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Abstract 

Syftet med undersökningen var att få en djupare förståelse för hur musiken skapar 

känslor hos oss människor. En kvalitativ enkät har genomförts där respondenterna fick 

besvara vilka musikval de gör för att framkalla ett visst sinnestillstånd men också 

besvara ett lyssningstest med sex låtar där de skulle välja en känsla som väcktes hos 

dem. Utifrån de musikaliska elementen rytm, tempo, harmoni, klangfärg, dur/moll, 

tonhöjd och situation så tenderade respondenterna att välja liknande musik med 

specifika element. Våra hjärnor bearbetar ljud genom dessa musikaliska element både 

instinktivt för att upptäcka faror men också för att musiken liknar språk som vi lärt 

känna igen redan i moderns mage. Musik och språk leder oss till tendenser att tolka 

musik på liknande sätt som vi tolkar språk och dess strukturer via syntax och semiotik. 

Slutsatsen av denna undersökning visar att musiken har en stark koppling till oss 

människor medvetet som omedvetet. De musikaliska elementen, situationen och 

individuella erfarenheter är bidragande faktorer som gör att vi tenderar att skapa vissa 

känslor när vi lyssnar på musik. Generaliseringsbarheten i undersökningen kan 

diskuteras då endast femtiofyra svarade på enkäten. I de öppet ställda frågorna visade 

sig att respondenterna hade svårt att analysera och förklara sitt vardagslyssnande. 
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1. Inledning 

Alla människor har i någon form kommit i kontakt med musik i främst sociala, kulturella, 

politiska sammanhang. Vi lyssnar på musik på väg till och från skolan eller arbetet, innan vi 

somnar, under tiden vi äter, tränar, spelar spel eller i film. När vi exponeras för musiken i 

olika situationer så väcker musiken olika minnen och känslor. Ball (2010:245) hävdar att 

människans hjärna identifierar musiken utifrån situationen och relaterade minnen. Han menar 

också att rytm, tempo, pitch och harmoni bearbetas först i hjärnan för att identifiera ifall ljudet 

är något farligt. Gabrielsson & Lindström (2010:367) beskriver också att musiken kan 

representera och återskapa situationer hos människor. De menar även att musikaliska element 

i låtar så som harmoni, klangfärg, rytm, tempo, dur/moll och melodi hjälper till att skapa 

dessa känslor.  

 

Musiken har funnits sedan antiken (Gabrielsson, i.d.). Redan då diskuterades musikens 

inverkan på oss människor. Det problematiska är att efter all den forskning som finns kring 

musiken och hur vi människor upplever den så finns det fortfarande ett problemområde. Detta 

problem som jag som forskare upplever är att vi människor allt mer tappar den genuina 

relationen med musiken. Vi lyssnar på musik men vi glömmer bort hur viktig den kan vara 

både för skapandet av känslor men också hur vi uttrycker oss i vardagen. Ball (2010:355- 

356) och Sloboda (2005:178–179) menar att musiken har en liknande syntax som grammatik 

och semiotik i tal och skrift. De menar att musiken följer samma förutsättningar och att 

musiken kan fungera som ett känslomässigt språk. 

 

Det är här jag som forskare vill förtydliga att musiken är viktig då den hjälper till att skapa 

känslor och mening för oss människor. Med syntax kan vi förvänta oss och tolka musiken 

liknande trots att det är individuella känslor eller åsikter som väcks. Juslin et all (2010:610- 

611) hävdar att glädje, ledsamhet och nostalgi kan förutsägas till 66 %. Vidare menar de att 

andra känslor som lugn, exalterad och kärlek också ofta visar sig i musiken samt att ledsamhet 

och aggression är negativa känslor som människor vill bli av med genom valet av musik. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att med en teoretisk utgångspunkt i musikpsykologi, undersöka 

fenomenet med hur känslor framkallas av olika musikaliska element och varför just dessa 

element väljs för detta ändamål. Studien ämnar - genom ett naturvetenskapligt och ett 

humanvetenskapligt perspektiv - bidra med en större förståelse för hur de musikaliska 

elementen framkallar vissa känslor. Studien är även ämnad att svara på huruvida vald metod - 

enkät med lyssningstest - är användbar för att undersöka detta fenomen. 

 

Utifrån syftet så har följande frågeställningar ställts. 

1. Vad i musiken får oss människor att välja en viss musik för att uppnå ett visst 

sinnestillstånd? 

2. Vilka musikaliska element är viktigast i samband med detta val? 

3. I vilken grad är den valda metoden användbar för att undersöka dessa fenomen? 

1.2 Avgränsningar 

Musikaliska strukturer är något som är en stor utgångspunkt inom musikpsykologin som teori. 

Gabrielsson (i.d.) menar att de musikaliska elementen är tonhöjd, rytm, klangfärg, tempo, 

harmoni, dur/moll och melodi och att det genom dessa skapas en musikalisk struktur. När 

musikalisk struktur nämns i uppsatsen så kommer detta hänvisas till ett allmänt perspektiv där 

det inte finns en fast musikalisk struktur då den är individuellt tolkningsbar. Med musikaliska 

element kommer denna uppsats relatera till vad en låt är uppbyggd av som beskrivet ovan. 

2. Metod och genomförande 

Det finns flera alternativa metoder och i detta kapitel kommer några metoder beskrivas och 

motiveras för/inte för användning till denna uppsats. Under kapitlet kommer den metod som 

används beskrivas, hur urvalet har gått till samt hur metoden har använts och konstruerats. 



 5 

2.1 Alternativa metoder 

I de tre alternativa metoderna så har för- och nackdelar diskuterats om hur de skulle påverka 

resultat samt huruvida de svarar på följande frågeställningar. 

1. Vad i musiken får oss människor att välja en viss musik för att uppnå ett visst 

sinnestillstånd? 

2. Vilka musikaliska element är viktigast i samband med detta val? 

3. I vilken grad är den valda metoden användbar för att undersöka dessa fenomen? 

 

Den första metoden som var tanken att användas i denna uppsats var kvalitativa intervjuer 

med professionella personer inom områdena musikpsykologi och musikterapi. Det 

fördelaktiga med dessa intervjuer är att få ett professionellt perspektiv och åsikter kring 

musikens konstruktion och varför vi individer väljer dessa typer av musik. Då det finns olika 

sätt att intervjua på, så kan det vara svårt att hålla fast vid strukturen. Langermar (2008:68–

69) menar att om man gör en halv- strukturerad intervju så finns det öppna frågor där man kan 

ha följdfrågor som kommer upp under intervjun, vilket ger bredare information som oftast 

täcker det området man studerar. Nackdelen med intervjuerna är att tolkningen av resultatet 

kan bli svårt att göra. Enligt Langemar (2008:90–91) så måste man både tolka respondentens 

kroppsspråk, språk och situationen. Situationen kan vara annorlunda och ändras under tiden. 

Genom dessa tolkningar kan man göra nya tolkningar för att förstå sin egen analys och 

därmed höja validiteten (ibid). När det är forskaren som intervjuar kan forskningseffekten 

orsaka att resultatet bli felaktigt. Ett felaktigt resultat innebär att resultatet har blivit vridet 

eller har lett till ett visst resultat till exempel blivit påverkat av intervjuaren eller forskaren. 

 

Då undersökningens fokus ligger på hur vi människor reagerar på olika låtar och dess 

musikaliska element så blir det svårt för en musikterapeut att bekräfta till exempel vilken 

musikalisk struktur eller element som kan bidra till den individuella känslan. Det är individen 

själv som måste väcka dessa känslor i kontakt med musik som de själva föredrar. Intervjuerna 

skulle ta för mycket tid samt att det krävs många intervjuer för generaliserbarheten hos en 

global population vilket inte går under uppsatsens tidsram. Detta är motiveringen till att denna 

metod inte skulle passa för denna undersökning. 

