlande harm oni med jobbiga sekve nse r em e llan och sim pelt s lut 
 
Kaxig och barns lig, lite  lätt sur 
 
stre ss  
Blandade käns lor ...känne r mej lite  om tum lad 
 
hm . i s lutändan, tack vare  he la sis ta partie t, så känner jag m ig ändå nu .. ja, balanserad.  
 
Den började  lite  spännande me n jag tappade snabbt intre sse t. De käns lor jag fick av he la låte n var 
m est otålighet, om  de t är e n käns la. 
 
Lättad att de n är s lut. 
 
Ansträngd. Vid aktiv lyssning uppfattade  jag de n hets iga rytme n som  väldigt utmattande. Mycket 
hände unde r låte ns  gång med många olika lager av mus ik sam tidigt sam t olika rytmer.  
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Headbang! 
 
Blir äve ntyrs inspirerad 
 
ne utral 
 
Något otillfredsställd och splittrad käns lom äss igt på grund av så många olika käns lor som  upple vs 
under låte ns gång. Brist på röda trådar och upprepningar bidrar också till de tta  
 
Lite  överraskad men till freds. 
 
Besvike n över att 'buildups' inte  lede r någon vart. Låte n är e tt axplock av olika ge nrer och de  funkar 
inte  tillsam m ans i de nna låt e nligt m ig. 
 
Förvirrad 
 
Uppe i varv. 
 
En kontrastfylld käns la i koppling till problem  som  man s tälls inför. 
 
Väldigt e nergirik, bra och skönt tem po. klockre n kvalite t rakt ige nom! 
 
Låte n fram kallade  inga direkta käns lor. Inga pos itiva i vilke t fall förutom  om kring 0.30. 
 
Lugn me n vake n, på e tt sätt som  när man varit m ed på e n spännande re sa. 
 
Taggad till max! Vilke t avslut! 
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Bilaga 2. 
Låtexempel nr. 2. PERIPHERY- MK Ultra. Modern Progressiv Metal 
 
0:00 - Introt känns  aggre ss ivt. 0:17 - S ånge n är också väldigt aggre ss iv. 0:17 - Me lodin i bakgrunde n 
känns  "gale n". 1:03 - S ångm e lodin i re fränge n skapar lite  m er hopp. 2:03 - Jazzde le n skapar e n stor 
kontrast som  känns mycke t gladare . 
 
0:02 - ilska, 0:16 - förvirring av gitarre ns  "inharm oniska" m elodier, äve n ilska av rös te n, 0:45 - taggad, 
arg, på grund av te xte n, röste n och takte n, 1:41 - taggad på grund av te xte n och takte n, 
 
Aggris ivite t och har ge nom  he la låte n fram  till "hissm us ike n" då de n gick över till e n wtf känns la me n 
harm oniskt brytande ifrån re ste n av låte n. 
 
Början av låte n gör m ig me st irriterad se n vid 1:05 när de  början sjunga blir de t bättre  me n se n när 
dom  börjar skrika ige n så känns  låte n så he tts ig ige n. Me n vid 2:03 är låte n mycket m er be haglig att 
lyssna på och man blir lugnare  och gladare  
 
Fruktansvärt att lyssna på med allt growl!!! S kulle  inte  kunna uppfatta te xte n om  de n inte  fanns i skrift 
och det går inte  att hitta e n käns la bakom  budskapet m ed detta growlande. Vid 1.03-1.18 händer 
något... Jag kan ta till m ig både instrum e nt och me lodi och kan tom  urskilja te xte n ;) Fram  till 2.01 är 
det e tt parti jag he lst skulle  vilja s lippa höra på... sedan händer ngt ige n. Re s te rande de l är så lugn och 
m elodisk och är e n så otrolig kontrast till övriga de lar så m an blir glad och känner att de t här skulle  jag 
kunna lyssna på många gånger. tom  rings ignal e ller melodi i te le fone n? <3 
 
S m ärta (0:07): tung gitarr, Illam åe nde (0:20): får käns la att sångare n ska kräkas, Grinigt barn (0:39): 
frasering uttal och betoning, Utåtagerande tonåring med lågt blodsocker(0:45): "Me n åååååh!!!", 
Avs iktligt öve rdrive n/oärlig (1:13): överdrive n artikulering, Förbannad (1:30):kraft i röste n och stadig 
takt, Tonåring med lågt blodsocke r (1:53): S om  tonåringe n ovan fast m er de sperat i röste n, Likgiltighet 
(2:12) melodin påm inner om  e n blandning me llan kärlekssce ner i e n 80-talsfilm  och hissm us ik. 
 
