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ABSTRACT 

Syftet med den här uppsatsen är att göra en studie av hur människor reagerar 

känslomässigt på olika typer av musik, vilka musikaliska preferenser de har i olika 

humör- och känslotillstånd, samt hur människor själva uppfattar sina känslomässiga 

reaktioner på musik. Jag har använt mig av ett frågeformulär som ligger till grund 

för den här uppsatsen. Undersökningen gick ut på att se hur respondenterna själva 

uppfattar sina musikaliska preferenser vid olika känslotillstånd genom att använda 

adjektiv för att beskriva dem. De fick även lyssna till ett antal lyssningsexempel 

med olika typer av musik och med hjälp av adjektiv beskriva vilka känslor musiken 

väcker hos dem. 

          I sin komplexitet tycks människor ändå fungera relativt lika när det gäller 

vissa saker. Exempelvis känslomässiga reaktioner på musik. Respondenterna som 

deltog resonerade förvånansvärt lika. Naturligtvis fanns det några få svar som 

skiljde sig åt markant, men på det stora hela var de överens. Man vill höra musik 

som man uppfattar stämmer överens med de känslor man har, som hjälper till att 

bibehålla och/eller förstärka dessa känslor, även de mer negativa. Även vid 

lyssningsexemplen som de fick lyssna till var respondenterna på det hela taget 

relativt överens om vilka känslor som framkallades. Det verkar som om vi tänker 

och reagerar mer lika än vi tror.  
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FÖRORD 

Jag vill tacka min handledare Maria Westvall och mina klasskamrater för goda råd 

och stöd i mitt uppsatsskrivande, samt respondenterna i min undersökning för att de 

tagit sig tid att delta.
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1. INTRODUKTION 

Jag har valt att skriva min uppsats om känslomässiga reaktioner på musik. Hur 

musik kan påverka vårt humör och känslotillstånd. Jag valde detta ämne då jag 

alltid varit väldigt fascinerad av känslorna som väcks och påverkas av musik, och 

jag tycker att det är viktigt att forska på just detta då musiken är en så pass stor del 

av våra liv.  

        Musiken har en otrolig kraft när det kommer till att påverka oss känslomässigt. 

Vi använder skickligt musiken för att påverka andras känslor, i exempelvis reklam 

och film. Men även privat används musiken för att påverka våra känslor. Vi vet vad 

vi gillar att lyssna på i olika lägen, men varför? Det kan vara svårt att hitta den 

verkliga orsaken till varför man vill höra just den där schlagerlåten varje gång man 

är på fest, eller varför, när man är riktigt arg, det är enda gången man vill lyssna på 

black metal. Vi bara vet att det är det vi vill höra. Men vad beror det på? Varför är 

vi så känsliga för vilken musik som spelas i olika lägen?  

 

Musik skapas också i detta syfte. När man skapar musiken vill man ju oftast 

förmedla en viss typ av känsla till de som lyssnar till den, oavsett om det gäller 

musik för film, i reklam, i handeln eller bara för att lyssnas på hemma. I just filmer 

används musik skickligt för att förstärka våra känslor i särskilda scener, såsom 

sorgliga, romantiska, farliga etc. Skulle vi påverkas känslomässigt lika mycket om 

dessa scener helt saknade musik?  

         Jag har kommit på mig själv med att skapa soundtrack för mitt liv. När jag 

känner på ett visst sätt vill jag bara höra på musik som stämmer överens med det 

jag känner tills det går över. Jag vill höra musik som sympatiserar med mitt 

känslotillstånd och ger mig tröst.  

        Detta är olika för alla, vilka preferenser vi har och hur vi hanterar musikens 

påverkan. Vi har blivit ytterst skickliga på att använda musik för att påverka oss 

själva och andra i vår omgivning. 
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1.1 BAKGRUND 

Lars Lilliestam, professor i musikvetenskap, skriver att när vi exponeras för musik 

sätts en rad fysiska och kemiska processer igång i kroppen. Blodtrycket höjs, 

hjärtpulsen och andningsfrekvensen ökar, hormoner utsöndras, muskler spänns eller 

slappnar av, endorfiner, kroppens egna smärtstillande substanser aktiveras, liksom 

immun-försvaret, vilket kan mätas i en ökad mängd antikroppar. Dessa kroppsliga 

fysiska reaktioner ger i sin tur upphov och hänger samman med mentala och 

emotionella processer.   

            När det gäller musikens emotionella påverkan skriver Lilliestam att musik 

är ett effektivt redskap för att påverka och reglera humör och sinnesstämningar. 

Forskare brukar tala om känslo- eller humörkontroll. Det kan handla om att komma 

i stämning för att ha fest, för att gå ut på krogen eller på konsert, för att peppa upp 

sig eller slappna av och gå ner i varv, för att stå ut med tråkiga rutinsysslor, för att 

få tröst eller utlopp för aggressioner. Han skriver också att många använder  musik 

medvetet och aktivt för att påverka sig själva och bibehålla eller förändra humöret, 

genom att man har sin personliga "må-bra-musik" eller "depparmusik" som spellista 

eller på en hemgjord cd-skiva.1 

      Tia DeNora är en musiksociologiprofessor som har forskat mycket på känslor 

och musik. Hon har en liknande syn som Lilliestam vad gäller musikens inverkan: 

One of the first things music does is to help actors to shift mood or energy 

level, as perceived situations dictate, or as part of the 'care of self'. /.../ music is 

an accomplice in attaining, enhancing and maintaining desired states of feeling 

and bodily energy (such as relaxation); it is the vehicle they use to move out of 

dispreferred states (such as stress or fatigue).2 

Patrik Juslin och John Sloboda menar att det står klart att musik väcker känslor hos 

oss, men det är inte lika klart hur sambandet ser ut vad gäller det känslotillstånd vi 

redan befinner oss i, innan vi lyssnar till musiken och valet av musik. Så här skriver 

de om musikaliska preferenser vad gäller känslotillstånd: 

 

                                                 

1 Lilliestam, Lars. 2009. Musikliv. Vad människor gör med musik - och musik med människor. Bo 
Ejeby Förlag. 2:a reviderade upplagan.  Sida: 142-143. 
2 De Nora, Tia. 2003. Music in everyday life. Cambridge University Press. Upplaga: 3:1. Sida: 53. 
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Further exploration of music preference in context should consider the 

emotional state of the individual prior to listening to music. Numerous 

studies have shown that music can elicit emotional reactions in the listener, 

but there is considerably less information about how mood might influence 

our music selections or how we respond to the music we hear. For instance, 

do people in a sad mood prefer listening to happy music in order to change 

their mood? Or do they prefer listening to mood-consistent music?3  

 

1.2 TIDIGARE FORSKNING 

Som Lars Lilliestam skriver i introduktionen till sin bok Musikliv: Vad människor 

gör med musik och musik med människor, är synen på vad människor egentligen 

gör med musik, märkligt nog, ett ganska ovanligt perspektiv på musik. Han skriver 

att det finns massor av böcker om olika genrer, om artister och musikskapare och 

deras verk och musikteoretiska analyser men få om varför och hur människor 

använder musik:  

Det är alltför vanligt, inte bara i musikvetenskap utan inom humaniora 

överhuvudtaget, att man inte uppmärksammar dem som använder musiken, 

de motiv som finns till användningen och vilka behov musiken fyller. Detta 

trots att det är väl dokumenterat att musik är ett av de viktigaste och största 

intressena i människors liv. En musikvetenskap som bara ägnar sig åt 

analyser av den klingande musiken blir inskränkt och smal och en 

angelägenhet för få.4  

Tidigare undersökningar om hur vi reagerar på musik tas upp i bland annat John 

Slobodas Exploring the musical mind, och i William Forde Thompsons Music, 

thought, and feeling. Sloboda tar upp en undersökning av Waterman som gick ut på 

att 76 collagestudenter ombads kryssa i på en checklista över 25 olika känslor, vilka 

de har upplevt till musik: 

This theory proposes that experienced emotion arises through cognitive 

appraisal of situations constructed as either events, actions of agents, or 

objects. Until such construal takes place, no emotion is possible. The most 

                                                 

3 Juslin, Patrik N & Sloboda,  John. 2010. Handbook of Music and Emotion: Theory, Research, 
Applications. Oxford University Press. Sida: 688-689. 
4 Lilliestam. Musikliv. Sida: 11. 
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undifferentiated emotion arises from simply placing a positive or negative 

valence on a situation so appraised. The basic event-related emotion pair is 

PLEASED-DISPLEASED. The corresponding pair for actions of agents is 

APPROVE-DISAPPROVE, and that for objects is LIKE-DISLIKE5.  

Thompsons tar upp en undersökning av Hevner som gick ut på gick ut på att 25 

studenter som fått högst poäng på Seashore Measures of Musical Talent, samt 25 

studenter som fått lägst poäng på samma test, fick lyssna till musikstycken som var 

arrangerade i två olika versioner, i dur och moll. Studenterna fick sedan en lång 

lista med adjektiv efter varje stycke och bads beskriva med hjälp av dessa 

karaktären på musikstycket. Vad han ville undersöka var om lyssnarna var överens 

om den känslomässiga betydelsen i musiken: 

Empirical studies of emotion in music have demonstrated that listeners are 

highly sensitive to emotional meaning in music, and that there is considerable 

agreement among them about that meaning. One distinction that listeners 

make readily - often at a surprisingly young age - is between "happy" and 

"sad" music.6 

När det gäller undersökningar om musikupplevelser skriver Alf Gabrielsson att det 

är viktigt att skilja på hur människor uppfattar musik och hur de reagerar på den. 

Hur vi uppfattar ett stycke musik kan gälla olika egenskaper i styckets form eller 

dess uttryck, t.ex. att stycket har ett snabbt tempo, går i dur, är i tretakt, är livligt 

och glatt, känns spänstigt och energiskt etc. Musiken är ett objekt utanför oss, som 

vi kan observera och beskriva utan att för den skull vara särskilt engagerade. I det 

andra fallet, skriver Gabrielsson, hur vi reagerar på musik, är vi däremot inte 

neutrala observatörer utan vi påverkas av musiken. Musiken engagerar, utlöser 

tankar, känslor, rörelser.7   

Gabrielssons egen undersökning (SMU = starka musikupplevelser)8 gick ut på att 

människor av båda könen, av olika åldrar och med olika musikpreferenser fick i 

                                                 

5 Sloboda, John. 2005. Exploring the musical mind. Oxford University Press. Sida: 206-208. 
6 Thompson, William Forde. 2009. Music, thought, and feeling: Understanding the Psychology of 
Music. Oxford University Press. Sida: 138-141. 
7 Gabrielsson, Alf. 2008. Starka musikupplevelser: musik är mycket mer än bara musik. Utgiven av 
Gidlund, Hedemora. Sida 19-20. 
8 Gabrielsson. Starka musikupplevelser. Sida 22-25. 
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uppgift att med egna ord beskriva den starkaste musikupplevelse som han/hon varit 

med om, i intervjuer eller via brev. Deltagarna, ca 950 personer, fick ingen antydan 

om vilka reaktionerna kunde tänkas vara eller vilken musik det var frågan om, det 

var helt förutsättningslöst. Till denna uppgift ställdes några anslutande frågor såsom 

om man var lyssnare eller själv deltog som musiker, om man haft liknande 

reaktioner tidigare på samma musik, hur ofta man fick den reaktionen, vad man 

trodde den kunde bero på, vad det betytt på längre sikt och om man haft liknande 

reaktioner i andra situationer. Efter att deltagarna beskrivit sin starka 

musikupplevelse fick ca 580 personer besvara en enkät. Enkäten innehöll ett stort 

antal påståenden om starka musikupplevelser. För varje påstående skulle deltagarna 

bedöma hur väl det stämde överens med den egna upplevelsen, på en skala 0 till 10. 

Genom blandningen av intervju och enkäten menar Gabrielsson att undersökningen 

omfattade både en kvalitativ del och en kvantitativ. Dock ligger tyngdpunkten på 

den kvalitativa delen. Det var en omfattande studie som påbörjades i slutet av 1980-

talet och avslutades en bit in på 2000-talet.  
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med den här uppsatsen är att göra en kvalitativ undersökning av hur 

människor reagerar känslomässigt på olika typer av musik, vilka musikaliska 

preferenser de har i olika humör- och känslotillstånd, hur människor själva 

uppfattar sina känslomässiga reaktioner på musik samt deras egna preferenser vid 

olika humör. Med "typer av musik" menas i det här fallet inte genrer, utan en mer 

individuell definition av låten i sig. Respondenterna har i min undersökning fått 

använda sig av adjektiv för att beskriva karaktären på musiken samt deras 

känslomässiga reaktioner. 