 

Den andra metoden som har diskuterats är fallstudie. Fallstudie är en insamlingsmetod inom 

samhälls- och beteendevetenskaplig samt medicinska forskningar. Denna metod fokuserar på 
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enstaka fall och fenomen som i en grupp eller enstaka individer. Alvehus (2013:75) menar på 

att i dessa fall ska man gå djupt i och kunna hitta empiriska generaliseringar. Fördelen med 

detta är att man kan hitta vad som är ”vanligt” i ett fall och kunna göra det generaliserbar samt 

kunna skapa en realistisk beskrivning om ett skeende. Vi människor gillar olika saker och har 

olika åsikter vilket betyder att det är svårt att generalisera dessa individuella fallen som 

uppsatsen berör. I detta fall så skulle vi undersöka hur personer reagerar till olika musikaliska 

strukturer och element sedan be dem beskriva dem utefter individuella tycken och känslor. 

Detta skulle ha tagit för långt tid för uppsatsens ramar samt att forskningseffekten skulle 

orsaka att resultatet blir annorlunda eller risk för felaktig data. Fallstudie som metod har 

därför valts bort. 

 

Den sista metoden som har diskuterats är en webbaserad kvalitativ enkät med lyssningstest. 

Enkätens fördel är det breda utskicket, då man kan publicera det på nätet så individer från 

andra länder och städer kan besvara. Ejlertsson (2014:12) hävdar att forskningseffekten 

elimineras samt att respondenterna rofullt kan besvara frågorna utan att känna press från 

forskare. Det blir då mer bekvämt samt att de har tid åt att tänka på hur de känner kring 

musiken. Nackdelar kan däremot vara att man inte vet exakt vilka som har besvarat, ifall de 

bryter mot åldersgränsen samt hur seriösa de är i besvarandet av frågorna beskriver Ejlertsson 

(2014:12). Han hävdar att allt färre personer är villiga att vara med i enkätundersökningar 

idag. Man har under de senaste decennierna sätt en minskad procent på att allt färre besvarar 

enkäter. Speciellt menar Ejlertsson (2014:13–14) att inom befolkningsstudie så är det en lägre 

procent som deltar i undersökningen. Hagevi & Viscovi (2016) menar också på att allt mindre 

personer besvarar enkäter då man har sett en minskning från 1956 till 2014. 

 

Trots minskad procent i svarsfrekvenser under decennierna är enkät som metod motiverande. 

Helsing (2011:11–12) menar att studera dagligt lyssnande hos människor och skicka ut en 

enkät för detta kan vara bra då den går ut till många och ökar generaliserbarheten.  Dock 

menar Juslin et all (2010:611) att öppna frågor i samband med dagligt lyssnande och 

underliggande mekanismer som bidrar till musikvalet och känslor kan vara svårt att få fram 

och generalisera. Detta kommer diskuteras i resultatet och diskussionen om detta är en bra 

metod för att undersöka denna typ av fenomen. Då undersökningen ska belysa individens 

tycke och åsikt kring de olika musikaliska strukturerna och elementen men också varför de 

just väljer den avgör inte identiteten såsom kön för det slutliga resultatet. Enkäten kommer 

också nå ut till fler personer i olika länder och därmed ger en större generaliserbarhet. 
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2.2 Val av metod 

Uppsatsen utgår ifrån ett naturvetenskapligt samt humanvetenskaligt perspektiv. Langemar 

(2008:39–40) beskriver naturvetenskapliga perspektivet och det innebär det biologiska 

skeendet i kroppen, i detta fall i hjärnan när vi exponeras av musiken. Erfarenheter, 

individuellt tänkande och upplevelser är något psykologiskt, vilket representerar det 

humanvetenskapliga perspektivet. När Langermar (2008:39–40) beskriver dessa perspektiv, 

då kopplar hon dessa till kvalitativ och kvantitativ metoder. Kvalitativ metod i psykologisk 

forskning innebär det humanvetenskaps perspektiv samt kvantitativ metod är det 

naturvetenskapliga perspektivet. 

 

Den tidigare forskningen belyser mycket om det biologiska skeendet i kroppen under 

exponering av musik samt hur vi individuellt tolkar musiken psykologiskt. Under förgående 

rubrik motiverades enkät som metod. Enkätens frågor kommer beröra individernas känslor 

och tycke kring olika musikaliska strukturer och element. Enkäten har också ett lyssningstest 

där olika låtar med olika musikaliska element få tolkas individuellt av respondenterna och 

sedan besvara olika frågor utefter hur de tycker och känner. 

2.3 Urval 

Enkäten är riktad till personer med en ålder av arton eller äldre. Respondenterna svarar på 

frågor angående deras lyssningsvanor samt musikupplevelse utifrån låtar med olika element 

där de själva får beskriva hur de använder musik i olika sinnestillstånd och hur de känner 

kring de olika musikaliska strukturerna och elementen. För att komma så nära en 

representation av hela populationen så har ett klusterurval gjorts. Alvehus (2013:66) och 

Ejlertsson (2014:22–23) beskriver denna urvalsmetod och hävdar att den är bäst för att kunna 

dra ett stickprov ur populationen, för att både öka validitet samt generaliserbarheten på 

enkätens resultat. Nackdelen som Alvehus (2013:66) nämner är att denna typ av urval kan 

skapa fel generaliseringar utifrån tolkandet av resultatet. Han menar att den statistiskt 

grundade generaliseringarna är poängen med ett slumpmässigt urval. Då det är kvalitativ 

information som vi får in via enkäten så kan generaliseringarna tolkas i både i kvantitativ 

(statistiskt) och kvalitativt vilket kan orsaka att resultatet tolkas fel. 
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2.4 Enkäten 

Enkäten har skrivas på engelska då urvalsgruppen är vald på global nivå. Enkäten har fyra 

delar där en introduktion beskriver vad enkäten kommer beröra. De övriga tre delar kommer 

beröra lyssningsvanor, olika musikaliska strukturer och avslutningsvis får respondenten ange 

ålder och kön. För att se Enkätens form, se (bilaga 9.2) 

 

Konstruktion och formulering av frågor är viktig understryker Ejlertsson (2014:51–87). 

Frågorna i enkäten har följt dessa råd och regler för att underlätta för respondenterna samt för 

mig som forskare att sammanställa resultatet. Enkätens frågor är utformade som Rosenblad 

(2010:49–52) frågor i hennes frågeformulär med lyssningstest. Hennes frågor om ålder, hur 

ofta respondenterna lyssnar på musik och vad för musik de vill lyssna på när de känner eller 

vill känna en viss känsla har även denna undersökning använt sig av. 

 

Enkätens frågor har skickats ut på pilotundersökning. Den ska enligt Ejlertsson (2014:89–90) 

skickas ut till liknande personer som finns i den utvalda populationen. Denna 

pilotundersökning har gjorts för att kunna förbättra enkätens frågor, svarsalternativ och 

eventuella missförstånd. Enkäten har varit publicerad och tillgänglig i en vecka och sedan har 

bearbetningen och analyseringen av svarsfrekvensen gjorts. Enkätens resultat kommer 

presenteras i resultaten i from av olika tabeller. Ejertsson (2014:125–126) menar att enkätsvar 

kan presenteras i tabeller för att få en överskådlig bild av hur ett samband eller hur folks 

reaktioner ser ut till en viss musik eller situation. 

 

2.5 Lyssningstestet 

Sex låtar med olika musikaliska element presenteras i ljudform och efter varje låt kommer två 

frågor. På den första frågan får respondenten välja en känsla bland förvalda alternativ, i andra 

frågan får respondenterna motivera det förgående svaret. Meningen med detta lyssningstest är 

att hänvisa respondenterna till just dessa låtar för att få en tydligare förståelse för personernas 

val av musik till vissa känslor samt att det då blir lättare att tolka resultatet. Valet av dessa 

låtar kommer ifrån Rosenblads (2010:52) Examensuppsats som belyser människors 

känslomässiga reaktioner på musik. Då hon redan gjort den studie där personer får lyssna på 

dessa musikexempel som finns i (bilaga 9.1). Valet har gjorts för att kunna fortsätta på en 
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befintlig studie och se om sambanden mellan Rosenblad (2010) studie och denna 

undersökning kvarstår. Dock är det en låt som har valts bort då svårigheten att hitta den 

uppstod. Rosenblad (2010:52) använder sju låtar och denna undersökning använder sex av de 

sju. Vad som är viktigt i lyssningstestet är förståelsen för att varje individ kommer vara i olika 

situationer och med teknisk utrustning som skiljer sig från varje respondents situationer. Berg 

(2012:199–209) menar att lyssningstest är en metod där noggrannheten i svaren har 

diskuterats. Han menar att respondenternas uttryck kan vara komplexa vilket då inte ger 

glasklar information av hur lyssnarna uppfattar och känner. Han beskriver också att det skulle 

vara bra att mäta hjärnaktivitet i samband med lyssningstest för hur hjärnan reagerar på 

musiken men det är fortfarande den personens uttryck som ska beskrivas. I lyssningstestet kan 

validiteten vara svår i detta sammanhang. Samt kan reliabiliteten diskuteras då respondenterna 

har använt sig av olika typer av utrustning för att lyssna och tolka låtarna i lyssningstestet. 