räds la 
 
0:01 S tre ss >0:17 Ondska, De struktivite t> 2:00 pos itiva käns lor kom m er tillbaka fram  till s lute t av låte n 
 
från 0:00 och fram åt -> ojojoj, destruktivt.. kanske .. de t är för att skrikandet känns  inte  aggre ss ivt 
m en.. ja de t är svårt att sätta ord på. jag känner m ig stre ssad. de t finns  inge n ro att landa på i själva 
sånge n. bara det ins trum e ntala har ju ändå e n tydlig rytm  att vila på, m e n det är svårt när sånge n 
näs tan sticke r i kroppe n. runt 1:00 så sjungs det m er än skriks (re fränge n?), vilke t känns  m kt bättre . 
käns lan är "he lt okej", svårt att känna något m er specifikt. vid 1:20 så känns  det stre ss igt ige n. alltså 
riktigt jobbigt faktiskt. typ på sam m a sätt som  man känner s ig stre ssad och obekväm  av folk som  
bråkar oge nerat offentligt. vid 2:00 så blir de t ju som  e n helt annan låt, nästan lite  salongsm usik. 
kom iskt. känns  tre vligt. jättem alplace rat, me n tre vligt. tre vligt fram  till s lute t.  
 
00.30 - Lite  obe hag, för skrikigt för m in sm ak 01.00 - Börjar digga med. Ble v m er intre sserad nu 02.15 
- Glad. Gillar slute t. 
 
0:40 fick jag nog och stängde av, känner stre ss. 
 
1:32: Oro: Musike n känns  väldigt kaotisk och diffus. Något som  stör fride n i någon mån. 2.03: Lättsam : 
Här får man någon sorts lounge -käns la. S om  att man har flyt. Mus ik som  man bara kan ta det lugnt till.  
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Fuck allt m e n jag är glad i m ig själv. 
 
Jag gillar de le n som  kom m er 1:06. Ger e n mer käns la av alvar och tydligare . De le n som  kom m er 2:20 
passar inte  in och tycker bara det blir fe l. 
 
Första två m in kände  jag m ig bara påhoppad och kände e n typ av stre ss. 
 
0:02 - 0:16. Oro, s tre ss orsakade av det e nform iga riffe t. 0:17 - 0:31 sam t 1:18 - 1:25. Illam åe nde på 
grund av för mycket dissonans  och distortion (gitarre r och sång). 0:45 - 0:49 sam t 1:47 - 1:50. Glädje , 
lättnad och tillfredss tälle lse  på grund av "droppet". Tyngden och "re lease n" e fter de n jobbiga ve rse n 
bidrar till de tta. 2:03 - De n de le n fick m ig att skratta. Me st på grund av kontraste n mot de t som  var 
tidigare . I och med det finns någon sorts  tillfredställe lse . 
 
Intro: S tarka käns lor. Ville  he adbanga! Men sånge n som  kom  in blåste  bort de t. 
 
2 sekunder - 17 sekunde r: "Detta kom m er bli bra", hög förväntan under e tt såhär svängigt/tungt riff. 17 
sekunde r - 30 sekunder: S ånge n kom m er in och de n är ganska old school svartmetall, vilke t inte  kan 
sägas om  de n ins trum e ntala de le n vilke n är mer heavy m etal från se nt 90-tal - början av 2000. Känns 
aninge n obe hagande med e n röst jag e j är van vid till de nna sorte ns metal instrum e ntalt se tt. 33 
sekunde r - 51 sekunder: Main röste n blir mer lik m odern populärm etall, vilke t jag avskyr. 
Bakrundsröste n blir mer dov, m örk och (jag skulle  vilja skriva) he lhjärtad. Vilke t tilltalar m ig. Försöker 
att lyssna mer på bakgrundsröste n än main vocalist. 1 m inut 5 sekunde r - 1 m inut 19 sekunde r: 
S ånge n blir re n och är väldigt utstickande från re ste n. Detta tycker jag inte  om . Jag känner m ig 
aninge n äcklad av hur man kan förstöra e tt bra instrum e ntalt track m ed e n obegriplig blandning av 
sångstilar. 1 m inut 20 sekunde r - 2 m inuter: S ångstilarna fortsätter att blandas hej vilt och jag börjar 
känna m indre  och m indre  med låte n, och mer om  de n. De t instrum e ntala har dock hållt s ig konsekutivt 
såhär länge. 2 m inuter 3 sekunder - 2 m inuter 50 sekunder: Inge n mer blandad sång, känne r m ig 
lättnad. De t instrum e ntala går öve r från ösande riff till his s m usik och jag känner äve n för de t 
instrum e ntala att blandninge n inte  går ihop i sam m a låt.  
 