Frågeställningarna är följande: 

 
• Vad vi vill, eller inte vill höra för typ av musik när vi befinner oss i ett 

särskilt känslotillstånd 

• Vilken typ av musik påverkar oss på vilket sätt?  
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3. METOD 

Undersökningen som ligger till grund för denna uppsats har kvantitativa inslag i 

form av diagram och procenttal i resultatredovisningen. Det är fortfarande en 

kvalitativ undersökning, som nämndes i syftet, men jag använde mig av diagram 

och procenttal för att göra redovisningen av resultatet så överskådligt  och tydligt 

som möjligt. Omfattningen på resultatet är relativt stor, likaså på undersökningen, 

vilket beror på komplexiteten av frågorna som ställdes i frågeformuläret. Jag valde 

att ställa just dessa frågor för att jag tyckte att de passade bäst för syftet med min 

undersökning och uppsats. 

 

3.1 METODKRITIK 

Undersökningen är utförd i form av ett frågeformulär. För att se hur detta 

frågeformulär ser ut hänvisar jag till bilaga 1. Frågeformuläret är en blandning av 

en enkät med olika svarsalternativ och frågor som lutar mer åt en mindre skriftlig 

intervju. Därför valde jag att använda termen frågeformulär istället för enkät i 

uppsatsen. Jag föredrog att använda denna typ av undersökning på grund av jag 

ville ha en metod som passar mitt ämne. Med ett frågeformulär som skickas ut via 

mejl når jag många personer på kort tid samt att personerna som väljer att delta i 

undersökningen kan göra den i lugn och ro.  

När man gör en undersökning som denna kan det uppstå så kallade mätproblem, 

och dessa kan delas in i två kategorier; respondentfel och instrumentfel9. 

Respondentfel innebär att man som frågeställare aldrig kan vara säker på att 

uppgiftslämnaren kan eller vill lämna ärliga svar, vilket kan påverkas av till 

exempel tidsbrist. För att minska risken för detta valde jag att skicka ut 

frågeformuläret via mejl istället för att till exempel samla en grupp människor på en 

bestämd plats en viss tid för undersökningen. Genom att de istället får 

undersökningen via mejl kan de välja att göra den när de känner att de har tid. Den 
                                                 

9 Eriksson, Lars Torsten & Wiedersheim-Paul, Finn, 2006. Att utreda, forska och rapportera. Liber 
Malmö. Sida: 174-176. 
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andra typen av mätfel är instrumentfel. Detta innebär att själva mätinstrumentet (i 

det här fallet ett frågeformulär) kan ha fel formulerade frågor, fel ordningsföljd 

mellan frågorna och dylikt. För att minska risken för detta valde jag att testa 

frågorna på två personer, och efter att ha fått respons på dessa skickade jag ut 

frågeformuläret.  

              Ett alternativ till att skicka ut frågeformulär via mejl som mottagarna själva 

får fylla i hade ju varit att istället samla en grupp människor som får lyssna till olika 

lyssningsexempel och sedan observera hur dessa människor reagerar och själv 

notera detta. Jag valde bort den här metoden då jag känner att det är svårt att säkert 

uppfatta hur en människa reagerar genom att bara observera den. Alla uttrycker inte 

sina känslor så tydligt och då blir min bedömning endast en subjektiv sådan. Ett 

problem med de skriftliga frågeformulären kan vara begränsningarna i språket när 

respondenterna ska försöka beskriva hur de reagerar känslomässigt på musik, men 

detta problem existerar även i metoden med observation. Det skulle bli att med ett 

begränsat språk försöka notera hur jag tycker att personerna som observeras ser ut 

att reagerar på musiken de hör. Jag valde därför de skriftliga frågeformulären där 

svaren då kommer direkt från källan, och utan pressen av att frågeställaren bevakar 

dem när de ska utföra undersökningen.  

 

3.2 RESPONDENTER 

Likt Gabrielsson, har jag valt att inte vända mig till någon specifik målgrupp för 

denna undersökning, detta på grund av att jag vill rikta in mig på alla som lyssnar 

på musik, för att undersökningen inte ska bli för snäv. Dock har jag valt att 

avgränsa mig till personer mellan 20-60 år. Detta på grund av att undersökningar 

liknande denna för tonåringar redan finns i ganska frekvent antal. Personer över 65 

blir även de en specialgrupp likt tonåringar, som jag inte tänker rikta in mig på i 

min uppsats.  

      Lilliestam menar att det är ett problem att den forskning som handlar om bruk 

av musik i så stor utsträckning handlar om ungdomar, medan andra grupper inte alls 

är lika väl utforskade. Han menar att det beror på flera faktorer. Under en period har 

det varit lätt att få bidrag till forskning om ungdomar och ungdomskultur, vilket har 

lett till att det kommit en våg av sådan forskning under 1980- och 1990-talen: 
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Att ungdomar hamnar i forskningens fokus är inte så konstigt. 

Ungdomars livsstilar och vanor utnyttjas av kultur- och 

samhällsforskare som en mätare eller seismograf som registrerar 

rörelser under ytan och visar eller antyder vart samhället är på väg. /.../ 

Det finns även en del forskning om pensionärer och deras musikvanor, 

men om dem som är mellan, säg, 25 och 65 år och varken är ungdomar 

eller pensionärer är forskningen ganska liten.10  

 

Jag valde att skicka ut 45 frågeformulär, och fick tillbaka 26 stycken. Det relativt 

stora bortfallet kan bero på att frågeformulär som skickas via mejl lider stor risk att 

glömmas bort, vilket är fallet med de flesta typer av frågeformulär som skickas ut. 

Här kan respondentfel bidra. Som respondent kanske man inte har tid eller lust att 

fylla i frågeformuläret när man först får det. Man beslutar att göra det vid ett senare 

tillfälle men glömmer av det. Jag räknade med ett visst bortfall när jag skickade ut 

frågeformulären och skickade därför ut nästan dubbelt så många som egentligen 

behövdes för min undersökning för att vara på den säkra sidan. Detta på grund av 

att jag kände till risken med att skicka ur frågeformulär via mejl, istället för att t.ex. 

samla en grupp människor som får fylla i frågeformuläret på en bestämd plats en 

viss tid.  

 

3.3 FRÅGEFORMULÄRET 

Frågeformuläret består av fyra stycken frågor som inleds med att respondenten får 

kryssa i ålder. Första frågan består av att respondenten får ange hur ofta han eller 

hon lyssnar på musik. Vid fråga två får respondenten svara på vilken typ av musik 

han eller hon vill höra när de befinner sig i olika känslotillstånd. Jag valde ut fem 

vanliga, representativa tillstånd samt gav utrymme för att ange ett eget om 

respondenten kände för det. Respondentens uppgift var sedan att försöka beskriva 

musiken med olika adjektiv. Exempelvis när han eller hon är glad, eller vill bli glad, 

vill han eller hon lyssna på musik som är; svängig, rytmisk, fartfylld. Det ger en bra 

bild av vilken typ av musik den här personen vill höra i det känslotillståndet. Vid 

                                                 

10 Lilliestam. Musikliv. Sida: 14. 
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fråga tre får respondenten försöka beskriva varför han eller hon vill höra just den 

typen av musik när de befinner sig i det känslotillståndet. Detta ger en uppfattning 

om motiven bakom den här personens preferenser och hur han eller hon förknippar 

olika känslor med olika typer av musik.  

          Vid fråga fyra får respondenten lyssna till sju lyssningsexempel, kortare 

utdrag ur musikstycken, med olika typer av musik och efter varje exempel sätta 

den/de känsla/känslor som han eller hon får när de hör musiken. Detta ger en 

uppfattning om hur personen reagerar känslomässigt till olika typer av musik. Jag 

valde ut instrumental musik till lyssningsexemplen på grund av att musik med text 

kan få lyssnaren att få en annan känsla för låten än vad han eller hon skulle fått om 

det inte fanns någon text. En låttext förstärker ju oftast det som kompositören/ 

låtskrivaren vill uttrycka med låten. Vi kanske uppfattar en låt som sorglig för vi 

hör att texten handlar om att förlora någon man älskar exempelvis. Fast hade vi bara 

hört musiken kanske vi skulle uppfatta den på ett annat sätt. Därför har jag valt att 

använda instrumental musik. Jag har även valt musik som är relativt okänd för de 

flesta. Alltså inte musik som ofta hörs i radio eller TV. Motivet för detta är att 

lyssnaren ska få tänka till så mycket som möjligt och verkligen känna efter vilka 

känslor musiken väcker, utan att ha redan etablerade känslor och minnen till den.  

Låtarna som använts till lyssningsexemplen är av olika karaktärer och representerar 

alla en egen typ av musik, olika genrer och stil. Vad gäller den inbördes ordningen 

på lyssningsexemplen har jag egentligen bara lyssnat på dem själv flera gånger och 

låtföljden som valdes kändes naturlig. Jag kunde inte i förväg veta vad 

respondenterna skulle få för känslor för låtarna så att försöka placera dem i någon 

ordning baserad på vilka möjliga känslor som de framkallar var ingen idé. Vad 

gäller frågan om upphovsrätt när det kommer till att använda andras musik för 

denna undersökning hänvisar jag till citaträtten som innebär: 

citaträtt -  Var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med 

god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Lag (1993:1007). 

 Rätten att citera upphovsrättsligt skyddade verk utan tillstånd. Gäller för text 

och musik. Det ska framgå att citatet är ett citat, och upphovspersonen ska anges. 

Ett citat ska vara en mindre del av verket.11 

                                                 

11 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1960:729#K2 
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4. RESULTATREDOVISNING 

Kapitlet är uppdelat som så att varje fråga på formuläret har fått ett eget avsnitt med 

egen rubrik, för att på ett tydligt sett visa på vad resultatet av undersökningen blev, 

vad respondenterna svarade på frågorna som ställdes. Jag har valt att presentera 

resultatet med hjälp av diagram samt beskrivande text på de frågor som är möjliga 

att sammanställa på detta sätt. Detta för att göra resultatet överskådligt och tydligt, 

trots att det är en liten undersökningsgrupp. För fråga tre, har jag istället valt att 

sammanställa resultatet med enbart text då det är en fråga där respondenterna har 

fått skriva mer fritt.   

 
 

4.1 ÅLDER 

Det första respondenterna fick svara på i frågeformuläret var vilken ålderskategori 

de tillhörde. Jag riktade som sagt in mig på respondenter mellan 20 och 60 år, och 

det resulterade i kategorierna ni ser i diagrammet nedan, se Figur 1.  

Av de 26 frågeformulär som kom 

tillbaka var 53 % av respondenterna 

mellan 20-29 år. 23 % var mellan 30-39 

år, 12 % mellan 40-49 år och 12 % var 

mellan 50-59 år. Jag försökte sprida 

utskicken någorlunda jämnt i 

ålderskategorierna men  det blev något 

fler i kategorierna 20-29 år (18 st)  samt 

30-39 år (11 st), Mot 40-49 (8 st) år och 

50-59 år (8 st). Detta berodde på  tillgången av möjliga och villiga respondenter. 

Svarsfrekvensen för de i kategorin 20-29 blev 78 %, i kategorin 30-39 blev den 56 

%, i kategorin 40-49 50 %, och för kategorin 50-59 38 %. Detta visar på att ställt 

emot hur många som skickades ut i varje kategori är svarsfrekvensen högre bland 

de mellan 20-39 år, som ligger över 50 %. Medan de mellan 40-49 ligger på precis 

50 % och de mellan 50-59 bara ligger på 38 %.            

53%

23%

12%

12%

20-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

FIGUR 1 
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4.2 HUR OFTA LYSSNAR DU PÅ MUSIK? 

Nästa fråga på formuläret löd: Hur ofta lyssnar du på musik? Där fick 

respondenterna kryssa i den kategori de tyckte bäst passade in på deras 

lyssnarvanor. Kategorierna var: Varje dag, 3-5 dagar i veckan, någon gång i veckan 

samt någon gång i månaden. Se Figur 2.  