3. Etiska Övervägande 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har följts. Syftet med uppsatsen och enkäten har 

presenterats i enkäten och framgår av respondenterna. Genom besvarandet av enkäten är 

respondenterna anonyma samt accepterat samtyckeskravet. Enkätfrågorna efterfrågar ingen 

känslig information, och målgruppen har varit de som är äldre än arton år, vilket således inte 

krävt några tillstånd från eventuella vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 2009-09-03). 

4. Teori och tidigare forskning 

Uppsatsens undersökning grundar sig i hur vi människor väljer en viss musik för att uppnå ett 

visst sinnestillstånd. Under detta kapitel kommer musikens förmåga att väcka känslor 

beskrivas samt hur våra hjärnor fungerar i samband med exponering för musik och hur detta 

kan påverka valet av musik. Detta kommer ha musikpsykologi som ett teoretiskt ramverk då 

just dessa teorier fokuserar på hur vi människor upplever musik i relation till faktorerna 

situation, musikaliska elementen och individuella erfarenheter.  
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4.1 Musikpsykologi, en teoretisk utgångspunkt 

Musikens uttryck och inverkan på människan har diskuterats sedan antiken. Musikpsykologin 

som vi ser på den idag uppstod mot slutet av 1800-talet i samband med psykologins 

utveckling till en självständig vetenskap. Gabrielsson (i.d.) menar att kärnan i 

musikpsykologin är studiet av skapandet, utförande och upplevelsen vi människor gör och får. 

Samtidigt behandlar en stor del av musikpsykologin hur vi människor uppfattar, reagerar och 

tolkar musiken och musikens element. Dessa element beskriver även Thaut (2005:1-2 ). 

Elementen tonhöjd, rytm, harmoni, melodi och klangfärg bygger en låt och kan skapa olika 

känslor utifrån faktorerna lyssnaren, situationen och musiken menar Juslin et all (2010: 610- 

611). 

 

Gabrielsson (i.d.) beskriver också att musikpsykologin berör hur vi framför musiken på till 

exempel scenen. Han beskriver också att den musikaliska rytmen och klangfärg har kunnat 

relatera till känslomässiga karaktärer och fysikaliska registreringar av ljudförlopp i hjärnan.  

4.2 Hjärnan och hur den uppfattar och processar 

musik 

Ball (2010:241) beskriver människans hjärna och förklarar att språket vi använder i tal och 

skrift kommer från en väl placerad del i hjärnan men att musik inte har en bestämd plats. Han 

menar att när vi lyssnar på musik slår hela hjärnan igång och processar det ljud som kommer 

in. Han fortsätter och förklarar att den vänstra och högra hjärnhalvan arbetar med olika fokus. 

Den vänstra med logik och analysering och högra med känslor och instinkt. De går ihop med 

miljontals nervtrådar som kallas för hjärnbarken. Ball (2010:242) beskriver vidare att 

hjärnbarken är uppdelad i fyra delar: pannloben, tinningloben, hjässloben och nackloben. 

 

Sonesson (i.d.) beskriver dessa fyra delarna och menar att tinningloben är den del av hjärnan 

som hanterar språk, hörsel, minne, uppmärksamhet och känslor. Pannloben hanterar tankar, 

rörelse, humör och planering, hjässloben hanterar känsel, uppmärksamhet, minne och 

förening av syn och känselintryck. 

 

Ball (2010:243) berättar vidare att i tinningloben sitter Hippocampus som tar vara på 

långsiktiga minnen som är den primära källan där ljud och musik bearbetas när det har 



 11 

kommit in från örat. Det är här tolkningar av ord och tal bearbetas. Han menar att i 

tinningloben befinner sig amygdalan vilket är en samling med nervceller som förmedlar 

känsloreaktioner. Ball (2010:244) fortsätter och menar att musiken kommer in via 

hjärnstammen där musikens och talets tonhöjd bearbetas och sedan går vidare till 

tinningloben. Från tinningloben går den ut till olika delar i hjärnan och vissa delar gör flera 

saker samtidigt. Till exempel menar han att tonhöjds intervall och melodi också bearbetas i 

tinninglobsplattan men här hanteras också klangfärgen. När hjärnan bearbetar musiken så 

skapas känslor och kring dessa känslor ser hjärnan över om det finns något i ljudet eller 

musiken som är farligt. Detta resulterar oftast i rädsla. Efter den instinktiva bearbetningen 

som involverar rytm, tonhöjd och tempo så börjar ljud/musiken delas upp och vi börjar få 

fram långsiktiga och nya minnen. Thaut (2005:3-4) beskriver också hur hjärnan fungerar i 

samband med musiken och hävdar att rytmen är den mest viktiga musikaliska elementet då 

det är den som skapar strukturen för följande element. Med rytmen kan man forma melodier, 

och sång. 

 

Ball (2010:245) och Helsing (2011:6–10) menar att hjärnans mål är också att identifiera 

akustiska element som fundamentala frekvenser, harmoni, toner och ljudnivå och applicerar 

dessa på situationen, minnen och känslor. När ljud och musik är identifierat jämför hjärnan 

musiken med de olika minnena och känslorna. Slutligen lägger Ball (2010:246) fram frågan 

om detta är medfött eller är det något vi själva har konstruerat i evolutionen för att hjälpa 

människan att bli reproduktionsmässigt framgångsrika. Han menar dock att detta inte är något 

definitivt men det kan vara möjligt. 

 

För att koppla hjärnans bearbetning av ljud och musik så hävdar Gabrielsson (2008:500–510) 

i hans studie att de berättelserna som han har fått in genom studien visar på att oftast när 

respondenterna beskrev en musikupplevelse relaterade de till de musikaliska elementen och 

vad de väcker för känslor hos individen. Gabrielsson (2008:500–510) beskriver berättelser 

som berör klangfärg, intonationen, ljudstyrka/dynamik, rytmen, tonart och harmonik. Varför 

vi då beskriver vad i musiken som väcker de känslorna kan bero på att hjärnan tolkar, 

identifierar känslor och bearbetar musiken utifrån dessa element. 
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4.3 Musik och våra känslor 

Musik har vi alla någon gång kommit i kontakt med. Det som utgör tänkbar klingande musik 

är inte bara noter och fonogram utan också reellt klingade förlopp. Bohlin (i.d.) beskriver att 

musik är ”känslans språk” men att många dock tycker att detta är metaforiskt, medan andra 

tror att musiken verkligen kan kommunicera icke-verbala meddelanden.  

 

Gabrielsson & Lindström (2010:367) hävdar att musiken sedan antiken på något sätt har 

kunnat uttrycka, återskapa, representera situationer, men också kunna skapa mänskliga 

karaktärer och personligheter men främst kunna skapa känslor. Syftet med de olika studierna 

som de tar upp är att kunna finna känslor som tillförlitligt kan utryckas i musiken men också 

hur olika musikaliska strukturer bidrar till dessa känslomässiga uttryck. Då musiken kan 

beskrivas som ett känslomässigt språk, beskriver Gabrielsson (2008:81) att musiken fungerar 

som ett stöd, ger sympati, empati och medkänsla till den lyssnande. Musiken kan alltså 

fungera och ge en insyn hos lyssnaren att denna person inte är ensam med det problemet som 

personen just då har. Detta gör att musiken öppnar möjligheter i negativa situationer. Detta 

kan man också se från respondenterna i Rosenblad (2010:19) studie att de väljer en musik 

som bekräftar den känslan som till exempel nedstämd. Respondenterna där beskriver att 

musiken ska sympatisera och att den ska hjälpa dem att komma ur den nedstämda känslan. 

