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Abstract 
 
Musik är ett kraftfullt medium med förmåga att förmedla ett brett spektrum av känslor. Den 

mänskliga rösten anses ha liknande känsloförmedlande egenskaper, vilket är väl 

dokumenterat för tal, men endast ett fåtal studier har gjorts av emotionella upplevelser av den 

mänskliga rösten som musikaliskt medium. I denna studie undersöktes sångens betydelse för 

den emotionella upplevelsen vid musiklyssnande. Deltagarna i studien fick genomföra ett 

lyssningstest, där man fick lyssna på olika versioner av 10 olika musikstycken; med sång, 

utan sång och med enbart sång. Parallellt med lyssningen fick man ange upplevd känsla samt 

skatta intensitet. En tydlig ökning i upplevd intensitet för de versioner som innehöll 

kombinerad musik och sång kunde observeras i resultaten, och sången hade även en tendens 

att förmedla skilda känslouttryck från musiken. Resultaten pekar på att sång är en stark 

influens för både upplevd intensitet och upplevt känslouttryck i musiken. 

 

Nyckelord: musik, sång, känslor, känslointensitet, perception 
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1. Inledning 

 

Den mänskliga musikupplevelsen är ett komplext fenomen, som undersöks och teoretiseras i 

ämnet musikpsykologi. Det är ett faktum att musik innehar förmågan att påverka människor, 

dels fysiskt men även emotionellt (Lilliestam, 2009: 142). Det finns ett stort antal studier som 

undersökt sambanden mellan musik och känslor, och fokus har historiskt sett främst legat på 

utveckling av teorier om musikens egenskaper och hur de tillåter lyssnaren att uppfatta 

känslor (Juslin och Sloboda, 2010: 606). Musik tycks ha en förmåga att kommunicera 

känslouttryck, som förser lyssnaren med ett känslomässigt perspektiv på musikstycket 

(Emotion perception), samt även få lyssnaren att verkligen känna en känsla (Emotion 

induction) (Juslin och Sloboda, 2010: 10). Det vanligaste incitamentet för att lyssna på musik 

är för att influera känslor, och dess effektivitet i detta syfte är även vedertagen inom flera 

användningsområden i samhället; filmmusik, marknadsföring, musikterapi etc (Juslin och 

Sloboda, 2010: 3). 

 

Den troligtvis mest debatterade frågan i ämnet är hur och varför musik frammanar känslor 

(Juslin och Sloboda, 2010: 605). Forskning visar att det är specifika faktorer i musiken så som 

dynamik, modalitet och rytmisk/harmonisk komplexitet (Larsson, 2014) som i samspel med 

ett antal kartlagda psykologiska mekanismer (Juslin och Sloboda, 2010: 615) leder till 

emotionella upplevelser hos lyssnaren. Intensitet, valens och nivå av arousal i dessa 

upplevelser påverkas samtidigt av bland annat ljudnivå, tempo och tonhöjd (Ilie och 

Thompson, 2006), samt ett oberäkneligt och ofta svårmätt antal variabler i form av kulturella, 

situationella och individuella faktorer.  

 

Den mänskliga röstens förmåga att förmedla känslor i verbalt tal är väl dokumenterad 

(Fairbanks och Pronovost 1938; Scherer, 1995), och även för icke-verbala röstljud (Skinner, 

1935). Dock är det endast ett fåtal studier som har undersökt musik och tal i kombination som 

känsloförmedlande faktorer. Eftersom både musik och den mänskliga rösten kan anses vara 

starka känsloförmedlande faktorer, så kan man också anta att musik som framförs med den 

mänskliga rösten som instrument är ett medium med emotionella egenskaper.  
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1.1 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att bidra till djupare förståelse för hur sång påverkar den 

emotionella upplevelsen vid musiklyssnande. Uppsatsen ämnar även att klargöra huruvida 

sången har några generella säregenskaper som känsloförmedlande faktor, samt hur den 

kontribuerar parallellt med instrumentering för att förstärka, förändra eller på annat sätt 

påverka kommunikationen och perceptionen av känslouttryck i musiken.  

 

 

1.2 Forskningsfrågor 

 

- Vilken roll har sång som påverkansfaktor för den upplevda intensiteten i musikens 

känslouttryck? 

- Hur skiljer sig perceptionen av känslouttryck i musiken om man lyssnar på samma 

musikstycke med sång, endast sång, eller i instrumental version?  

 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Forskningsfrågorna har varit lämpliga utgångspunkter i sökandet efter relevant litteratur och 

tidigare forskning, men har funnits vara för mångfacetterade för att kunna besvara på ett 

tillfredsställande sätt genom en kvantitativ undersökning. Istället har fokus riktats mot att 

försöka besvara direkt analyserbara aspekter av dessa forskningsfrågor, det vill säga att 

verifiera eller falsifiera teorin om att sång är en faktor för den upplevda intensiteten i 

musikens känslouttryck, redogöra för och försöka finna samband i de olika intensitetsvärdena 

som kan utläsas av undersökningens resultat, samt undersöka sångens förmåga att påverka det 

upplevda känslouttrycket. 