Av de 26 frågeformulär som kom 

tillbaka svarade 73 % att de lyssnar på 

musik varje dag, 19 % svarade att de 

lyssnar på musik 3-5 dagar i veckan, 8 

% att de lyssnar på musik någon gång i 

veckan och 0 % att de bara lyssnar på 

musik någon gång i månaden. Av de 73 

% som svarat att de lyssnade på musik 

varje dag var 68 % i åldrarna 20-29 år, 

22 % i åldrarna 30-39 år, 5 % i åldrarna 40-49 respektive 50-59 år. Detta visar på 

att de i åldrarna 20-29 i större utsträckning lyssnar på musik dagligen än de i 

åldrarna 30-59 i min undersökning. I den andra kategorin, 3-5 dagar i veckan , var 

20 % i åldrarna 20-29, 40 % i åldrarna 30-39, 20 % i åldrarna 40-49 och 20 % i 

åldrarna 50-59. I kategorin tre, någon gång i veckan var 50 % i åldrarna 40-49 och 

50 % i åldrarna 50-59. Ingen av de 26 respondenterna lyssnar på musik så sällan 

som någon gång i månaden, kategori fyra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73%

19%

8% 0%
Varje dag

3-5 dagar i

veckan

någon gång i

veckan

någon gång i

månaden

FIGUR 2 
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4.3 VILKEN TYP AV MUSIK LYSSNAR DU HELST PÅ NÄR DU ÄR ... 

På den här frågan fick respondenterna beskriva med hjälp av adjektiv vilken typ av 

musik de vill lyssna på när de är eller vill bli glada, nedstämda, på festhumör, arga 

och avslappnade. Hur de svarat är uppdelat i fem avsnitt, ett för varje känslo-

tillstånd som nämndes ovan. Adjektiven är sammanställda i cirkeldiagram och 

adjektiv som är snarlika och har likartade innebörder har slagits ihop till en 

kategori. Respondenterna var inte begränsade att endast ange ett adjektiv per 

känslotillstånd, så en respondent kan ha angett flera olika adjektiv för samma 

känsla. Detta bör tas i beaktning vid genomgång av  resultatet. Det som redovisas 

nedan är endast resultat av vilka adjektiv som respondenterna förknippar med den 

typ av musik de helst lyssnar på när de känner eller vill känna på ett visst sätt. 

         Det är naturligtvis svårt att med säkerhet säga att respondenterna avser samma 

betydelse med adjektiven de använder. Respondenterna kan uppfatta dessa adjektiv 

olika i relation till deras känslohantering när det kommer till musik. Så detta nedan 

blir en generalisering.  

 

4.3.1 GLAD: 

På frågan vilken typ av musik de helst lyssnar på när de är eller vill bli glada, 

svarade de enligt diagrammet nedan, se Figur 3. 

(Notera att en respondent kan ha angett flera adjektiv. ) 

37%

7%
3%5%3%

7%

8%

5%

22%

3%
fartfylld/upptempo/energisk

humoristisk/fjantig

ångestfylld

romantisk/drömmande

avslappnad

melodisk

poppig

rockig

svängig/dansant

exotisk
 

Av de 26 frågeformulären som kom tillbaka svarade 37 % att de vill höra 

fartfylld/upptempo/energisk musik när de är eller vill bli glada. 22 % svarade att de 

FIGUR 3 
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vill höra svängig/dansant musik och 8 % att de vill höra poppig. Dessa tre 

kategorier hade högst svarsfrekvens. De andra kategorierna ligger på 3-7 % och 

representerar i det här fallet mindre vanliga typer av musik respondenterna vill höra 

när de är eller vill bli glada.   

 

4.3.2 NEDSTÄMD: 

På frågan vilken typ av musik de helst lyssnar på när de är eller vill bli nedstämda 

svarade de enligt diagrammet nedan, se Figur 4: 

(Notera att en respondent kan ha angett flera adjektiv.) 

36%

24%

9%

9%

2%

7%

2%
2%

2%
7% sorglig/melankolisk

lugn/nedtonad

ångestfylld

mörk

instrumental

stärkande

romantisk

episk

hård

ingenting

 
Av de 26 frågeformulären som kom tillbaka svarade 36 % att de vill höra 

sorglig/melankolisk musik när de är eller vill bli nedstämda. 24 % svarade att de 

vill höra lugn/nedtonad musik, 9 % att de vill höra mörk, 9 % att de vill höra 

ångestfylld, 7 % ville höra stärkande musik och 7 % vill inte höra någonting. Dessa 

sex kategorier hade högst svarsfrekvens. De andra kategorierna ligger alla på 2 % 

och representerar i det här fallet mindre vanliga typer av musik respondenterna vill 

höra när de är eller vill bli nedstämda.  

 

4.3.3 PÅ FESTHUMÖR: 

På frågan vilken typ av musik de helst lyssnar på när de är eller vill bli på 

festhumör svarade de enligt diagrammet nedan, se Figur 5: 

FIGUR 4 
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 (Notera att en respondent kan ha angett flera adjektiv.) 

35%

33%

10%

6%

2%

8%

6%
energisk/sprallig

rytmisk/svängig/dansant

rockig/hård

pumpande/basig

intressant/ny

upplyftande

känd

 

Av de 26 frågeformulären som kom tillbaka svarade 35 % att de vill höra 

energisk/sprallig musik när de är eller vill bli på festhumör. 33 % svarade att de vill 

höra rytmisk/svängig/dansant musik, 10 % att de vill höra rockig/hård musik och 8 

% vill höra upplyftande musik. Dessa fyra kategorier hade högst svarsfrekvens. De 

andra kategorierna ligger på 2-6 % och representerar i det här fallet mindre vanliga 

typer av musik respondenterna vill höra när de är eller vill bli på festhumör.  

 

4.3.4 ARG: 

På frågan vilken typ av musik de helst lyssnar på när de är eller vill bli arga svarade 

de enligt diagrammet nedan, se Figur 6: 

 (Notera att en respondent kan ha angett flera adjektiv.) 

36%

22%

10%

10%

2%
2%
2%

6%
2%

8%
hård/stark/intensiv

aggressiv/hatisk

ångestfylld

skramlig

politisk

tung

sorglig

energisk/hetsig

kaotisk

ingenting

 

FIGUR 5 

FIGUR 6 
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Av de 26 frågeformulären som kom tillbaka svarade 36 % att de vill höra 

hård/stark/intensiv musik när de är eller vill bli arga. 22 % svarade att de vill höra 

aggressiv/hatisk musik, 10 % att de vill höra ångestfylld musik, 10 % att de vill 

höra skramlig och 8 % vill inte höra någonting. Dessa fem kategorier hade högst 

svarsfrekvens. De andra kategorierna ligger på 2-6 % och representerar i det här 

fallet mindre vanliga typer av musik respondenterna vill höra när de är eller vill bli 

arga.  

 

4.3.5 AVSLAPPNAD: 

På frågan vilken typ av musik de helst lyssnar på när de är eller vill bli arga svarade 

de enligt diagrammet nedan, se Figur 7: 

 (Notera att en respondent kan ha angett flera adjektiv.) 

 

28%

4%

18%
8%

4%

4%

16%

2%

2%

6% 6% 2% lugn/harmonisk

melankolisk

drömmande/svävande

romantisk

meditativ/mantralik

melodisk

instrumental

känslosam

eterisk

lättsam

mjuk

tung

 

Av de 26 frågeformulären som kom tillbaka svarade 28 % att de vill höra 

lugn/harmonisk musik när de är eller vill bli avslappnade. 18 % svarade att de vill 

höra drömmande/svävande musik, 16 % att de vill höra instrumental musik och 8 % 

att de vill höra romantisk musik. Dessa fyra kategorier hade högst svarsfrekvens. 

De andra kategorierna ligger på 2-6 % och representerar i det här fallet mindre 

vanliga typer av musik respondenterna vill höra när de är eller vill bli avslappnade.  

 

FIGUR 7 
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4.4 BESKRIV VARFÖR DU VILL HÖRA JUST DEN TYPEN AV 
MUSIK NÄR DU KÄNNER DIG ... 

Nästa fråga löd: Beskriv varför du vill höra just den typen av musik när du känner 

eller vill känna på det sättet. Detta var en fråga som krävde lite längre svar, och 

svaren varierar ganska mycket, därför kan de inte redovisas lika tydligt i ett 

diagram. Jag sammanställer därför svaren i text här nedanför i avsnitt för respektive 

känslotillstånd.  

 
4.4.1 GLAD: 

Av de 26 frågeformulär som kom tillbaka var det en övervägande majoritet som vill 

lyssna på "glad" musik när de är eller vill bli glada. Och "glad" musik definieras här 

med adjektiv såsom fartfylld, rolig, energisk, upptempo, svängig etc. På frågan 

varför de vill höra just den typen av musik när de är eller vill bli glada svarar några 

så här: 

Jag gillar när det är fina melodier och att man kan sjunga/nynna med. Glada toner 
med lite sväng  i gör mig på bra humör. Även låtar som man har något positivt 
minne av, t.ex. som man hört på en bra konsert, gör att jag blir glad. 
 
     20-29 år 
 
När jag är glad vill jag höra musik som förstärker den känslan, musik som hjälper 
mig att bibehålla den. rockig och svängig musik triggar igång det hos mig, så jag 
känner för att dansa.  
     20-29 år 
 
Jag vill lyssna på den typen av musik för att det förstärker känslan och för att jag 
har mycket positiva minnen till den typen av musik. 
     20-29 år 
 
För att energisk musik får igång mig. Och rör jag på mig så blir jag oftast gladare. 
Konstigt nog kan det t.o.m bli kul att städa med rätt form av energisk musik.  
 
     20-29 år 
 
Ofta handlar det om att våga leva ut en känsla, men att sätta den känslan utanför 
sig själv. Ex. kan man vara ledsen och då kan musiken hjälpa mig att känna 
acceptans för det känsloläget. I andra fall behöver man sätta igång en ny 
inramning runt omkring sig  ex. när man överkonsumerat en viss typ av musik och 
behöver omväxling. Det är olika och fungerar inte alltid på ett samma sätt. Ibland 
kan man bli riktigt nedstämd av att höra en positiv melodi eller omvänt. Det 
fungerar också annorlunda om musik används för att övertyga om politik eller 
känslor. Man kan då känna sig manipulerad, Men ibland också nå samförståelse.  

     20-29 år 
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Jag vet inte riktigt, musiken speglar, förstärker nog de känslor man har, är man 
glad har man energi och vill lyssna på musik med det också. 

     30-39 år 

Att spegla och/eller förstärka den känslomässiga stämning jag befinner mig I, även 
ibland försöka försätta mig I den stämning jag önskar, men det är inte alltid helt 
enkelt. Detta gäller för alla exempel, vissa stämningar gör att man känner för att 
spela viss musik. Det kan fungera på ett instinktivt plan, eller mera uttänkt I de fall 
där man försöker försätta sig I en viss stämning, men det är inte säkert att man 
lyckas. 
     30-39 år 
 
Det melodiska gör det lätt att ryckas med och körer uppfyller mig vilket får tankar 
att försvinna och kroppen att ryckas med i lätthet, upprymdhet uppstår. 
     
     40-49 år 
 
Man blir alltid glad av kärleksvisor. Man drömmer sig tillbaka i tiden. 

     50-59 år 

 
Men en liten del av respondenterna skrev att de nästan aldrig lyssnar på "glad" 

musik, utan tar tillfället i akt när de är glada att istället lyssna på mer ångestfylld, 

melankolisk musik, för att det är ett tillfälle när de klarar av att höra den: 

 

Men jag lyssnar egentligen aldrig på glad musik. Är man glad så klarar man ju av 
även den ångestfyllda musiken, så jag brukar ta vara på det och lyssna på det allra 
deppigaste när jag inte riskerar att dö av vånda och hjärtesorg i processen. Vill jag 
däremot larva mig och vara glad på det sättet så blir det väl någonting fjantigare 
som  man blir kortvarigt euforisk av. 

     20-29 år 

 

 
4.4.2 NEDSTÄMD: 

Av de 26 frågeformulär som kom tillbaka var det en övervägande majoritet som vill 

lyssna på "sorglig" musik när de är eller vill bli nedstämda. Och "sorglig" musik 

definieras här med adjektiv såsom ångestfylld, melankolisk, mörk, nedtonad, etc. På 

frågan varför de vill höra just den typen av musik när de är eller vill bli nedstämda 

svarar några så här: 

Jag tar alltid till det ordentligt tunga artilleriet när jag är nedstämd. Då ska det ju 
kännas. Då ska man ligga där på golvet i fosterställning och tänka ”okej nu händer 
det, nu dör jag”. Sedan ska man vrida sig i plågor, resa sig upp och fortsätta som 
vanligt. Men! Det fungerar även med euforisk musik. För musik kan bli så absolut 
välmående att den slår tillbaka mot sig själv och blir det absolut sorgligaste man 
varit med om. Så man kan ligga där på golvet och drabbas av en euforisk överdos. 
Då mår man inte bra. 
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     20-29 år 
 
När jag är nedstämd vill jag höra musik som bekräftar tillståndet jag befinner mig 
i, får jag höra glättig musik när jag känner så här blir jag bara arg. Jag vill höra 
musik som stämmer överens med mina känslor, som förstärker dem, även om det 
får mig att må sämre så får det mig att känna mig bättre på ett sätt. 
     20-29 år 
 
 
Det är den enda musik jag kan lyssna på när jag är nedstämd, tål inte att höra något 
annat, skulle aldrig vilja försöka lyssna på något hurtigt för att ta mig ur 
nedstämdheten, den går över när den går över och tills dess vill jag ha bekräftelse. 
 