 

I Juslin et al (2010:610- 611) studie beskriver de potentiella orsakssammanband på känslor 

skapade av musiken. Deltagarna i deras studie fick berätta om det senaste mötet med musiken 

som skapade känslor och detta visade på att både individen, musiken och situationen spelade 

roll. Studien visade på att det finns underliggande mekanismer till skapandet av känslor via 

musiken. De menar att vissa känslor är förutsägbara till en viss grad. Känslorna glad, ledsen 

och nostalgisk kunde förutsägas med en träffsäkerhet på 66 % och 33 % skulle vara en slump. 

 

Juslin et al (2010:608–609) studie visar också på att ledsamhet och ilska är känslor som är 

negativa. Vilket kan förstås då personer lyssnar på sådan musik som skapar dessa känslor för 

att antingen känna med musiken eller lyssna på musik som gör individen ledsen eller arg för 

att få ur dessa känslor ur kroppen. Ett exempel på detta beskriver Gabrielsson (2008:243–

245). Personerna som han berättar om har varit nedstämda eller arga och har då lyssnat på 

musik som fick dem att antingen gråta eller bli rasande och därmed kändes det bättre efteråt. 
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Gabrielsson & Lindström (2010:389–390) berättar hur olika musikaliska element påverkar 

lyssnaren. Användningen av pitch beror också på om låten spelas i dur eller moll. En hög 

pitch kan både uttrycka rädsla som tacksamhet, överraskande som drömmande samtidigt kan 

låg pitch uttrycka ledsamhet, värdighet, kraftfull, exalterande som uttråkad men också 

nöjdhet. Klangfärgens höga harmonik kan uttrycka aggression, rädsla, aktivitet, överraskning 

samtidigt som lägre harmoniks kan associeras med nöjdhet, uttråkad, lycka eller ledsamhet. 

Hög volym tenderar att uttrycka förväntningar, spänning, aggression och glädje samtidigt som 

låg volym kan uttrycka fred, ömhet, ledsamhet och rädsla. Avslutningsvis menar Gabrielsson 

& Lindström (2010:392) att musikens komplexitet och musikalisk struktur kan skapa 

förväntningar, situationer och personligheter. 

 

Rosenblad (2010:12–16) beskriver i sin studie att utav de 26 personer som svarade lyssnade 

73 % på musik varje dag, 19 % lyssnar 3-5 dagar i veckan och 8 % lyssnar någon gång i 

veckan. Hon beskriver också att ju äldre ålder ju mer sällan lyssnar dem på musik. Hon 

beskriver också musikvalen respondenterna gör för att uppnå en viss känsla. Respondenterna 

fick själv välja ett representativt adjektiv för att beskriva den musiken de vill ha till en viss 

känsla, trots det valde de likande synonymer som resulterade att vissa adjektiv med 

närliggande synonymer vart representerade. Känslan glad hade majoriteten 37 %, där 

fartfylld, upptempo, energisk valdes samt 22 % svarade svängande och dansant. Till känslan 

nedstämd/ledsen hade 36 % av de svarande valt sorglig/melankolisk samt 24 % valde lugn 

och nedtonad. På känslan arg valde 36 % hård, stark och intensiv samt att 22 % ville att den 

skulle vara aggressiv och hatisk. För att bli lugn och avslappnad valde 28 % att musiken ska 

vara lugn och harmonisk samt 18 % valde drömmande/svävande. Det var dock blandade svar 

på vissa utav känslorna, men då de beskriver närliggande synonymer till känslorna så kan 

dessa sättas ihop. 

 

 I Rosenblad (2010:23–27) studie var det 26 av 45 som besvarade. De fick också svara hur 

dessa låtar nedan väckte vissa känslor. Det var blandade svar dock med fler svar som visade 

på representation. 

Låt 1: (Explosions in the sky – The only moment we were alone). Visade att 19 % av de 

svarande kände sig nedstämd/melankolisk/vemodig, 15 % kände sig eftertänksam, 14 % 

kände sig hoppfull/förväntansfull samt 13 % kände sig fridfull och lugn. 

Låt 2. (Hurdy gurdy – Frost Mats). Låten visade att 16 % kände sig stressad/nervös/spänd 

men samtidigt svarade 15 % på att de fick en känsla av revansch. 
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Låt 3. (Toy Dolls – Toccata in Dm). är en cover av John Sebastian Bachs låt. Låten visade 21 

% att de kände sig pigg/energisk, 20 % kände sig trotsig och retfull samt 18 % kände sig 

stressad eller irriterad. 

Låt 4. (Björn Olsson – Tjörn). Låten visade på att 30 % svarade att de kände sig 

lugn/avslappnad och harmonisk, 22 % kände glädje samt 14 % fock sommarkänsla. 

Låt 5. (Kerry Muzzey – Looking Back). visade på att 40 % kände sig lugn harmonisk och 

rofylld, 27 % kände sig däremot nedstämd/ledsen eller sorgsen. 

Låt 6. (At the Gates – Into the dead sky). Låten visade på att 21 % kände sig nedstämda, 

kände smärta samt ledsamhet, 15 % kände ilska och hat samt 13 % kände sig hämndlystna, 

frustration orolighet och spändhet. 

 

Juslin et all (2010:611) beskriver att öppna svar på psykologiska frågor som berör 

underliggande mekanismer för varför individer väljer den musik de väljer till en känsla kan 

vara svårt att generalisera. I Rosenblad (2010:49–52) så är hennes frågor öppna och 

respondenterna får svara fritt hur de känner kring val av musiken. Däremot så väljer man 

adjektiv som beskriver vilken musik man vill höra till en viss känsla. Detta kan hjälpa till att 

förstå om musiken har en förutsägbarhet. Vi kan se att fler personer väljer viss typ av musik 

till känslorna trots att de väljer individuellt så väljer de liknande musik med likande 

musikaliska element.  

 

Även döva personer kan känna av musiken menar Pålsson (2011:8). Han beskriver en person 

vid namn Schönström som redan som liten kollade han på konserter på tv och spelade 

trummor. Han känner alltså musiken via vibrationerna. Schönström beskriver då att musiken 

för honom är avslappnande, kulturell och en livsstil. Pålsson (2011:10) beskriver också att 

även barn som inte har fötts utvecklar sinnena för rörelse, ljud, och rytm. Denna utveckling 

börjar hos det ofödda barnet, de börjar också lära in modersmålet från sin mamma. 

Forskningen Pålsson (2011:8–12) beskriver kan återkopplas till Ball (2010:241–245) 

beskrivning om hur människans hjärna fungerar och bearbetar ljud och musik. Med detta så 

visar Pålsson (2011:8–12) och Ball (2010:241–245) att rytmen i musiken är ett betydelsefullt 

element då den hjälper både döva personer att uppfatta ljud men också hjälper hjärnan att 

uppfatta om ljudet är farligt eller inte. 
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4.4 Musiken, ett språk? 

Ball (2010:243) beskriver hur hjärnan fungerar i samband med musiken. Tinningloben 

bearbetar både ljud och språk. Ljud och tal kommer in i hjärnan och behandlas på ett liknande 

sätt. Talet och språket på en väl placerad plats i hjärnan. Musiken skickas till olika delar i 

hjärnan då musiken har inverkan på känslor, situation och minnen. Ball (2010:355- 356) och 

Sloboda (2005:178–179) hävdar att musiken är uppbyggd som språket. Att den är strukturerad 

för oss människor att förstå och tolka. 