0,17 förvånad, nån skriker m ig i örat (sångare n) 1,33 Förbannad och le ss. Det är något gäll gitarr-läte  
som  orsakar det. 2,03 De n där konstiga gitarre n kom m er tillbaka och gör m ig förbannad, m usike n 
ändrar takt he lt och hålle t och blir någon slags dålig lounge -m us ik. 
 
Tidsperiode n 0 - 1:03 känns  påträngande  inte ns iv och jag vill he lst s tänga av, förm odlige n främ st p.g.a 
growlinge n och de  disharm oniska ljude n i bakgrundskom pet som  låter som  att någon s lår ihjäl e n 
keyboard. Från 1:03 till 1:17 börjar sångare n sjunga iställe t och kom pet blir m indre  "spretigt", vilke t gör 
att jag "hittar hem " i m us ike n e n lite n stund och känner m ig snäppet lugnare . Från 1:17 - 2:00 känns  
lika stre ssande som  början och det är förs t när låte n he lt byter karaktär vid 2:03 som  jag landar he lt 
och hålle t. Pulse n går ne r, jag känne r m ig nöjd och avs lappnad och bara flyte r med tills  s lute t.  
 
Låte n från och med början re flekterar på e n osäker, aggress iv m iljö som  kan åte rge  e n käns la av 
osäkerhet från e xem pe lvis m isshande l. S tycke t som  börjar vid 1:03 håller mörk ton me n introducerar 
skönsång vars tonval be tecknar de speration och s ikte t e fter e n säkrare  m iljö, tills  repetition av tidigare  
stycke n sätte r lyssnare n tillbaka in i de n sam m a, osäkra m iljön ige n. Andra m inute n ger skifte  i ton och 
inte ns ite t. Jag kan tänka m ig e n be haglig, lättsam  s inne stäm ning i frånvaro av de n osäkra m iljön, vare  
s ig det be ror på fys isk om place ring e lle r e n me ntal verklighe tsflykt. 
 
Man känner e n s lags ilska när man lyssnar på låte n, väldigt full av käns lor. sam m a här, bra m ixat och 
fin kvalite t. Och det är skönt m ed e tt lugnt break i låte n. 
 
0.15 "Jag är redan trött på det här" 0.17 "R ycker till" Vad nu? ~0.48 Jag tror jag precis förlorade tre  av 
m ina hjärnce ller. 1.18 --> Jag kan förs tå varför man lyssnar på det här. 2.00--> Oväntat. Gillar. 
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Ånge s t (0.00). Ilska och kaos (0.16). Mörker och svärta (0.50). De pre ss ivite t (1.04). Efter de n här 
tidpunkte n går alla käns lor ihop, dom  byte r inte  utan läggs snarare  ihop. Luuuuuugn och hoppfullhe t 
(2.00). 
 
Aggre ss iv start. S å fort verse n börjar känns det som  att allt är kaos och ovisshet. 0:45 Väldigt 
aggre ss ivt riff och sound. 1:02 Känns frågande, som  ett plädande  "varför?" 1:19 Tillbaks till de t 
superaggre s iva. Man vill bara förstöra. 2:00 Tre vligt gitarrspe l. Lite  lounge -it. S köna trum m or 
 
  

Beskriv kort hur du känner dig efter att ha lyssnat på hela låten. 

 
Hos m ig ge r låte n e n käns la av gale nskap. 
 
Efter att ha lyssnat på de nna låt känner jag m ig taggad och lite  arg på grund av te xte n och röste n. 
 