     20-29 år 
 
 
Här vill jag mest ha något som bekräftar mina egna känslor. Dvs. blir musiken 
som ett sällskap. Det blir nästan så att man boostar sina negativa känslor ännu mer 
av någon konstig anledning.  

     20-29 år 

Den sortens musik får mig att känna tröst och luta mig tillbaka, och på så sätt gör 
den att jag inte känner mig ensam. Den speglar också mitt inre vilket gör att jag på 
något sätt accepterar mina känslor och mitt tillstånd med hjälp av de egenskaper 
som vinns i musiken. 
     30-39 år 

När man är nedstämd vill jag har musik som förstärker den känslan så man riktigt 
kan få ömka sig själv. 

     30-39 år 

Att musiken framförs akustiskt med gitarr lämnar texten naken och möjliggör att 
det går att identifiera sig, känna igen innehållet i texten. Nedtonad innebär en 
förstärkning av det låga känslotillståndet. 
     40-49 år 
 
Man vill höra sorglig musik så man kan sympatisera med låtskrivarens sorg. 

     50-59 år 

Det var förvånansvärt få som i ett tillstånd av nedstämdhet ville vända på känslan 

och försöka må bättre genom att lyssna på musik muntrar upp dem:  

 
Är jag nedstämd så vill jag lyssna på musik får mig att känna mig stark och 
omvandla nedstämdheten till något annat. 
     20-29 år 

 

Det var även en mycket liten del som inte vill höra något när de är nedstämda: 
 

När jag på riktigt dåligt humör vill jag inte höra något. 
     30-39 år 
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4.4.3 PÅ FESTHUMÖR: 

Av de 26 frågeformulär som kom tillbaka var respondenterna väldigt överens om 

vilken typ musik när de är eller vill bli på festhumör. De adjektiv som användes här 

var sådana som energisk, rytmisk, svängig, pumpande, rockig, känd, etc. På frågan 

varför de vill höra just den typen av musik när de är eller vill bli på festhumör 

svarar några så här: 

När det är fest vill jag höra musik som försätter mig i rätt stämning, musik som 
gör mig glad och uppspelt, musik som mina vänner också känner igen och kan 
digga med till, musik som vi kan prata om. 
     20-29 år 
 
När jag är på festhumör vill jag höra musik som får mig att vilja dansa mitt i gatan 
med mina vänner, musik som lyfter upp mig och får mig att känna att jag inte 
behöver bry mig om nånting för stunden. 
     20-29 år 
 
Ska vara snabbt och rytmiskt för att frigöra energi och adrenalin i kroppen, vilket 
gör dig pepp på fest! 
     20-29 år 
 
Gärna fartfyllt och lite hårdare. Men här är det lite samma sak som med musik 
som gör mig glad. En viktig detalj är att igenkänning och klassiker får mig att gå 
loss.  
 
     20-29 år 
 
När jag är på festhumör så blir det ju oftast det där man tar till när man vill ha en 
kortvarig glädje i kroppen. Och då blir det väldigt bra om man ger sig på att lyssna 
på lite fjantig och/eller vild musik. Då tror man helt plötsligt att man kan dansa – 
och gör det. 
     20-29 år 
 
Vill ha musik som gör en på gott humör och som håller energin uppe. 

     30-39 år 

Festhumör är en längtan efter gemenskap att släppa loss tillsammans med 
människor. Att musiken är känd bjuder in till gemensamma minnen eller minnen 
som är positiva, refränger gör att jag lättare hänger på och sjunger med. Rytmisk 
står för att fest leder till viljan att dansa och det är för mig nära till dans när rytmer 
kommer till kroppen i lyssningen. 
     40-49 år 
 
Man vill släppa loss och känna sig uppladdad. 

     50-59 år 
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4.4.4 ARG: 

Av de 26 frågeformulär som kom tillbaka var det en övervägande majoritet som vill 

lyssna på "arg" musik när de är eller vill bli arga. Och "arg" musik definieras här 

med adjektiv såsom hård, aggressiv, ångestfylld, skramlig, tung, etc. På frågan 

varför de vill höra just den typen av musik när de är eller vill bli arga svarar några 

så här: 

Kan vara skönt att slänga på en lite hårdare typ av musik, du vet för att tömma 
kroppen på energi. 

     20-29 år 

Även när jag är arg vill jag ha musik som förstärker det, musik som är som en 
knuten näve. 
     20-29 år 
 
 
Är jag arg så vill jag gärna få utlopp för det genom musik istället för på något 
annat sätt och musik som förmedlar någon slags aggressivitet brukar fungera bra 
till det. 
     20-29 år 
 
När jag är arg vill jag bara stänga in mig nånstans och lyssna på musik som jag 
kan skrika med till. 
     20-29 år 
 
Jag vill lyssna på musik som stämmer in med mitt humör och lite argare gitarrlåtar 
fungerar bra till ett argt humör. Det ska vara lite fart, men det får inte bli för 
poppigt eller hårdrockigt. Mitt-emellan-rock. 
     20-29 år 

 
När jag är arg brukar jag oftast inte spela musik. Men när jag väl gör det så blir det 
hård musik, eftersom den får mig att känna mig stark och ogenomträngbar. På 
samma sätt som i övriga känslor så vill jag att musiken skall resonera med mina 
känslor. 
     30-39 år 
 
Politiska texter engagerar och ilska väcks för mig ofta ur orättvisor, det slamriga 
påminner ofta om kyla, något bart som berör, skriker och skapar friktion i 
lyssnandet, trummor ger kraft till ilskan, kraft till viljan att förändra.  
     40-49 år 
 
För att på ett sätt banka ut ilskan. 
     50-59 år 

 

Liksom här är det dock några som föredrar att inte lyssna på något när de är arga: 

När jag på riktigt dåligt humör vill jag inte höra något. 
     30-39 år 
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4.4.5 AVSLAPPNAD: 

Av de 26 frågeformulär som kom tillbaka var respondenterna överens om att de vill 

höra "lugn" musik när de är eller vill bli avslappnade. Och "lugn" musik definieras 

här med adjektiv såsom harmonisk, drömmande, romantisk, instrumental, etc. På 

frågan varför de vill höra just den typen av musik när de är eller vill bli avslappnade 

svarar några så här: 

När jag vill slappna av vill jag höra instrumental musik, det är lättare att koppla av 
hjärnan när musiken inte har någon text att lyssna till utan bara musik. 
     20-29 år 
 
 
När jag är avslappnad vill jag höra musik som inte kräver någon direkt 
tankeverksamhet, något fluffigt och lätt. 
     20-29 år 
 
Vill jag bli avslappnad så lyssnar jag på lugn musik för att just fokusera på 
musiken och släppa allt annat. Gärna klassisk musik p.g.a att den ofta är ganska 
komplex. 
     20-29 år 
 
Om jag är avslappnad så spelar de känslor jag förknippar med olika sorters musik 
mindre roll. I princip vad som helst som jag upplever som bra musik är då 
lyssningsvärt. Möjligen så skulle jag undvika allt för energisk eller aggressiv 
musik beroende på exakt hur avslappnad jag är. Vill jag bli avslappnad så lyssnar 
jag antagligen på något lugnt och lättsamt för att kunna varva ner utan att behöva 
lägga för mycket fokus på teoretiska aspekter av musiken. 
     20-29 år 
 
När jag ska slappna av är det viktigt att musiken ligger på samma nivå, det kan 
vara lugnare rock eller instrumental rock. Det får inte dyka upp oväntade ljud som 
får mig att rycka till. En skiva med akustiska pianoballader fungerar utmärkt eller 
instrumental musik som bara fortsätter likadant hela tiden. 

     20-29 år 

Instrumental eller klassisk musik fungerar bra för mig när jag vill andas ut en 
stund och slappna av i all stress, hjälpte mig speciellt när jag gick in i väggen förra 
året. 
     30-39 år 
 
Att slappna av innebär för mig att få hjälp till att vara här och nu med änglalika 
röster, med en meditativ stämning skapas en tomhet i tankar som automatisk frigör 
kroppen från bindningar och avslappning är där. Mantralik står för upprepning av 
ljudande istället för ord återigen ingen friktion som binder utan jag kan följa med i 
en flygande rörelse. Instrumentell står också för ordlös ingen text att tänka på, 
avslappning alltså. 
     40-49 år 
 
Instrumental för att man vill inte fastna i textens innebörd. 
     50-59 år 
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4.5 LYSSNINGSEXEMPEL 

Sista frågan på formuläret bad respondenterna att lyssna till sju lyssningsexempel. 

Då jag har svårt att objektivt beskriva dessa lyssningsexempel så hänvisar jag 

istället till länken i bilaga 2, där läsaren själv kan få en översikt samt lyssna till 

dessa. Efter att lyssnat på varje exempel för sig ombads respondenterna beskriva 

med hjälp av adjektiv vilka typer av känslor musiken framkallade.  

 
4.5.1 LÅT 1 

På frågan vilka känslor som framkallas av lyssningsexempel 1 svarade de enligt 

diagrammet nedan, se Figur 8: 

(Notera att en respondent kan ha angett flera adjektiv.) 

9%
2%

14%

4%

19%

13%

5%

2%

4%

5%

2%

4%

2%

15%
glad/glädje

ångest

hoppfullhet/förväntansfull

frihet

nedstämd/melankolisk/vemodig

avslappnad/fridfull/lugn

stressad/orolig

uttråkad

sorg/sorgsen

drömmande

fantasifull

energisk

episk

eftertänksam
 

Av de 26 frågeformulären jag fick tillbaka svarade 19 % att de kände sig 

nedstämd/melankolisk/vemodig när de lyssnade på exempel 1. 15 % svarade att de 

kände sig eftertänksamma, 14 % att de kände hoppfullhet/förväntansfullhet, 13 % 

att de kände sig avslappnad/fridfull/lugn och 9 % att de kände glädje. Dessa fem 

kategorier hade högst svarsfrekvens. De andra kategorierna ligger på 2-5 % och 

representerar i det här fallet mindre vanliga typer av känslor som framkallades. 

 
4.5.2 LÅT 2 

På frågan vilka känslor som framkallas av lyssningsexempel 2 svarade de enligt 

diagrammet nedan, se Figur 9: 

FIGUR 8 
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FIGUR 10 

(Notera att en respondent kan ha angett flera adjektiv.) 

7%

16%

9%

6%

9%
4%4%

9%

15%

2%

6%

4%

7% 2% glad/glädje

stressad/nervös/spänd

uppspelt/upprymd

äventyrlig

övergivenhet/ensamhet

nyfikenhet/förväntansfull

nedstämd/vemodig

energisk/lekfull/fantasifull

revansch

frustration

sorg/sorgsen

rebellisk

hård/aggressiv

ingenting

 
Av de 26 frågeformulären som kom tillbaka svarade 16 % att de kände sig 

stressad/nervös/spänd när de lyssnade på exempel 2. 15 % svarade att de fick en 

känsla av revansch, 9 % att de kände sig uppspelt/upprymd, 9 % att de kände 

övergivenhet/ensamhet och 9 % att de kände sig energisk/lekfull/fantasifull. Dessa 

fem kategorier hade högst svarsfrekvens. De andra kategorierna ligger på 2-7 % och 

representerar i det här fallet mindre vanliga typer av känslor som framkallades. 

 
4.5.3 LÅT 3 

På frågan vilka känslor som framkallas av lyssningsexempel 3 svarade de enligt 

diagrammet nedan, se Figur 10: 

(Notera att en respondent kan ha angett flera adjektiv.) 
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nyckfull
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FIGUR 9 



25 

 

Av de 26 frågeformulären som kom tillbaka svarade 41 % att de kände sig glada när 

de lyssnade på exempel 3. 18 % svarade att de kände sig pigg/sprallig/energisk, 14 

% att de kände sig stressad och 11  % att de kände sig festliga. Dessa fyra 

kategorier hade högst svarsfrekvens. De andra kategorierna ligger på 2-7 % och 

representerar i det här fallet mindre vanliga typer av känslor som framkallades. 

 
4.5.4 LÅT 4 

På frågan vilka känslor som framkallas av lyssningsexempel 4 svarade de enligt 

diagrammet nedan, se Figur 11: 

(Notera att en respondent kan ha angett flera adjektiv.) 