 

Om skrift och talet inte låter som vi har förväntats oss kan vi tycka det är obehagligt och vi 

kan inte bearbeta eller tolka det på rätt sätt. Musiken har en liknande struktur där musikens 

element såsom rytm, klangfärg, harmoni, dur/moll, tempo och melodi bygger upp låtar som 

grammatik, ordval, böjningsformer bygger upp meningar som sedan uttrycks i tal. Dessa 

byggblock menar Ball (2011:) formar antingen musiken och språket kallas för syntax och 

liknar varandra. Thaut (2005:1-4) tar också upp att musiken fungerar som ett språk. Han 

menar också att det finns en syntax och kopplar även detta till hjärnan förmåga att tolka musik 

och språk. 

 

 Sloboda (2005:179–180) beskriver också ordet semantik vilket betyder betydelselära. Vi 

människor lär oss tolka olika symboler, meningar och hur musiken uppfattas. Vilket är en 

förutsättning för människan att reagera och tolka bland annat musik, olika situationer, 

kroppsspråk, och text. 

5. Resultat och analys 

Under denna rubrik presenteras resultaten från enkäten och lyssningstestet. Enkätsvaren 

kommer att presenteras i följd av tabeller som förklarar hur många som medverkade, ålder, 

kön, lyssningsvanor, och val av låtar som passar in på en själv. Resultaten analyseras i ett eget 

kapitel i samband med tidigare forskning och teorier, för att sedan diskuteras användbarheten 

av enkät som metod. 
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Enkäten besvarades av 54 personer där 34 (63 %) var män, 19 (35,2 %) var kvinnor och  

1 (1,9 %) person valde inte ett kön. Åldersgrupperna visas nedan i (figur 1). 
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(Figur1: Ålder för kvinnor respektive män. Totalt 54 svar) 

 

Beskrivandet av kön och ålder visar endast vilka som har deltagit i enkäten. Dessa resultat är mer 

relaterat till enkät som metod, vilka som tenderar att svara och vilket kön. 

5.1 Lyssningsvanor: Musikval vid olika känslor 

De följande frågorna 1, 2, 3, 4 berör samma fråga men under olika känslor. Frågan är: 

”What kind of music do you want to listen to when you feel or want to become:” Här har 

respondenten beskrivit vad för musik de väljer när de känner eller vill känna dessa känslor. 

Under frågorna 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 har respondenten motiverat varför de väljer den typ av 

musiken vid dessa känslor. Frågan lyder ” Why do you want to listen to that kind of music 

when you feel or want to become: ” Nedan följer resultaten för dessa frågor 

 

Fråga 1 och 1.1: Happy? 

De 54 som besvarade valde den musiken de tycker gör dem glada. Här har vi alla typer av 

genrer, bland annat pop, rock, disco, metal, indie rock, 70’s och 80’s rock, hiphop, country, 

blues och skatepunk. Vad som då utmärker dessa genres hos den individuella respondenterna 

så har de besvarat på frågan 1.1 att musiken ger energi, man kan sjunga med, dansa, att den 

har ett högt tempo och upptakt. 

 

 

Fråga 2 och 2.1: Sad? 
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Valet av musik skiljer sig från glad musik till ledsam musik. Även här är det splittrade åsikter 

kring vad för genre man lyssnar på när man känner sig eller vill känna sig ledsen. Bland annat 

klassisk musik, rock, pop, rap eller instrumental musik. Respondenterna vill ha musik med ett 

långsammare tempo och mer bas. Varför de väljer denna typ av musik är för att få ur de 

ledsamma känslorna ur kroppen via gråt och tänkande. De vill också lyssna på den typen av 

musik för att de kan relatera och känna igen sig i musiken. 

 

Fråga 3 och 3.1: Angry? 

När man känner eller vill bli arg så har respondenterna svarat väldigt lika. Ungefär 50 % av 

dem har svarat någon form av rock eller metal. Resterande har besvarat andra genrer som 

blues, pop, rap, dubstep. Då musiken är hård, skrikig, tung, hög i volym och har snabbt tempo 

så är det dessa som utmärker deras val av musik. Även här använder respondenterna denna 

typ av musik för att få ur sin ilska och aggressioner. De flesta väljer den musiken för att få 

igång kroppen och prestera bättre. 

 

Fråga 4 och 4.1: Calm? 

När respondenterna känner sig lugna eller vill bli lugna så utmärker sig instrumental musik. 

Klassisk musik, akustisk musik, country, pop, jazz, metal, soundtracks och discolåtar kommer 

också på tal även här. Dock ska låtarna vara drömmande, långsamt tempo, harmoniska och 

lugnande. Respondenternas val av den typen av musik är för att de vill lugna sig, kunna 

fokusera, och meditera. 

 

Respondenterna har även svarat i vilka situationer de lyssnar på musik och hur ofta de lyssnar 

på musik. Nedan visas resultat för frågorna 5 och 6. 

 

Fråga 5: Av de 54 svarande så lyssnar respondenterna på musik i de flesta situationerna. 

Dessa situationer är, till och från jobbet, när de studerar eller jobbar, under träning, under 

matlagning, för att slappna av, tänka på annat. De flesta har svarat att de lyssnar på musik så 

fort de får möjligheten. 

 

Fråga 6: ”How often do you listen to music?”  Nedan i (Figur 2) så ser vi hur ofta folk 

lyssnar på musik beroende på ålder. 
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(Figur 2: Hur ofta de lyssnar på musik kategoriserat i ålder. Totalt 54 svar) 

 

48 (88,9 %) lyssnar på musik varje dag, 2 (3,7 %) lyssnar 3-5 dagar i veckan, 3 (5,6 %) 

lyssnar någon gång i veckan och 1 (1,9 %) lyssnar någon gång i månaden. Vi kan se här att 

vardagligt lyssnande varje dag spelar roll hos respondenterna då musik har en inverkan på 

deras liv. 

5.2 Lyssningstest: Uppväckandet av känslor 

Under Lyssningstestet har 54 personer lyssnat på låtarna 1-6 och för varje låt skulle de välja 

en känsla utav glädje, aggression, lugn, ledsam, inget, stressig eller energifull. Därefter har de 

motiverat varför de väljer just de känslorna till varje låt. 

 

Frågorna 1 och 1.1: Nedan i figur 3 ser vi vad för känslor som väcks hos individen när de 

lyssnar på låt 1: Explosions in the sky – The only moment we were alone. 

Figur 3.
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(Figur 3: Antalet valda känslor för låt 1. Totalt 54 svar) 
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I figur 3 så ser hur respondenterna har reagerat känslomässigt på låten. Respondenterna har 

också motiverat varför de valde dessa känslor och för de som valde calmness så valde de 

musikaliska element för att beskriva den. Bland annat beskrivs ett lågt tempo, harmoni och 

rytm som majoritet blad elementen. 

 

Några har även svarat att instrumentet i detta fall en akustiks gitarr bidrog till känslan med 

hjälp av elementen. De som valde happiness börjar med att beskriva att låten är avslappnande 

men att tempot går upp lite och ger dem glädje. För de som valde aggression och 

stressfullness tyckte antingen att låten var dålig, eller att instrumenten låt ur pitch.  

 

Nothing valdes för att visa ointresse till låten, irriterande eller att den inte väckte någon 

känsla. Situationer beskrevs bland respondenterna när de hörde låten. Trots känsla så 

relaterade de till situationer så som ett stort event (energetic), att de svävade (calmness) och 

att det fungerade som Hissmusik (nothing). 

 

Frågorna 2 och 2.1: Nedan i figur 4 ser vi vad för känslor som väcks hos individen när de 

lyssnar på låt 2: Hurdy gurdy – Frost Mats. 
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(Figur 4: Antalet valda känslor för låt 2. Totalt 54 svar) 

 

Figur 4 visar hur respondenterna har reagerat känslomässigt på låt 2. Motiveringarna för de 

som valde energetic menade på att musiken hade en snabb rytm och hög pitch. För happiness 

så svarade respondenterna liknande som de som svarade på energetic, att rytmen gjorde dem 

glada och de flesta nämner att de vill dansa. Aggression och stressfullness hade också likande 

responser där de tyckte musiken var irriterande, jobbig att lyssna på, monotont, obekvämt och 

”för mycket på samma gång”. 
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Nothing valdes för personer som inte alls hade någon kulturell koppling, eller att låten inte 

alls påvekade dem. Den enda personen so valde calmness valde den för att personen kände 

hur de bakom musiken kände sig trots andra dominerande svar besvarade denna person 

calmness. Sadness hade inga svar. 