Förvånadsfull och facinerad 
 
Man känner s ig stre ssad av första de le n me n det var skönt m ed e tt lugnare  slut 
 
Först katastrof, jag står inte  ut käns la för att sedan övergå i skönt s lut. 
 
Förvirrad 
förvirrad 
 
De de struktiva käns lorna tog öve r, känner mej inte  harm onisk e fteråt 
 
haha lite  om tum lad. tack vare  slute t på låte n så hinner m an ju landa och det blir till och med rätt 
pos itivt. m e n början och m itte n av låte n känns  lite  hyste risk. ger m ig bara e tt inre  obe hag. tyvärr. 
 
Fick gladare , lättare  käns lostäm ning av de nna. De n började  lite  jobbigt m e n s lutade  bra.  
 
S tressad 
 
Här age rade outro som  e n sorts nedvarvning. S inne stäm ninge n hann gå ifrån att vara mer 
orolig/spänd till att vara mer lättsam . Outrot be stäm de käns lan jag har av låte n e fter att ha lyssnat på 
de n. 
 
Glad. S tark i m ig själv. 
 
Konstig 
 
S ista m inute n på låte n gjorde  att jag återfick det m e sta av m itt lugn ige n. 
 
Nöjd. Mest på grund av två olika m us ikstilar som  var m ed i e n och sam m a låt. S ådan dynam ik i 
låtstrukture n gör m ig äve n glad och öve rraskad. 
 
Ble v mes t ledse n över att röste n inte  passade sånge n 
 
För stora skillnader i sam m a låt m ellan subge nre s  är e norm t distraherande från att ta in mus ike n och 
att känna m ed de n. Iställe t känne r jag bara om  hur låte n hade kunnat vara bra om  bandet höll sig till 
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en stil i 3 m inuter, is tälle t för att byta hela tide n. Jag är även här be svike n. Låte n började  grym t m ed 
tunga riff och svartmetallssång för att sedan bli något he lt annat. 
 
Förbannad 
 
Öve rvägande chillad/avs lappnad e fter låte ns s lut. 
 
S om  att ha vittnat e n obe haglig sce n e l. konflikt, som  sedan byte r ton som  om  någon närståe nde har 
frågat: "Te quila-suge n?" 
 
Klockre nt! jag producerar bara e lektronisk m us ik och lyssnar väldigt sällan på de nna ge nre n me n man 
fastnar i låtarna på e n gång! bra jobbat! 
 
Inte  de n typ av m etal jag gillar att lyssna på. Me n jag förstår varför man kan tycka om  det, metal 
spe glar e ns käns lor på e tt specie llt sätt. Jag kan he lt e nkelt inte  känna m ed, e lle r re latera med de n här 
type n av m us ik. 
 
Tom he t. 
 
S am tidigt som  att jag vill förstöra världe n så kom  s lute t i låte n som  ett väldigt konfunderande part. 
Tre vligt. 
 
 
 

Om fördomar mot Modern Progressiv Metal 

 

S kit 
 
Att de t är svårt att förstå och känns "överskolat". 
 
Att de t är de struktivt uttrycksm ede l. Gillar inte  sätte t sångare n för fram  te xte n/budskapet på. Kan 
uppfattas/tolkas fe l pg av ljudet e ller att te xte n e j når fram  
 
Att låtarna sällan är särskilt dynam iska, de t finns  ofta inge n dram aturgi i sånginsatse n utan det blir fullt 
ös he la tide n, vilke t lätt bedövar lyssnare n. 
 
de t låte r illa 
 
Fram förs av negativa de struktiva personer 
 
des truktivt, typ att de t bara är "skrikm us ik". 
 
Allde le s för skrikigt och jobbiga te xter (som  man ändå inte  hör) 
 
Av sam m a anledning som  med låt nr 1. 
 
Det ska vara så jäkla hårt he la tide n. 
 
S am m a. För lite  käns la i m us ike n på grund av för m ycket fokus på tekniska e lem ent och produktione n 
iställe t iställe t på käns lan som  mus ike n ska förm edla. 
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Låtar håller s ig inte  inom  sam m a subge nre . Fram förallt hålle r inte  album  s ig inom  sam m a subge nre . 
S ånge n kan gå från strupsång till opera till viskande. 
 
S am m a som  förra. 
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Bilaga 4- Frågeformuläret  
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