2%

21%

18%

11%

20%

5%

2%

5%

2%

5% 9% glad/glädje

pigg/energisk

stressad/irriterad

road

trotsighet/retfullhet

aggressiv/fientlig

episk

stark/kraftfull

uttråkad

nyckfull

ingenting

 

Av de 26 frågeformulären jag fick tillbaka svarade 21 % att de kände sig 

pigg/energisk när de lyssnade på exempel 4. 20 % svarade att de kände  trotsighet/ 

retfullhet, 18 % att de kände sig stressad/irriterad, 11 % kände sig road och 9  % att 

de inte kände någonting alls. Dessa fem kategorier hade högst svarsfrekvens. De 

andra kategorierna ligger på 2-5 % och representerar i det här fallet mindre vanliga 

typer av känslor som framkallades. 

 
4.5.5 LÅT 5 

På frågan vilka känslor som framkallas av lyssningsexempel 5 svarade de enligt 

diagrammet nedan, se Figur 12: 

(Notera att en respondent kan ha angett flera adjektiv.) 

FIGUR 11 
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22%

30%

4%

8%

10%

2%

4%

14%

2%2%2% glad/glädje

harmonisk/lugn/avslappnad

hoppfull/förväntansfull

nedstämd/melankolisk/vemodig

bitterljuvhet

drömmande

romantisk

sommarkänsla

lekfull

äventyrlig

upprymdhet

 
Av de 26 frågeformulären som kom tillbaka svarade 30 % att de kände sig 

harmonisk/lugn/avslappnad när de lyssnade på exempel 5. 22 % svarade att de 

kände  glädje, 14 % att de fick sommarkänsla, 10 % kände bitterljuvhet och 8  % att 

de kände sig nedstämd/melankolisk/vemodig. Dessa fem kategorier hade högst 

svarsfrekvens. De andra kategorierna ligger på 2-4 % och representerar i det här 

fallet mindre vanliga typer av känslor som framkallades när respondenterna 

lyssnade till lyssningsexempel 5. 

 
4.5.6 LÅT 6 

På frågan vilka känslor som framkallas av lyssningsexempel 6 svarade de enligt 

diagrammet nedan, se Figur 13: 

(Notera att en respondent kan ha angett flera adjektiv.) 
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27%

13%
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4% 2%2%
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förväntansfull

värme

lycklig

 

FIGUR 12 

FIGUR 13 
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Av de 26 frågeformulären som kom tillbaka svarade 40 % att de kände sig 

lugn/harmonisk/rofylld när de lyssnade på exempel 6. 27 % svarade att de kände sig  

nedstämd/ledsen/sorgsen och 14 % att de kände ensamhet. Dessa tre kategorier 

hade högst svarsfrekvens. De andra kategorierna ligger på 2-6 % och representerar i 

det här fallet mindre vanliga typer av känslor som framkallades. 

 
4.5.7 LÅT 7 

På frågan vilka känslor som framkallas av lyssningsexempel 7 svarade de enligt 

diagrammet nedan, se Figur 14: 

(Notera att en respondent kan ha angett flera adjektiv.) 

5%

15%

21%

13%

13%

4%
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13%
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4% 4% avslappnad

ilska/hat

nedstämd/ledsen/smärta

hämndlysten

frustration
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Av de 26 frågeformulären jag fick tillbaka svarade 21 % att de kände sig 

nedstämd/ledsen/smärta när de lyssnade på exempel 7. 15 % svarade att de kände 

ilska/hat, 13 % att de kände sig hämndlysten, 13 % att de kände frustration och 13 

% att de kände sig orolig/spänd. Dessa fem kategorier hade högst svarsfrekvens. De 

andra kategorierna ligger på 2-5 % och representerar i det här fallet mindre vanliga 

typer av känslor som framkallades. 

 

 

 

FIGUR 14 
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5. RESULTATANALYS 

Nedan följer analys av resultaten av frågorna på frågeformuläret. Kapitlet är indelat 

i separata avsnitt för varje fråga på formuläret för att det ska bli tydligt och lätt följa 

med i analysen.  

 

5.1 ÅLDER 

Av resultatet vad gäller respondenternas ålder kom jag fram till att de i kategorierna 

20-29 år samt 30-39 i större utsträckning vad mer benägna att delta i 

undersökningen. Svarsfrekvensen såg ut så här i de olika kategorierna: 

• 20-29 - 78 %  

• 30-39 - 56 % 

• 40-49 - 50 % 

• 50-59 - 38 %.  

Dessa siffror är framtagna i proportion till antalet utskick i varje enskild kategori.  

Att yngre människor var mer benägna att delta i undersökningen kan bero på att de 

generellt har mer tid men också att många yngre kan ha ett mer aktivt förhållande 

till musiken som intresse, och lägger ner mer tid och energi på den, använder den på 

ett mer utbrett sätt, och därför har lättare att analysera och utvärdera sina egna 

reaktioner på den. Detta är givetvis en generalisering, men kan vara en förklaring.  

Hur vi förhåller oss till musiken är olika, och förändras i olika skeden av livet. 

Lilliestam skriver att som barn börjar vi omedelbart att socialiseras in i musik via 

den omgivande miljön och ljudvärlden samt via föräldrars, syskons och andras 

musik. Med stigande ålder gör vi alltfler medvetna val och förhåller oss mer aktivt 

till musiken. Vi prövar och väljer att lyssna till olika typer av musik och börjar 

kanske spela något instrument. Detta mer aktiva förhållningssätt brukar börja runt 

puberteten, från 12-14 års ålder. Han skriver vidare om utvecklingen: 

Under ungdomsåren utvecklar många ett starkt musikintresse, ofta starkare än 

någon gång under resten av livet. Det är vanligt att man som ung har djupa 
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upplevelser av musik, och många blir präglade av ungdomens musik för livet. 

/.../ Medelålders, vars barn flyttat hemifrån, återupptar ibland sitt gamla 

musikintresse och odlar sin ungdoms musik igen. Den här gruppen är dessutom 

köpstark och förfogar idag över mer pengar än ungdomar. Detta har givetvis 

uppmärksammats av musik-, medie- och reklamindustrin, och här ligger en av 

orsakerna till det starka ökande utbudet av återutgivningar av äldre musik och så 

kallade "gamla godingar".12  

Den mest aktiva åldersgruppen när det gäller musik är ungdomar, de prövar sig 

fram, lyssnar på många olika typer av musik, lär sig spela instrument och sätter 

grunden till den musik som sedan kan finnas med dem livet ut. Som jag nämnde 

tidigare kan ju detta förhållningssätt vara en av anledningarna till att de yngre 

ålderskategorierna, framför allt 20-29 år var som mest benägna att delta i min 

undersökning. De har kanske enklare att uttrycka hur de tänker runt musiken och 

mer tid att lägga ner på att tänka på den.  

      Hur vi förhåller oss till musiken kan också ändras vid större händelser i livet. 

Lilliestam menar att det finns ett tydligt mönster i att kultur- och musikvanor 

påverkas och förändras vid brytpunkter i livet, som när vi gifter oss, skaffar barn, 

får nytt jobb, flyttar till ny ort, påbörjar en utbildning, när barnen flyttar hemifrån, 

om vi byter partner eller när vi blir pensionärer. Vid sådana livsomställningar 

ändras ofta förutsättningarna för att ägna sig åt musik. Tiden räcker inte till som den 

gjorde förut eller man bestämmer inte över sin tid på samma sätt. Men man kan 

förstås också få mer tid för musik. Kanske förändrar man också sina intressen och 

prioriteringar, skriver han.13  

 

 

 

 

 

 

                                                 

12 Lilliestam. Musikliv. Sida: 165-168. 
13 Ibid. 
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5.2 LYSSNINGSVANOR 

Resultatet av frågan hur ofta respondenterna lyssnar på musik blev att hela 73 % 

lyssnar på musik dagligen. Och av detta antal var 68 % ur ålderskategorin 20-29 år. 

Kategorin 30-39 år dominerade "3-5 dagar i veckan" medan 40-49  och 50-59 år 

delade lika på "någon gång i veckan". Ingen lyssnade på musik så sällan som 

"någon gång i månaden".   

Att antal unga, 20-29 år, i större utsträckning lyssnar på musik varje dag än någon 

av de andra ålderskategorierna kan även här bero på det jag tog upp i förra avsnittet. 

Nämligen att unga ofta har ett mer aktivt förhållande till musiken, att intresset för 

musiken ofta är som allra störst i ungdomen. Vilket, tillsammans med mer tid att 

ägna åt musiken, kan bidra till att man lyssnar oftare på musik som yngre än som 

äldre.  

Ett annat perspektiv på detta kan vara att yngre lyssnare "innehållslyssnar" i större 

utsträckning än äldre: 

Innehållslyssnande. "I centrum står inte längre lyssnandet på musikstrukturen, 

utan observerandet av de känslor hos en själv som musiken ger upphov till. 

Musiken börjar då 'tala' till en, människan bakom verket och det han vill meddela 

sina lyssnare träder fram genom att de känslor han gav form åt i sin musik 

återuppstår hos lyssnaren".14 

Detta innebär att unga i större utsträckning kanske fokuserar mer på känslorna i 

musiken, än äldre.  

 

 

 

 

 

                                                 

14 Lilliestam. Musikliv. Sida: 91-95. 
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5.3 MUSIKALISKA PREFERENSER 

Resultatet från fråga 2, vilken typ av musik respondenterna helst lyssnar på när de 

befinner sig i olika känslotillstånd, gav mönstret att respondenterna var relativt 

överens om vilken typ av musik som föredrogs i de olika känslotillstånden, alltså 

vilka preferenser de har. Patrik Juslin och John Sloboda skriver så här om 

musikaliska preferenser: 

The definition of music preference is fairly self-explanatory - it refers to the 

extent to which a person prefers, or likes, a particular kind of music over another. 

Because music preference is usually seen as a long-term affective evaluation, it 

is usually described synonymously with musical taste, which has traditionally 

been defined as 'a person's overall attitude toward collective music phenomena'.15  

Vad gäller länken mellan musikaliska preferenser och personlighet skriver de att 

det att människor föredrar typer av musik som stämmer överens med deras 

personligheter: 

/.../ extroverts enjoy music that is sociable and enthusiastic because it may feed 

their appetite for social stimulation and positive affect; open-minded people 

enjoy varied and creative styles of music because it may easily fulfil their need to 

experience new things; and highly intellectual people prefer styles of music that 

are abstract and complex because it may satisfy their need for cognitive 

stimulation. Thus, the music people enjoy listening to reinforce their basic 

psychological needs.16  

Detta handlar ju mer om människors generella smak vad gäller musik men bidrar 

med en intressant synpunkt vad gäller just musiksmak när det kommer till resultatet 

av min undersökning, vad respondenterna föredrar att lyssna till i olika 

känslotillstånd.  

 
När man är eller vill bli glad var det tre kategorier av adjektiv som dominerade; 

fartfylld/upptempo/energisk, svängig/dansant samt poppig. Dessa adjektiv ger en 

tydlig bild av vilken typ av musik som respondenterna föredrar när de är eller vill 

bli glada. Man vill höra musik som får igång kroppen, som ger energi och som får 

                                                 

15 Juslin & Sloboda. Handbook of Music and Emotion. Sida: 669-671. 
16 Juslin & Sloboda. Handbook of Music and Emotion. Sida: 681-683. 
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en att vilja röra på sig. När man är riktigt glad har man ofta svårt att sitta still, och 

man vill höra musik som gör det ännu svårare att sitta still. Man trissar upp sig själv 

och förstärker känslan av glädje. Andra adjektiv som användes för detta 

känslotillstånd var humoristisk/fjantig, romantisk/drömmande, ångestfylld, 

avslappnad, melodisk, rockig samt exotisk. Men dessa respektive kategorier av 

adjektiv angavs av mindre än 8 % av respondenterna och representerar i det här 

fallet minoriteter.   

 
När man är eller vill bli nedstämd var det några fler kategorier av adjektiv som 

dominerade; sorglig/melankolisk, lugn/nedtonad, mörk, ångestfylld, stärkande samt 

ingen musik alls. Dessa adjektiv ger en tydlig bild av vilken typ av musik som 

respondenterna föredrar när de är eller vill bli nedstämda, trots att åsikten i det här 

fallet var lite mer splittrad. Det är tydligt att de flesta vill höra musik som 

sympatiserar med deras känslotillstånd, men att några ändå vill höra musik som får 

dem att ta sig ur nedstämdheten. Andra adjektiv som användes för detta 

känslotillstånd var romantisk, instrumental, episk samt hård. Men dessa respektive 

kategorier av adjektiv angavs av mindre än 5 % av respondenterna och 

representerar i det här fallet minoriteter.  