 

Frågorna 3 och 3.1: Nedan i figur 5 ser vi vad för känslor som väcks hos individen när de 

lyssnar på låt 3: Toy Dolls – Toccata in Dm. 

Figur 5.

Antal. 10

 19%

Antal. 11.

20%

Antal. 1.

2%

Antal. 0.

0%

Antal. 16.

29%

Antal. 3.

6%
Antal. 13.

24%

Happiness

Aggression

Calmness

Sadness

Nothing

Stressfullness

Energetic

 

(Figur 5: Antalet valda känslor för låt 3. Totalt 54 svar) 

 

Toccota in Dm är ursprungligen en låt av John Sebastian Bach och är klassisk musik. Toy 

Dolls har då gjort en rockigare cover på den. Svaren på denna låt ser vi i figur 5 ovan och fyra 

svar där är väldigt lika varandra. Motiveringen för aggression, stressfullness, energetic var att 

rytmen och tempot bidrog till de känslorna.  

 

Nothing gav mer ett uttryck att låten inte passade in på denna genre. Då detta är en cover på 

en klassisk låt kan det vara därför. De som valde happiness förstod däremot att detta är en 

klassisk låt från början och valde att beskriva den som nostalgisk. Respondenten på sadness 

valde den och relaterade till filmen Phantom of the opera som personen då inte alls gillar. 

Calmness fick inga svar. 

 

Frågorna 4 och 4.1: Nedan i figur 6 ser vi vad för känslor som väcks hos individen när de 

lyssnar på låt 4: Björn Olsson – Tjörn. 
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(Figur 6: Antalet valda känslor för låt 4. Totalt 54 svar) 

Låt 4 som figur 6 visar gav ett allt mer representerade resultat då 45,5 % valde happiness. 

Motiveringarna för den känlsan var att respondenterna kände glada toner, stigande rytm och 

tempo vilket gjorde dem glada. Trots det svarade 18,2% på calmness och menade istället att 

musiken var lugn, att med visslandet och rytmen följde dem låten eller gick tillbaka i tiden.  

 

På nothing och stressfullness så menade respondenterna att låten inte alls tilltalade dem, 

ointressant eller att de inte kunde välja (nothing). De menade också att låten inte är gjort på 

rätt sätt vilket inte är relevant. Aggression och energetic fick heller inga relevanta svar trots 

att folk valde den. Ingen svarade på Sadness. 

 

 

Frågorna 5 och 5.1: Nedan i figur 7 ser vi vad för känslor som väcks hos individen när de 

lyssnar på låt 5: Kerry Muzzey – Looking Back. 
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(Figur 7: Antalet valda känslor för låt 5. Totalt 54 svar) 
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I figur 7 ser vi respondenternas val till låt 5. Motiveringarna här var mer övertydliga och de 

som valde calmness menar på att låten har ett lågt tempo, harmoni och hög pitch vilket får 

dem att känna sig avslappnande och lugn. De som valde sadness och happiness uttryckte sig 

också ett långsamt tempo harmoni och att de fick en blandad känsla av ledsamhet och glädje 

samt lugn. Både stressfullness och aggression fick inga svar samt nothing och energetic gav 

inga seriösa svar och räknas som bortfall. 

 

Frågorna 6 och 6.1: Nedan i figur 8 ser vi vad för känslor som väcks hos individen när de 

lyssnar på låt 6: At the Gates – Into the dead sky. 

Figur 8.
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(Figur 8: Antalet valda känslor för låt 6. Totalt 54 svar) 

 

Låt 6 i figur 8 visar på respondenternas svar på låten into the dead sky gjord av At the Gates. 

Denna låt var mest förvirrande. Väldigt blandade känslor kring den. Motiveringarna för denna 

var att låten lät stökig. Gav olika känslor beroende på om personen vet vilket band det är eller 

inte. Många beskrev happiness för i motiveringen skrev de att de älskar At the Gates.  

 

Här beskrivs också alla typer av musikaliska element som tempo, rytm, harmoni. Att den var 

lugn men samtidigt ledsamt. Även stress uppkom i denna låt hos vissa av respondenterna. 

Denna låt är ett exempel på situation och vad personer har för typ av känslor just nu. 

Analysen av detta sker i nästa underrubrik. 

 

Fråga 7: Här lyder frågan som följande: ”The introduction to this section describes musical 

structure. When listening to music what kind of structural part do you focus on when you 

want to achieve a certain feeling?”. Respondenterna fick välja en eller inga av dessa 

musikaliska element som de fokuserar på när de känner eller vill uppnå en viss känsla när de 
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lyssnar på musik. Alternativen var pitch, timbre, harmony, rythm, tempo eller none of the 

above. (Figur 9) nedan visar hur respondenterna har besvarat denna fråga. 

 

Figur 9.
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(Figur 9: Val av ett musikaliskt element som lyssnaren fokuserar  

på när de vill uppnå en känsla. Totalt 54 svar.) 

5.3 Resultatanalys: Vi tenderar att tycka lika 

Vi människor ser musiklyssning som en vardagsaktivitet och gör det i olika situationer. Då 

hela 88,9 % lyssnar på musik varje dag så är det ett tecken på att musiken är viktig för 

individen. Med en koppling till Rosenblad (2010:12) så beskriver hon sin studie och att 73 % 

lyssnar på musik till vardags och ju äldre respondenterna blir ju mindre lyssnar de på musik. 

Generaliserbarheten blir svår att bedöma då det fortfarande är få respondenter. Rosenblad 

(2010:12–19) och Gabrielsson(2008:500–510) beskriver i deras studier kring musik och 

känslor att respondenterna relaterar till de musikaliska elementen och att det är dem som 

väcker de olika känslorna. I denna undersökning kan vi se att majoriteten som har svarat har 

valt en genre eller en låt men vid motiveringen så väljer de element som tempo, rytm, 

harmoni, klangfärg, dur/moll. Vi kan med detta säga att genre är något annat än att det bara 

väcker känslor. 

 

Gabrielsson (2008:243–245), Rosenblad (2010:19) och Juslin et al (2010:608–609) menar att 

musiken hjälper negativa känslor ut ur kroppen, som nedstämdhet, gråt, ilska och aggression. 

Vi kan tydligt se detta då de beskriver dessa från sina egna studier men också i denna 

undersökning där respondenterna beskriver varför de väljer arg eller ledsam musik. 

Gabrielsson (2008:81) menar att musiken ger sympati, empati och medkänsla. Man kan må 

bättre då musiken lyfter ens självförtroende endast genom en bekräftelse av liknande känslor i 

musiken. Därför kan man med ledsam eller ilsken musik få bort dessa känslor. 
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Nedan kommer först Rosenblad (2010) lyssningstest presenteras igen och sedan jämföras med 

denna enkäts svar. Efter jämförelsen kommer detta jämföras och tolkas utifrån tidigare teori 

och forskning. I Rosenblad (2010) lyssningstest fick respondenterna själva välja flera adjektiv 

för att beskriva den känslan som väcks av musiken, Därför kommer de mest representerande 

svaren visas samt i denna undersökning fick de välja på sju fasta alternativ som beskrev 

känslan. 

Låt 1: Explosions in the sky – The only moment we were alone, så var det i Rosenblad (2010) 

som svarade 19 % nedstämd och melankolisk. 15 % kände sig eftertänksam, 14 % kände sig 

hoppfull och förväntansfull, 13 % valde avslappnad och fridfull samt 9 % valde glädje och 

glad. Detta skiljer sig från denna undersökning då 47 % vart lugna, 20 % glada, 9 % på 

energifull, 7 % på både stressade och ingen känsla, 6 % på nedstämd och 4 % på ilska.  

Låt 2: Hurdy gurdy – Frost Mats så kände sig 16 % stressad, 15 % kände revansch, 9 % 

uppspelt och upprymd, 9 % energisk, lekfull och 9 % hård och aggressivt. Dennes enkäts svar 

blev 43 % fartfyllda och energirika men samtidigt vart 20 % stressade, 17 % blev arga samt 

11 % glada.  

Låt4: Björn Olsson – Tjörn vart besvarad på följande sätt i rosenblads (2010) studie, 30 % 

kände sig lugn, harmonisk och avslappnad, 22 % kände glädje och 14 % kände 

sommarkänsla. I denna studie svarade 46,3 % glada 18,5 % lugna och 14,8 % vart stressade 

samt lika många tyckte ingenting eller att det var ointressant.  

Låt 5: Kerry Muzzey – Looking Back där blev 40 % lugna och avslappnade 27 % blev 

nedstämda eller sorgsen, 13 % kände ensamhet i Rosenblad (2010) studie. Hela 63 % blev 

lugna och 22 % kände sig nedstämda i denna studiens lyssningstest. 

 

Låt 3: Toy Dolls – Toccata in Dm fick blandade svar i Rosenblad (2010:25) studie, där, 21 % 

kände sig pigg och energisk, 20 % kände sig trotsig och retfull, 18 % vart stressade och 

irriterade samt 11 % kände sig road. Blandade svar fick även detta lyssningstest, där 29 % 

vart arga, 24 % vart energifyllda, 20 % tyckte inget och 19 % vart stressade. 

Låt 6: At the Gates – Into the dead sky gav också blandade röster. Där 21 % kände sig 

nedstämda, 15 % kände ilska/hat, 13 % lände frustration och 13 % kände hämndlystenhet. 

Svaren blev spridda i denna undersökning med, där 24 % valde lugn, 24 % valde nedstämd, 

15 % stressade, 15 % tyckte inget, 9 % vart glada och 7 % vart energifyllda. 
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Dessa svar från både Rosenblad (2010) och denna studies lyssningstest visar på att vi känner 

olika känslor, dock tenderar vi till likande känslor eller synonymer. Detta beror ju också på 

situation och minnen. Gabrielsson (i.d.) menar på detta när han beskriver musikpsykologi att 

det är de musikaliska elementen men också hur dessa uppfattas som är viktiga. Vi kan genom 

dessa ovanstående låtar se hur majoriteten av respondenterna har besvarat. De spridda svaren 

förklarar att vi människor befinner oss i olika situationer och kognition. Men när 

respondenterna sedan motiverar varför de väljer denna känsla så dyker de musikaliska 

elementen upp där de nu börjar bilda ett större samband med musikens funktion att väcka 

vissa känslor. Trots att de valde skilda känslor beskrev respondenterna till exempel att en låt 

som fick någon att känna sig ledsen samtidigt som låten fick uttrycket av lugn på någon annan 

där det lugna tempot bidrog till dessa känslor. 

 

Detta kan förklaras utifrån Ball (2010:241) där han förklarar hur hjärnan fungerar och 

bearbetar ljud. De musikaliska elementen kommer i kontakt och bearbetas utifrån 

erfarenheter, situation och minnen. Rytm, tempo och harmoni är de största elementen i 

musiken som först bearbetas och är viktiga både för att tolka musiken rätt men också 

instinktivt hjälpa oss mot farliga ljud eller ljud som bidrar till farliga situationer. Thaut 

(2005:3-4) menar på att rytmen är det viktigaste elementet då det är kopplat till detta. Vi kan 

få en förståelse för detta då fråga nummer 7 där respondenterna skulle välja ett element som 

de själva fokuserar mest på eller tycker är viktig för att de ska kunna väcka känslor. 42 % 

valde harmoni 26 % valde rytm och 17 % valde tempo som var mest representerade av fem 

olika element samt ett alternativ att inget av dem var viktiga. 

 

Pålsson (2011:8–12) beskriver också att när barnet bildas i moderns mage så utvecklas 

modersmålet först i samband med uppfattningarna av musikaliska element då dessa element 

också finns i språk och tal. Han menar då att även döva personer kan höra musik genom 

vibrationer då vibrationerna till exempel är ett djur eller något annat som är i närheten. Han 

menar att genom dessa vibrationer kan de uppfatta tempo och rytm vilket också kan ge 

likande känslor som personer som hör. 

 

Ball (2010:355- 356) och Sloboda (2005:178–179) beskriver också musiken som ett språk då 

Ball (2010:355- 356) hävdar att modersmålet lärs in samtidigt som tolkning och uppfattning 

av musikaliska element i tinningloben i hjärnan, De båda menar att musikens struktur är 

densamma som språket i skrift och tal. Genom att studera de representerande svaren och även 
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liknande svar och dess motiveringar från enkäten så kan man trots individualiteten se att de på 

något sätt tolkat och uppfattat låten från ett visst perspektiv och genom att de gett liknande 

svar och motiveringar. Dock skiljer sig majoriteten från minoriteten och är en viktig faktor 

ifall musiken är förutsägbar eller om det fortfarande skiljer sig i uppfattning om musiken. 

 

Frågeställningarna har nu besvarats, dock är generaliserbarheten och reliabiliteten osäker då 

varje respondent som besvarade enkäten hade olika högtalare eller hörlurar vilket kan skilja 

sig i ljudkvalitet och därmed bidra till de olika känslorna som väcks. För få respondenter har 

lätt till att det inte riktigt går att skapa ett stickprov som representerar en global population. 

Fråga 1. Vad i musiken får oss människor att välja en viss musik för att uppnå ett visst 

sinnestillstånd? 

Musiken är uppbyggd av olika element (Gabrielsson (i.d.). Dessa element bidrar till att väcka 

olika känslor och sinnestillstånd. Elementen spelar roll då tonhöjd, rytm, tempo, harmoni och 

melodi väcker känslor och att vi individer tenderar att välja samma element. Detta kan ha med 

att göra hur hjärnan bearbetar musiken, ljud, språk och tal som Ball (2010), Sloboda (2005) 

och Pålsson (2011) beskriver. 

Fråga 2. Vilka musikaliska element är viktigast i samband med detta val? 

Genom enkäten fick vi fram respondentens fokus på ett element som de tyckte var viktigt i 

samband med känslor och hur de väcks. Harmoni, rytm och tempo valdes flest gånger och 

detta kan bero på att hjärnan fokuserar på dessa element på en instinktiv nivå och för att dessa 

är kopplade med situationer, erfarenhet och minnen (Ball 2010:243–244). 

5.4 Enkät & Lyssningstest, dess användbarhet 

Till och börja med så har enkäten fått in 54 svar vilket är få svar och i större skala inte kan 

vara en representation för en global population. Enkätens svar var spridda men med några 

överrepresentationer på vissa alternativ. Vissa av respondenterna har inte uppfattat och 

missförstått frågorna eller inte valt att engagera sig. Dock har många påvisat att de inte 

analyserar sitt val av musik dagligen och hade svårt att besvara enkäten. Helsing (2011:11–

12) har beskrivit att studera dagligt lyssnande hos människor och skicka ut en enkät kan vara 

bra då den går ut till många och ökar generaliserbarheten.  Dock menar Juslin et al (2010:611) 

menar på att studera underliggande mekanismer i hur personer reagerar på musik i olika 

situation kan vara svårt när man har öppna frågor i en enkät.  
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Ejlertsson (2014:13–14) har beskrivit tidigare att inom befolkningsstudie så är det en lägre 

procent som deltar i undersökningen och Hagevi & Viscovi (2016) menar på att allt mindre 

personer besvarar enkäter. Man har alltså sätt en minskning från 1956 till 2014. 

Det minskande antalet engagerade kan ha lätt till studiens bortfall på potentiella respondenter. 

Respondenterna har inte heller riktigt vetat hur de känslomässigt ska besvara frågorna då 

musiken också berör individualitet och situation. Situationen här är att personer sitter framför 

datorn eller mobilen och besvarar frågorna. Situationerna innan besvarandet av enkäten kan 

också spelat roll. Även erfarenhet och minnen spelar roll och detta kan vi tydligt se i några av 

de motiveringarna som lyssningstestet har då vissa relaterar till situationer. 