 
När man är eller vill bli på festhumör var det fyra kategorier av adjektiv som 

dominerade; energisk/sprallig, rytmisk/svängig/dansant, rockig/hård samt 

upplyftande. Dessa adjektiv ger en tydlig bild av vilken typ av musik som 

respondenterna föredrar när de är eller vill bli på festhumör. Det visar även att 

musiken som man föredrar i detta känslotillstånd beskrivs med liknande adjektiv 

som när man är eller vill bli glad. Många förknippar fest med glädje och det syns av 

resultatet. Andra adjektiv som användes för detta känslotillstånd var 

pumpande/basig, intressant/ny samt känd. Men dessa respektive kategorier av 

adjektiv angavs av mindre än 7 % av respondenterna och representerar i det här 

fallet minoriteter.  

 
När man är eller vill bli arg var det fem kategorier av adjektiv som dominerade; 

hård/stark/intensiv, aggressiv/hatisk, ångestfylld, skramlig samt ingen musik alls. 

Dessa adjektiv ger en tydlig bild av vilken typ av musik som respondenterna 
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föredrar när de är eller vill bli arga. När man är arg vill man ge utlopp för sina 

känslor, lyssna på musik som sympatiserar med känslotillståndet och till och med 

förstärker det. Andra adjektiv som användes för detta känslotillstånd var politisk, 

tung, sorglig, energisk/hetsig samt kaotisk. Men dessa respektive  kategorier av 

adjektiv angavs av mindre än 7 % av respondenterna och representerar i det här 

fallet minoriteter.  

 
När man är eller vill bli avslappnad var det fyra kategorier av adjektiv som 

dominerade; lugn/harmonisk, drömmande/svävande, instrumental samt romantisk. 

Dessa adjektiv ger en tydlig bild av vilken typ av musik som respondenterna 

föredrar när de är eller vill bli avslappnade. Andra adjektiv som användes för detta 

känslotillstånd var melankolisk, meditativ/mantralik, melodisk, känslosam, eterisk, 

lättsam, mjuk samt tung. Men dessa respektive kategorier av adjektiv angavs av 

mindre än 7 % av respondenterna och representerar i det här fallet minoriteter.  

 
Detta visar på att musiken oftast används för att bibehålla och/eller förstärka det 

känslotillstånd man befinner sig i, även de "negativa" såsom nedstämdhet och ilska. 

Lilliestam skriver så här: 

Vi förknippar ofta och gärna musik med glädje /.../ men även melankoli kan 

upplevas som njutningsfull. /.../ citerar den franske författaren Victor Hugo som 

menar att "melankoli, det är lyckan att vara sorgsen". Somliga finner glädje i att 

"deppa" till musik, att gräva ner sig och komma ut igen, att leva igenom 

känslan.17  

 Förvånande få använde musiken för att vända ett specifikt känslotillstånd, 

exempelvis ett negativt. De flesta vill ha musik som sympatiserar med deras känslor 

och inte provocerar dem. Nästa avsnitt kommer att handla om vad respondenterna 

själva tror om varför de vill höra en viss typ av musik i ett visst känslotillstånd. 

 

 

                                                 

17 Lilliestam. Musikliv. Sida: 141-145. 
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5.4 RESONEMANG OM PREFERENSER 

Vid fråga 3 i undersökningen fick respondenterna själva resonera kring vad de tror 

om varför de vill eller inte vill höra en viss typ av musik i ett särskilt 

känslotillstånd. Liksom vad de tidigare resultaten på de andra frågorna visar var 

respondenterna relativt överens, även här, och resonerade relativt lika. Det framgår 

klart att de flesta vill höra musik som sympatiserar med känslorna de har, och flera 

säger exempelvis att de inte skulle klara av att lyssna på "glad" musik när de är 

nedstämda för att försöka vända humöret, utan de vill höra musik sympatiserar med 

nedstämdheten. Här är några citat från undersökningen som resonerar just på detta 

sätt: 

När jag är nedstämd vill jag höra musik som bekräftar tillståndet jag befinner mig 
i, får jag höra glättig musik när jag känner så här blir jag bara arg. Jag vill höra 
musik som stämmer överens med mina känslor, som förstärker dem, även om det 
får mig att må sämre så får det mig att känna mig bättre på ett sätt. 
     20-29 år 
 
Det är den enda musik jag kan lyssna på när jag är nedstämd, tål inte att höra något 
annat, skulle aldrig vilja försöka lyssna på något hurtigt för att ta mig ur 
nedstämdheten, den går över när den går över och tills dess vill jag ha bekräftelse. 
 
     20-29 år 
 
Den sortens musik får mig att känna tröst och luta mig tillbaka, och på så sätt gör 
den att jag inte känner mig ensam. Den speglar också mitt inre vilket gör att jag på 
något sätt accepterar mina känslor och mitt tillstånd med hjälp av de egenskaper 
som vinns i musiken. 
     30-39 år 

Man vill ha bekräftelse, höra att någon annan mår lika dåligt som en själv, att man 

inte är ensam, att någon förstår. Så här skriver Gabrielsson om bekräftelse genom 

musik: 

Att känna igen sig själv - sina egna tankar och känslor - i musiken kan betyda 

oerhört mycket för självkänslan, inte minst i de skeden i livet då identiteten 

formas, liksom också i tider av osäkerhet och oro. /.../ Musiken kan ses som 

representant för en annan människa, en medmänniska och samtalspartner som 

förstår min situation, mina tankar och känslor. Musiken speglar mig själv, jag 

känner igen mig i musiken och kan identifiera mig med den. Det kan kännas som 

om musiken talar direkt till just mig /.../.18  

                                                 

18 Gabrielsson. Starka musikupplevelser. Sida 248-249. 
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Sen fanns det även de som inte ville höra någonting i "negativa" tillstånd som 

nedstämdhet och ilska. Ingen angav att de inte ville höra något i de andra 

tillstånden, glädje, festhumör och avslappning. Vilket visar på det som nämndes i 

förra avsnittet, vi förknippar musik med glädje. En respondent resonerade tydligt 

kring detta då denna angett att när han är nedstämd vill han inte lyssna på musik: 

Försöker att inte blanda bra musik med nedstämdhet, helt enkelt. 

     20-29 år 

Att man inte vill lyssna på musik alls när man är nedstämd eller arg kan ju bero på 

det som nämndes ovan, att man inte vill blanda ihop musik med negativa känslor 

som nedstämdhet och ilska. Det kan också bero på att när man mår riktigt dåligt, 

och känslorna blir väldigt starka och jobbiga kanske man inte är ute efter förståelse 

eller bekräftelse utan bara vill känna. Känslorna blir så överväldigande att inte ens 

musik hjälper. Musik skulle kanske vid ett sådant tillfälle bara göra att det känns 

jobbigare.  

De flesta föredrar alltså att höra på musik som sympatiserar med deras 

känslotillstånd, men några få andra använder musiken som ett redskap att byta 

känslotillstånd: 

Är jag nedstämd så vill jag lyssna på musik får mig att känna mig stark och 
omvandla nedstämdheten till något annat. 
     20-29 år 

 

I de flesta fall blir musiken en tröst, ett sällskap, någon som förstår hur vi känner. 

Musiken är på många sätt en stor och viktig del i mångas liv och ger oss det vi 

kanske inte kan få någon annanstans, förståelse och bekräftelse, vilket är 

fundamentala behov hos oss alla. Några använder musiken för att ta sig ur 

exempelvis nedstämdhet och ilska, medan många andra vill att musiken ska spegla 

deras känslor. Vad det beror på, att de flesta ändå söker bekräftelse i musiken kan 

bero på att bekräftelse just är ett så stort och viktigt behov i oss. Mår man dåligt kan 

musiken bli en sorts terapi, ett tillfälle att fundera över saker och ting, ett sätt att ta 

sig ur det och komma ut starkare på andra sidan.   
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5.5 KÄNSLOR SOM FRAMKALLAS 

Sista frågan i undersökningen var att respondenterna skulle lyssna till 7 lyssnings-

exempel. Efter att de lyssnat på vart och ett av exemplen ombads de skriva ner med 

hjälp av adjektiv, vilka känslor som musiken i respektive exemplen framkallat hos 

dem. Även här kom det fram att respondenterna på det stora hela resonerar ganska 

lika och många reagerar väldigt lika på musiken.  

 

Vid lyssningsexempel 1 var känslorna ganska spridda. Det var uppenbart att det 

var musik som framkallade mycket känslor, men här var respondenterna ganska 

splittrade i sina åsikter. De adjektiv som användes mest frekvent för att beskriva 

känslorna som framkallades var: nedstämd/ melankolisk/vemodig, eftertänksamma, 

hoppfullhet/förväntansfullhet, avslappnad/ fridfull/lugn samt glädje. Dessa fem 

kategorier av adjektiv skiljer sig åt ganska mycket vad gäller känslorna de 

representerar. Vissa fann den här låten vemodig och melankolisk medan andra fann 

att den gav dem en känsla av glädje. Många respondenter angav att den gjorde dem 

eftertänksamma vilket tyder på att den framkallade mycket känslor som nämnt 

tidigare. Andra kategorier av adjektiv som angavs var: ångest, frihet, 

stressad/orolig, uttråkad, sorg, drömmande, fantasifull, energisk samt episk. Medan 

några finner låten avslappnande/fridfull/ lugn finner andra den stressad/orolig eller 

energisk. Trots att åsikterna skiljde sig åt ganska mycket kan man iallafall slå fast 

att det är en låt som framkallar mycket känslor, och en låt som låter lyssnaren tolka 

in mycket egna känslor, ger den frihet att känna precis vad den vill istället för att 

förmedla en förutbestämd känsla.  

 

Vid lyssningsexempel 2 var känslorna bland respondenterna mer enade än för 

lyssningsexempel 1. De adjektiv som användes mest frekvent för att beskriva 

känslorna som framkallades hos dem var: stressad/nervös/spänd, revansch, 

uppspelt/upprymd , övergivenhet/ensamhet samt energisk/lekfull/fantasifull. Dessa 

fem kategorier av adjektiv ger en ganska tydligt bild av den generella övergripande 

känslan som respondenterna fick. Denna bild blir ännu tydligare när man tittar på 

de andra kategorierna av adjektiv som angavs: glädje, äventyrlig, nyfikenhet/ 

förväntansfull, nedstämd/vemodig, frustration, sorg, rebellisk, hård/aggressiv samt 

ingenting. Några finner låten glädjande medan andra finner den nedstämd/vemodig 
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eller sorglig. Dock verkar låten ge en övergripande känslan av att det är något i 

luften, en spänning, oavsett negativ eller positiv. Så långt är respondenterna 

överens. Det var även en mycket liten andel av dem som inte kände någonting. Vad 

det kan bero på är mycket svårt att säga, varför musik framkallar enormt mycket 

känslor hos vissa men inte hos andra. Det beror väl mycket på individen och hur 

mottaglig man är för känslouttryck i musiken och vad man tycker om musiken i 

övrigt. Kan vara svårt att läsa in några känslor i musik man verkligen inte tycker 

om, mer än att man tycker illa om den.  

 

Vid lyssningsexempel 3 var känslorna bland respondenterna väldigt enade. Det här 

var musik som framkallade liknande känslor i stort sätt i alla respondenterna, 

övervägande positiva känslor. De adjektiv som användes mest frekvent för att 

beskriva känslorna som framkallades var: glädje, pigg/sprallig/ energisk, stressad 

samt festlig. Dessa fyra kategorier av adjektiv ger en ganska tydligt bild av den 

generella övergripande känslan som respondenterna fick. Denna bild blir ännu 

tydligare när man tittar på de andra kategorierna av adjektiv som angavs: 

lekfull/teatralisk, gemytlig, nyckfull samt bekymmersfri. Några fann dock låten 

stressande. Dock verkar låten ge en övergripande positiv känsla av glädje, fest och 

energi. Så långt är respondenterna överens.  

 

Vid lyssningsexempel 4 var känslorna bland respondenterna relativt enade. De 

adjektiv som användes mest frekvent för att beskriva känslorna som framkallades 

var: pigg/energisk, trotsighet/retfullhet, stressad/irriterad, road samt ingenting. 

Dessa kategorier av adjektiv ger en ganska tydligt bild av den generella 

övergripande känslan som respondenterna fick. De andra kategorierna av adjektiv 

som angavs var: glad/glädje, aggressiv/fientlig, episk, stark/kraftfull, uttråkad samt 

nyckfull. Här står de negativa känslorna som framkallades mot de mer positiva. 

Vissa fann låten irriterande eller till och med fientlig, medan andra fann den 

energisk och roande. En liten andel kände ingenting när de lyssnade på den här 

låten. Den här låten kan vara lite svår med just vilka känslor som framkallas då det 

är ett klassiskt stycke som gjorts om i en punk/rock-version. Vad det klassiska 

stycket förmedlar för känslor i sig krockar med känslorna som punkrocken för med 
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sig. Det manifesterar sig här i och med att respondenterna delat upp sig i två 

huvudläger, det positiva mot det negativa. Det kan bero på att låten i sig är splittrad.  

 

Vid lyssningsexempel 5 var känslorna bland respondenterna även här relativt 

enade. De adjektiv som användes mest frekvent för att beskriva känslorna som 

framkallades var: harmonisk/lugn/avslappnad, glädje, sommarkänsla, bitterljuvhet 

samt nedstämd/melankolisk/vemodig. Dessa kategorier av adjektiv ger även de en 

relativt tydligt bild av den övergripande känslan som respondenterna fick. Denna 

bild blir lite tydligare när man tittar på de andra kategorierna av adjektiv som 

angavs: hoppfull/förväntansfull, drömmande, romantisk, lekfull, äventyrlig samt 

upprymdhet. Förutom några som fann låten lite nedstämd/melankolisk/ vemodig 

var resten av åsikterna enade om positiva känslor. Några kände sig lite mitt emellan 

och tyckte låten gav känslan av bitterljuvhet. De flesta verkar dock ha känt sig 

harmoniska/lugna/avslappnade blandat med känslan av glädje och sommar.  

  

Vid lyssningsexempel 6 var känslorna bland respondenterna i stort sätt enade. De 

adjektiv som användes mest frekvent för att beskriva känslorna som framkallades 

var: lugn/harmonisk/rofylld, nedstämd/ledsen/sorgsen samt ensamhet. Dessa 

kategorier av adjektiv ger en tydligt bild av den övergripande känslan som 

respondenterna fick. Denna bild blir tydligare när man tittar på de andra 

kategorierna av adjektiv som angavs: drömmande/meditativ, kravlös/tillfreds, 

förväntansfull, värme samt lycka. Den generella känslan respondenterna verkar ha 

fått domineras av ett lugnt vemod. Några kände lycka och förhoppning men de 

flesta kände sig lite ledsna och ensamma, men ändå rofyllda.  Hur man kan få så 

olika känslor av ett stycke musik beror ju till stor del på individen och vilka minnen 

denna själv kanske har till den typen av musik eller vilka preferenser den har. Vissa 

har kanske en tendens att lättare läsa in negativa tankar i den här typen av musik 

medan andra har lättare för positiva. Det beror ju som sagt mycket på personlighet. 

  

Vid lyssningsexempel 7 var känslorna bland respondenterna relativt enade, detta 

var en låt som framkallade många negativa känslor. De adjektiv som användes mest 

frekvent för att beskriva känslorna som framkallades var: nedstämd/ledsen/smärta, 

ilska/hat, hämndlysten, frustration samt orolig/spänd. Övriga kategorier av adjektiv 
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som användes för att beskriva känslorna den här låten framkallade var: avslappnad, 

motivation/målmedvetenhet, ensamhet, slutenhet, drömmande, insiktsfull/skärpa 

samt ingenting. Trots att ett fåtal av respondenterna fann låten avslappnande och 

drömmande verkar de flesta andra, i likhet med lyssningsexempel 2, få den 

övergripande känslan av att det är något i luften, en spänning, fast den här gången i 

princip uteslutande negativ. Så långt är respondenterna överens. Det var även här en 

mycket liten andel av dem som inte kände någonting. Vad det kan beror på, att man 

inte känner någonting eller i det här fallet också skiljer sig så från mängden och får 

positiva känslor där de flesta andra får negativa, är väl som sagt mycket på 

individen.  Hur mottaglig man är för känslouttryck i musiken, minnen, tidigare 

erfarenheter och vad man tycker om musiken i övrigt.  

Lilliestam skriver om förklarande faktorer till varför människor föredrar och 

reagerar olika till olika typer av musik. Han menar att det finns många möjliga 

faktorer och samband att peka på. Som förklarande faktorer brukar man i sociologin 

ta upp dimensioner som klass och social bakgrund, genus, ålder, utbildning, yrke, 

bostadsort, etnisk tillhörighet, politisk uppfattning, religion och livsåskådning men 

ibland även attityder, åsikter, fritidsvanor, hälsa, grad av social anpassning, 

skolprestation, betyg, föreningstillhörighet och framtidsdrömmar. Han skriver 

vidare att en enskild individ liksom familjen och närgruppen den ingår i emellertid 

är en del av något större, som vi brukar kalla samhället och kulturen. En människa 

är därmed utsatt för olika sociala och kulturella krafters spel. Lilliestam skriver 

också: 

Musikvanor påverkas av sociala och kulturella faktorer, men musik kan 

samtidigt/.../vara ett verktyg med vars hjälp man konstruerar och upprätthåller 

sociala skillnader genom att man skapar grupperingar som definieras av den musik 

man tycker om och ägnar sig åt. Konsekvenserna av att man exempelvis är född i 

en viss samhällsklass är inte helt bestämda och oundvikliga även om de har en stor 

betydelse. De samband man kan peka på handlar om tendenser och mönster, mer 

eller mindre starka. Avvikelser, variationer och överraskningar förekommer 

ymnigt. Det finns alltid människor som gör på ett annat sätt än förväntat.19 

                                                 

19 Lilliestam. Musikliv. Sida: 163-165. 
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6. SLUTSATS OCH DISKUSSION 

Syftet med den här uppsatsen var att göra en kvalitativ undersökning om hur 

människor reagerar känslomässigt på olika typer av musik, vilka musikaliska 

preferenser de har i olika humör- och känslotillstånd, samt hur människor själva 

uppfattar sina känslomässiga reaktioner på musik. Nedan kommer resultatet av 

denna undersökning att diskuteras, samt jämföras med resultat från tidigare 

undersökningar. 

 

6.1 TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR 

Det har gjorts många undersökningar om känslomässiga reaktioner på musik. Jag 

har valt att titta lite närmare på några av dem. Den första som nämndes i 

bakgrunden diskuterades av John Sloboda. Han tar han upp en undersökning som 

gick ut på att 76 collagestudenter ombads kryssa i på en checklista över 25 olika 

känslor, vilka de har upplevt till musik20. Sloboda skriver att Watermans resultat 

visar att de flesta vuxna har upplevt en lång rad av känslor till musik. Samt att 

svarsfrekvensen är mindre en funktion av typen av kognitiv uppskattning som 

underligger känslan, än av dess kognitiva specificitet. Han menar dock att finns 

stora problem med empiriska förhållningssätt som begränsar respondenternas svar 

till ett förutbestämt antal svarskategorier.   

          Denna undersökning skiljer sig från min, dels då jag har valt att ställa lite 

djupare frågor, och dels då jag inte har färdiga känslor att kryssa i utan att 

respondenterna får tänka till och själva uttrycka de känslor de förknippar med 

musiken. Jag hade kunnat använda mig av en liknande metod och låta 

respondenterna kryssa i redan förlistade känslor, men jag ville inte begränsa dem på 

det sättet utan låta dem själva, med egna ord, beskriva hur de känner.  

 

Den andra undersökningen som nämndes i bakgrunden diskuterades av William 

Forde Thompson. Det var en undersökning av Hevner som gick ut på att 50 

studenter, 25 med högst poäng på ett musiktest och 25 med lägst poäng på samma 

                                                 

20 Sloboda. Exploring the musical mind. Sida: 206-208. 
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test, fick lyssna till musikstycken som var arrangerade i två olika versioner, dur och 

moll21. Studenterna fick sedan en lång lista med adjektiv efter varje stycke och bads 

beskriva med hjälp av dessa karaktären på musikstycket. Vad han ville ta reda på 

var om lyssnarna var överens om den känslomässiga betydelsen i musiken. Han 

fann dock att studenterna med de högsta poängen inte på något sätt var mer 

känsliga för skillnaden mellan dur- och mollversionerna än studenterna med lägst 

poäng. Han fann också att lyssnarna var relativt överens vad gäller adjektiven de 

kryssade i för att beskriva styckenas karaktärer.    

        Den här undersökningen har mer gemensamt med min än den presenterad av 

Sloboda, men här har man fokuserat mer på kompositionen av musiken, dur eller 

moll, vilket jag har valt att inte göra. Hevner kom dock fram till ett liknade resultat 

som mitt, att lyssnarna var relativt överens vad gäller adjektiven de använde för att 

beskriva känslorna i musiken, samt över känslorna som framkallades när de 

lyssnade på lyssningsexemplen.  

 

Den tredje undersökningen som nämndes i bakgrunden var av Alf Gabrielsson. 

Syftet med hans undersökning SMU (Starka musikupplevelser) var att få en 

översikt över vilka reaktioner som kan ingå i starka musikupplevelser. Samt att 

undersöka vilka faktorer som ligger bakom sådana upplevelser22.  

      Gabrielssons undersökning var mycket mer omfattande än min och tog många 

år att sammanställa. Den gick också ut på att deltagarna utförligt berättar om sina 

upplevelser och känslomässiga reaktioner på musik i intervjuer och via brev. I mitt 

fall fick respondenterna ett frågeformulär och ombads att mer kortfattat beskriva 

sina mer vardagliga känslomässiga reaktioner på musik, med hjälp av adjektiv. 

Gabrielsson menar att det vanligaste sättet att beskriva musik är med olika uttryck 

för dess känslomässiga karaktär: musiken är/låter glad, lättsam, uppsluppen; 

vemodig, allvarlig, sorgsen, mörk, tragisk; stämningsfull, stillsam, lugn, mjuk, 

smeksam; eggande, passionerad, dramatisk; hurtig, vital, energisk, kraftfull, 

aggressiv, våldsam; majestätisk, mäktig, pampig, högtidlig; laddad, kuslig, djävulsk 

och ytterligare andra karaktäriseringar.23 

                                                 

21 Thompson.  Music, thought, and feeling. Sida: 138-141. 
22 Gabrielsson. Starka musikupplevelser. Sida 22-25. 
23 Gabrielsson. Starka musikupplevelser. Sida 500-501. 
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Gabrielssons undersökning går lite djupare än min men är nyare än de båda andra 

undersökningarna som jag diskuterat. Dessutom fokuserade hans undersökning på 

starka musikupplevelser, mer än på de vardagliga, som min ju gör. Dock visade 

enkätdelen av Gabrielssons undersökning på ett ganska varierat resultat. Han 

skriver att värdena från enkäten analyserades med olika statistiska tekniker, bland 

annat med så kallad faktoranalys i syfte att finna ett antal fundamentala 

dimensioner i starka musikupplevelser. Faktoranalysen påvisade minst 14 olika 

dimensioner, vilket är ett ovanligt stort antal i faktoranalyssammanhang. Det 

bekräftade att starka musikupplevelser är mycket mångfacetterade, skriver 

Gabrielsson24. Resultatet från min undersökning var mer enat. Det kanske råder mer 

likhet i hur människor tänker och reagerar på musik till vardags än hur de tänker 

och reagerar på musik i fall av starka musikupplevelser.  

 

6.2 PROBLEMATIK 

När det gäller känslouttryck i musik så finns det en del problematik. Juslin och 

Sloboda skriver att hur musik kan uttrycka känslor när den är icke-kännande, ej 

medveten, är en uppenbar fråga. Beroende på hur vi svarar leds vi vidare till andra. 

Till exempel, om vi argumenterar att uttrycksfulla predikat bara går att applicera 

metaforiskt till musik, blir vi förbryllade över den styrka i reaktionen som musik är 

kapabel till att väcka i lyssnaren. Detta leder till tre huvudproblem. De skriver:  

 The first problem has dominated philosophical discussions about music and 

emotion over the past three decades. It observes that purely instrumental music is 

not the kind of thing that can express emotions. Music is not sentient and neither 

is its relation to occurrent emotions such that it could express them. The second 

problem concerns the listener's response, where this mirrors the music's 

expressive character. When listeners are saddened by the music's sadness, 

apparently they lack the beliefs that normally underpin such a reaction; for 

example, they do not think the music suffers, or that the music's expressiveness 

is unfortunate and regrettable. The third perplexity concerns negative responses 

elicited by music, such as the sad one just mentioned. Why do listeners enjoy 

and revisit works that, on their own account, incline them to feel sad?25  

                                                 

24 Gabrielsson. Starka musikupplevelser. Sida 479-480. 
25 Juslin & Sloboda. Handbook of Music and Emotion. Sida: 20-21. 
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Första problemet är väldigt intressant då det menar att instrumental musik inte kan 

uttrycka några känslor. Mina lyssningsexempel i undersökningen är alla 

instrumentala och av respondenterna att döma var det väldigt mycket känslor som 

framkallades. Vad är det då, om musiken i sig inte kan uttrycka känslor, som gör att 

alla dess känslor framkallas?  Är det på grund av att vi någon gång tidigare i livet 

har hört den typen av musik i samband med exempelvis en känslosam situation eller 

scen i en film eller något liknande, som gör att när vi hör musiken för sig själv vid 

ett senare tillfälle upplever vi att den framkallar känslor? Men hur blir det då om 

man hör ett fristående musikstycke av en viss typ av musik för första gången och 

känslor framkallas? Jag har mycket svårt att hålla med om att instrumental musik 

inte skulle kunna uttrycka känslor.   