 

Berg (2012: 199–209) menar att med ett lyssningstest är det viktigt att ha rätt utrustning för 

att ha en hög reliabilitet. Han menar att om en person använder en viss typ av hörlurar så 

måste nästa respondent också använda samma för att få lyssnaren att uppfatta samma som 

respondenten innan. Då detta är en enkät som skickats ut globalt så är det inte en garanti att 

alla använder samma utrustning och detta bidrar med olika typer av uttryck från 

respondenterna.  

 

Detta leder oss till syftet och frågeställningen: 3. I vilken grad är den valda metoden 

användbar för att undersöka dessa fenomen? Då respondenterna var få kan inte en 

representation eller en generalisering göras. Då respondenterna inte vanligtvis analyserar sitt 

vardagslyssnande så har de haft svårt att besvara den. En liknande undersökning skulle kunna 

göras på större skala och med mer tid. Då man ska vända sig globalt kan man kontakta mera 

företag, organisationer eller lärosäten och skicka ut enkäten där. Frågorna ställda i enkäten ska 

också preciseras mer och kanske ha fler flervalsfrågor så respondenten inte behöver analysera 

för mycket. Men en motivering på något sätt kan hjälpa till att bearbeta svaren sedan. 

 

Avslutningsvis på denna fråga så har denna undersökning fått fram att respondenterna 

tenderar att tänka liknande utefter de musikaliska elementen menar Juslin et all (2010: 610- 

611) men att situationer och individualitet spelar roll. På så få svar som 54, så måste en 

diskussion av användbarheten göras där många faktorer som spelar roll och behöver tänkas 

igenom innan användning. 
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6. Slutsatser och diskussion 

Syftet med denna uppsats var att skapa en fördjupad kunskap om hur musiken skapar känslor 

hos oss människor både individuellt och på större skala samt kunna se hur olika musikaliska 

element kan väcka känslor och hjälpa till att förstå valet av musik inför vissa känslor. Kunna 

se användbarheten med en enkät och lyssningstest som metod för att mäta denna typ av 

psykologiska fenomen. Utifrån syftet hade nedanstående frågeställningar ställts. 

1. Vad i musiken får oss människor att välja en viss musik för att uppnå ett visst 

sinnestillstånd? 

2. Vilka musikaliska element är viktigast i samband med detta val? 

3. I vilken grad är den valda metoden användbar för att undersöka dessa fenomen? 

 

Resultaten visar på att hjärnan bearbetar musiken vi lyssnar på i olika steg. I moderns mage 

lär vi oss modersmålet och redan där så börjar hjärnan uppfatta och bearbeta musik. Enkätens 

svar visar hur vi människor tenderar att utgå ifrån de musikaliska elementen för att beskriva 

musiken och varför de väcker känslor. Dock är det olika situationer, minnen och erfarenheter 

som också spelar roll för att dessa känslor ska uppfattas av individen. De musikaliska element 

som är extra viktiga är harmoni, rytm och tempo vilket vi kan se i den tidigare forskningen 

där Thaut (2005:3-4) och Ball (2010:244) beskriver hur hjärnan bearbetar dessa först i 

samband med språk och minnen. Varför vi då väljer dessa element är för att det är 

evolutionärt då vi instinktiv kan skydda oss från faror som skapar ljud (Ball, 2010:244). 

Därför kan det vara så att vi väljer den musiken för de håller våra sinnen, minnen och känslor 

färska. Resultaten skulle kunna förklaras logiskt med hjälp av hur hjärnan fungerar och 

tidigare forskning kring musikens funktion att väcka känslor samt musikpsykologin där 

fokusen är om hur musikaliska element uppfattas och upplevs av oss människor. Man kan 

med en säkerhet säga att liknande tendenser hos musiklyssnarna visas kring valet av musik, 

dess musikaliska element och hur de skapar känslor, vilket också bör testas i större skala för 

att få en större generaliserbarhet. 

 

Med denna enkät och lyssningstest är det många faktorer som spelar roll och det blir en stor 

diskussionsfråga kring om enkät och lyssningstest är en användbar metod. I undersökningens 

svar, jämfört med Rosenblad (2010) så skiljer sig känslorna åt lite mer än vad teorin och 
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tidigare forskning skulle framhäva. Detta kan bero på valet av metod, där denna undersökning 

hade fasta svarsalternativ. I Rosenblad (2010) enkät med lyssningstest fick respondenten själv 

välja öppna och flera adjektiv för att beskriva sina känslor. Då frågorna i enkäten allt eftersom 

fick mer svar började frågor kring metoden väckas.  

 

Att så få svarade på enkäten kan tyda på att frågorna var svårt ställda för respondenterna eller 

att de inte uppfattade frågorna rätt. Samtidigt var det många som förklarade att de inte 

analyserar sitt vardagliga lyssnande och genom det blev det svårt att se om respondenterna 

faktiskt svarat på frågorna utifrån sina känslor eller endast förväntningar om vad musiken kan 

ge för känslor. Då det problematiska är att många saknar den genuina kopplingen med 

musiken i form av att de inte vet varför de lyssnar på musiken så finns fortfarande kopplingen 

där men då omedvetet. Medveten koppling är när individerna vet varför de väljer musiken för 

att påverka sina känslor. Validiteten kan också diskuteras i undersökningen. Enkätsvaren 

tenderar att skilja sig åt vilket kan leda till att flera faktorer eller missförstånd i de öppna 

svaren kan resultera i att det inte går att fullständigt till hundra procent svara på 

frågeställningarna för denna undersökning. 

 

Vad denna undersökning skulle kunna göras annorlunda är att man gör ett lyssningstest på 

plats där respondenterna har samma förutsättningar med utrustning och akustik så varje 

lyssnare upplever samma låtar på samma sätt och sedan görs en individuell tolkning av 

uppväckta känslor. Dock är det svårt att göra det med många personer och även här kan det 

vara svårt med generaliserbarheten. Det mest optimala hade varit ett lyssningstest på flera 

universitet, skolor och arbetsplatser i olika delar av världen där de använder samma hörlurar 

för att sedan besvara dessa frågor, det lär dock vara mer tidskrävande och kommer också att 

påverkas ekonomiskt. Vad som också hade varit en förbättring hade varit att ha enkäten uppe 

en längre tid för att få fler svarande vilket skulle kunna öka generaliserbarheten men dock inte 

reliabiliteten då den påverkas av utrustningen som används för att uppleva lyssningstestet. 

 

Denna undersökning har väckt vidare frågor för framtida forskning. Är musik något som 

människan själv konstruerat för att den enligt Ball (2010:246) från början har hjälp oss med 

olika situationer och känslor och bidragit med evolutionens reproduktion? Vi vet att vi föds 

med hjärnförmågan att bearbeta ljud men är det något som har vuxit fram allt eftersom eller 

har denna bearbetning funnits där sedan våra förfäder? 
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Då den tidigare forskningen tar upp att vissa känslor är förutsägbara som reaktioner på musik, 

kan man då skapa en fullständig förståelse för hur denna förutsägbarhet fungerar och 

eventuellt kan bli applicerad på psykisk och fysisk vård? 

 

Studerandet av musikens funktion att väcka känslor har varit spännande och med blandade 

åsikter kring tidigare forskning så tenderar teorier, information och forskare inom samma 

detta område att snudda vid varandras forskningar och bilda en helhet. Då detta område är ett 

psykiskt område krävs det små byggstenar att bidra med för att skapa denna helhet och det är 

det denna uppsats har gjort, att bidra till området. 
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8. Bilagor 

8.1 Låtarna i lyssningstestet 

1. Explosions in the sky – The only moment we were alone (kompositörer: Christopher 

Hrasky, Munaf Rayani, Mark Thomas Smith och Michael Aron James. 

 

2. Hurdy gurdy – Frost Mats (kompositör: Hållbuss Totte Mattson och Stefan Brisland-

Ferner) 

 

3. Toy Dolls – Toccata in Dm (Kompositör: Johann Sebastian Bach) 

 

4. Björn Olsson – Tjörn (kompositör: Björn Olsson) 
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5. Kerry Muzzey – Looking Back (Kompositör Kerry Muzzey) 

 

6. At the Gates – Into the dead sky (kompositör: Tomas Lindberg) 

8.2 Enkätens utformning 
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