        Andra och tredje problemen är även de väldigt intressanta i relation till min 

undersökning. I analysen kom jag upprepade gånger fram till att respondenterna var 

i stort sett överens om att de vill höra musik som förstärker deras nuvarande känslor 

när de befinner sig i ett särskilt känslotillstånd, även negativa känslor som 

nedstämdhet och ilska. Vad är det som gör att man inte försöker undvika dessa mer 

negativa känslor, utan istället vill förstärka dem eller bibehålla dem istället för att 

försöka vända dem till något mer positivt? Som tidigare nämnt förknippas musik 

ofta med glädje men lyssnarna kan finna njutning även av de mer negativa 

känslorna. Ibland behöver man få känna sig nedstämd eller arg. Att ge utlopp för 

olika känslor är nyttigt, även de negativa känslorna. Kroppen behöver andningsrum.  

 

 

6.3 VARFÖR REAGERAR VI SÅ LIKA? 

Så hur kommer det sig då att respondenterna var överens till så stor del? Kan det 

vara så att vi tror att det vi tycker och tänker och hur vi reagerar känslomässigt på 

musik kommer helt inifrån oss själva, när vi i själva verket påverkas utifrån? Kan 

det vara så att hur vi reagerar på musik och hur vi tänker om den påverkas av 

mediekonventioner från samhället vi lever i? Musiken kommer oftast in tidigt i våra 

liv, redan som små barn lär vi oss att reagera på musik, och vi växer upp och 

studerar hur andra reagerar på musik runt omkring oss: föräldrar, äldre syskon, 

släktingar, vänner etc. Vi ser hur musik används i exempelvis film och TV-serier 
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för att förstärka känslorna som uttrycks i olika scener, och i reklam för att hjälpa till 

att förmedla olika budskap, tjänster eller produkter. Vi får olika minnen som knyts 

till olika typer av musik, olika låtar som kommer att betyda mycket för oss under 

kanske hela livet. Kan det vara så att vi lär oss hur vi ska reagera på olika typer av 

musik? Om vi ser på många filmer som unga, där en viss sorts musik används i alla 

sorgliga scener, lär vi oss då att förknippa den sortens musik med melankoli/sorg, 

oavsett om vi hör den i en film eller bara lyssnar till den på stereon? Likaså när hård 

musik används i actionscener med mycket våld och ilska, lär vi oss då att föredra att 

lyssna till hård aggressiv musik när vi själva är arga? Kan TV verkligen påverka oss 

så mycket? Lilliestam skriver att det är en vanlig tanke att medier och 

medieindustrin har stor betydelse för människors kultur- och musikvanor. Detta, 

menar han, är säkert sant, men sambanden är komplicerade. Han skriver vidare: 

Att man går på konsert eller lyssnar på en cd-skiva, ser en film eller ett tv-

program eller läser en bok leder inte mekaniskt till en viss typ av påverkan eller 

till likartade reaktioner. Grundmönstret är istället att människan använder 

medieprodukter. däribland musik, utifrån vad hon vill ha och behöver. Man 

sovrar och väljer i utbudet utifrån både situation och person. Det här synsättet får 

emellertid inte hårdras. Vi exponeras hela tiden för medieindustrins produkter 

och reklam. Manipulation och påverkan finns - fast kanske inte nödvändigtvis på 

det sätt man tror.26  

Har alltså inte medier  och medieindustrin så stor påverkan som man kanske tror? 

Eller är det bara så att vi helt enkelt inte vill tro att vi påverkas så pass mycket av 

media som vi egentligen gör? För min del tror jag nog att vi påverkas ganska 

mycket av media. Sedan finns det ju alltid undantag och variationer. Alla påverkas 

inte lika mycket, vissa mer andra mindre. Hur pass lättpåverkad man är beror ju på 

en mängd faktorer, hur man funkar som individ, erfarenheter, bakgrund etc. Mycket 

av hur vi reagerar känslomässigt på musik beror på hur vi upplever ett musikstycke 

för första gången. Lilliestam skriver att vi ju bara kan höra ett ljud eller ett 

musikstycke för första gången en gång. Alla följande lyssningar är färgade av 

tidigare lyssningar. Vad som är ny och gammal musik är också relativt. Han menar 

att även "gammal musik" är "ny" för den som aldrig hört den förut. Det finns enligt 

                                                 

26 Lilliestam. Musikliv. Sida: 185-188. 
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detta synsätt ingen massiv och likformig effekt hos en stor massa människor som 

exponeras för samma musik. Han skriver vidare: 

Ett begrepp som masskultur blir följaktligen dubiöst. Det samma gäller enkla 

orsakssamband av typen att man blir "amerikaniserad" av att lyssna på 

amerikansk musik eller att man blir benägen till våldshandlingar eller mera 

tolerant mot våld bara av att lyssna till gangstarap eller heavy metal, se på 

krigsfilmer eller spela våldsamma dataspel. Att riklig exponering av likartade 

budskap, av vilken typ det vara må, "påverkar" människor och har effekter är 

uppenbart, men på vilket sätt detta sker och vilket resultat som uppkommer är 

långtifrån självklart. Likaväl som att man kanske omedvetet tar till sig ett visst 

budskap som trummas in i en via medier kan man ta avstånd från samma 

budskap om man upplever det som alltför påträngande, obehagligt, felaktigt eller 

frånstötande. Enbart exponering för ett budskap leder alltså inte automatiskt till 

en viss effekt.27  

 

Det har som sagt forskats mycket på området reaktioner på musik. Musikens 

betydelse för oss, vad vi gör med den och vad den gör med oss. Dock har det inte 

forskats mycket om personliga preferenser och hur olika typer av musik är knutna 

till olika typer av personligheter, och vad en individs personlighet har för betydelse 

för den typen av musik som individen föredrar att lyssna på. Juslin och Sloboda 

anmärker på detta: 

 
One pervasive phenomenon that deserves consideration but has failed to garner 

much attention in mainstream social and personality psychology is music. 

Though music pervades virtually every facet of people's daily lives, it has 

received relatively little attention in the field of personality psychology /.../ The 

lack of research in mainstream social and personality psychology on music 

preferences is surprising. Individuals clearly like to listen to some varieties of 

music more than others. And just as individuals seek out and create 

environments that satisfy their basic psychological needs, so too might they seek 

auditory, or musical, environments that reflect and reinforce aspects of their 

personalities.28 

Vad vi föredrar att lyssna till i olika humör- och känslolägen beror mycket på våra 

individuella personliga preferenser. Är det så att våra musikaliska preferenser 

                                                 

27 Lilliestam. Musikliv. Sida: 67-68. 
28 Juslin & Sloboda. Handbook of Music and Emotion. Sida: 673-674. 
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speglar våra personligheter mer än vi kanske tror? Det finns många teorier om att 

man kan kartlägga en människas personlighet genom att endast analysera vad just 

han eller hon lyssnar på för typ av musik. Jag skulle nog säga att det är svårt att 

säga att det räcker med att veta vad en människa lyssnar på för typ av musik så vet 

man vad det är för typ av person. Jag håller med om att vi nog dras till musik som 

på många sätt speglar våra personligheter, men jag tror inte att det är allt. Det finns 

människor som lyssnar på musik som inte alls verkar vara deras typ av musik 

beroende av vilken typ av person de är.  

  

6.4 SLUTSATSER 

På första frågan i min frågeställning: vad vi vill, eller inte vill höra för typ av musik 

när vi befinner oss i ett särskilt känslotillstånd, blir svaret sammanfattningsvis efter 

min undersökning detta: Vi vill höra musik som speglar de känslor vi har, som 

hjälper oss att bibehålla dem eller rent av förstärka dem. Oavsett om det är 

"negativa" eller mer "positiva" känslor. I sällsynta fall vill man höra musik som 

hjälper en att vända ett känslotillstånd till ett annat. Men på det stora hela vill man 

ha musik som sympatiserar med ens känslotillstånd, som ger tröst eller utlopp för 

känslorna. Som tidigare nämnt blir musiken en vän, en medmänniska, någon som 

känner med en och som förstår hur man känner, någon som hjälper en genom svåra 

tider, någon som alltid finns där. Man kan förstå hur musiken kan ha helande 

krafter och varför musik används med fördel i olika typer av terapi.  

 
På andra frågan i min frågeställning: vilken typ av musik påverkar oss på vilket sätt, 

blir svaret sammanfattningsvis efter min undersökning detta: Vi är relativt bra på att 

hitta känslorna som musiken uttrycker, även när det inte finns någon text att 

vägleda oss. Med en text blir musiken ganska bestämd i vilken typ av känsla den 

uttrycker, då musik och text oftast samarbetar för att få fram en viss känsla från 

låtskrivaren. Med instrumental musik finns ingen text att gå efter, musiken står 

ensam och man är mer fri att tolka in egna känslor i det man hör. Frågan är om de 

känslor man upplever är helt egna, eller om hjärnan uppfattar känslorna som 

låtskrivaren vävde in i musiken när han/hon skrev den? Jag skulle säga att det 
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varierar. Vissa lyssnare visar stor sensitivitet när det kommer till att uppfatta 

underliggande betydelser och känslor, medan andra tolkar in helt egna. Mina 

lyssningsexempel var av relativt säregna karaktärer, och efter att respondenterna 

beskrivit känslorna som framkallades vid varje exempel stod det ganska klart vilken 

typ av känsla som varje exempel på det stora hela framkallade hos de flesta. Vilka 

dessa känslor var tog jag mer utförligt upp i analysen. Respondenterna var relativt 

överens även här.  

 

När det gäller känslomässiga reaktioner på musik kan man diskutera problematiken 

med språket. Känslor har alltid varit svårt att sätta ord på och med tanke på att vårt 

språk är begränsat i sig kan det bli ett problem. Speciellt i forskning av detta slag. 

Så det kan diskuteras om uppsatser som denna verkligen handlar om de faktiska 

känslorna som väcks av musiken eller om det språkbruk vi använder för att beskriva 

dem. Detta kan vara en väg för vidare forskning.  

 
Vad min undersökning visar är att vi reagerar och tänker väldigt lika i många lägen 

vad gäller känslomässiga reaktioner på musik. Om detta sedan beror på hur vi 

formas under uppväxten, medias påverkan eller att i sin komplexitet 

människohjärnan ändå fungerar rätt lika när det kommer till känslohantering hos 

många, det är svårt att säga. Det enda som kan sägas med säkerhet är att musik 

betyder mycket för oss, och hjälper oss med mycket om så bara att göra vardagliga 

sysslor eller långa bilturer roligare, eller att hjälpa oss med humörhantering och 

terapi. Musiken hjälper oss att bibehålla eller förstärka känslotillstånd och humör, 

positiva som negativa. Hur vi än mår finns musiken vid vår sida, iallafall för de 

allra flesta. Samhället vi lever i har blivit större och svårare att hantera, musiken 

finns där för att hjälpa oss klara av det.  
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8. BILAGOR 

 

 

8.1 FRÅGEFORMULÄRET 
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8.2 LYSSNINGSEXEPEL TILL FRÅGEFORMULÄRET 

 

1. Explosions in the sky - The only moment we were alone (kompositörer: 
Christopher Hrasky, Munaf Rayani, Mark Thomas Smith och Michael Aaron 
James).  

2. Hurdy Gurdy  - Frost Mats (kompositör: Hållbus Totte Mattsson och Stefan 
Brisland-Ferner). 

3. Tim O'Brien  - First Snow (kompositör: Tim O’Brien). 

4. Toy Dolls - Toccata in Dm (kompositör: Johann Sebastian Bach). 

5. Björn Olsson – Tjörn (kompositör: Björn Olsson) 

6. Kerry Muzzey - Looking Back (kompositör: Kerry Muzzey) 

7. At the Gates - Into the dead sky (kompositör: Tomas Lindberg) 

 

För att ladda ner och  lyssna på utdragen av dessa musikstycken som användes i 

min undersökning, kopiera den här länken och klistra in i webbläsarens adressrad:  

http://www.speedyshare.com/files/26248387/Lyssningsexempel_Johanna_Rosenbla
ds_C-uppsats_.rar 

   