 

 

1.4 Tidigare forskning 

 

De flesta studier i ämnet musik och känslor fokuserar på musikens egenskaper att förmedla 

känslouttryck. Ett väldigt vanligt exempel och uppfattning är att musik i durläge förmedlar en 

glad känsla, medan molläge associeras med en ledsam. Många upplever också molläget som 
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mer exotiskt, främmande eller ovanligt. En empirisk studie visar att sannolikheten för att ett 

musikstycke ska upplevas som mer originellt ökar om den går i moll,  

vilket verkar bero på att molläget har fler möjligheter till oförutsägbara transitioner än dur 

(Simonton, 1987). 

En annan relaterad studie visar att deltagarna tyckte de musikstycken som hade högre värde 

på originalitetskalan också hade högre potential att frammana känslor (Martindale och 

Uemura, 1983). En tredje studie visade dock att tempo var ännu viktigare än modalitet för att 

influera bedömningen av specifikt ledsamhet och glädje (Gagnon och Perez, 2003). 

 

Ett flertal studier som undersökt varför och hur musik influerar lyssnarens känslor har 

identifierat och bekräftat två separata psykologiska dimensioner i vilka det går att mäta 

musikalisk stimuli, valence och arousal. Arousal är ett mått för upplevd energinivå, och 

sträcker sig från låg (passiv eller lugnande) till hög (aktiv eller upphetsande). Valence, som är 

statistiskt oberoende från arousal, visar polaritet på upplevda känslor; från negativ (ledsam) 

till positiv (glad).  

 

 
Fyra s.k ”emotion spaces”, som ofta används för att mäta valence och arousal i 

musikupplevelser (Schubert, 1993: 8) 
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13 utvalda känslotermer utplacerade i valence/arousal-spektrat (Juslin et al, 2008) 

 

AMUSE-projektet, som har som mål att utveckla en modell som kan förklara och förutsäga 

lyssnares emotionella reaktioner på musik, har presenterat ett system med sju psykologiska 

mekanismer som förklarar hur olika associeringar i hjärnan gör att musik kan leda till 

emotionella upplevelser på flera olika sätt (Juslin och Sloboda, 2010: 615-616). 

 

Den mänskliga röstens egenskaper att möjliggöra förmedling av känslouttryck kan delas in i 

två kategorier; prosodi och affektiv prosodi. Prosodi innebär talegenskaper, och affektiv 

prosodi innebär emotionellt betingade vokaliseringar som t.ex skratt, gråt och skrik. (Juslin 

och Sloboda, 2010: 115). 

Musik verkar ha mycket gemensamt med röstens prosodiska egenskaper – kontur, frasering, 

accentuering, volym och annat som även är karaktäristiskt för uttrycksfullt tal. Musikstycken 

som arrangeras med olika dynamiska egenskaper påverkar vår uppfattning av det emotionella 

uttrycket i musiken (Juslin och Sloboda, 2010; 27), vilket pekar på likheter mellan mänskliga 

röstuttryck och det dynamiska omfånget i musiken.  
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Manipulation av ljudnivå, tempo och pitch i tal tycks påverka intensiteten i upplevd stimuli 

för både musik och tal (Ilie och Thompson, 2006). Lägre ljudnivå, tempo och pitch ökar den 

positiva valensen (emotionell polaritet), medan högre ljudnivå och tempo leder till högre grad 

av arousal (emotionell intensitet) (Juslin och Sloboda, 2010: 381) 

 

Rösten som känslouttryckande medium moduleras av vår förmåga att modifiera dess 

frekvensspektrala och temporala signaler, vilket även möjliggör förmedling av olika grader av 

valence och arousal (Laukka et al., 2005). En studie visar att känslouttryck i den mänskliga 

rösten korrekt kan identifieras av människor från skilda kulturer (Bryant och Barrett, 2008), 

vilket pekar på att emotionell kommunikation är en universell funktion för den mänskliga 

rösten. 

 

Få studier har undersökt sångens betydelse för perceptionen av känslouttryck i musiken. I en 

studie med titeln ”Emotion arousal in vocals” kom man dock fram till att tillförseln av sång 

till musik medförde en signifikant ökning av deltagarnas arousal-värden (Loui et al, 2013). De 

instrumentala musikstycken som spelades upp för deltagarna gav ett medelvärde för arousal 

på 2.25, och medelvärdet för versionerna med sång gav ett medelvärde för arousal på 2.60. I 

samma studie kom man även fram till att icke-verbal sång och verbal sång ledde till en 

liknande effekt i form av ökning av arousal, vilket tyder på att det är den mänskliga rösten 

snarare än igenkännbara ord som ledde till ökningen.  

 

I samma studie kom man också fram till att i de fall då deltagarna inte angivit högre arousal-

värden för musikstycken med sång än för instrumentala versioner av samma musikstycken 

fanns en tydlig koppling till deltagarnas kön. Man fann att den positiva effekten på 

arousalvärden för versioner med sång oftare var högre för kvinnor, medan män var 

överrepresenterade bland de deltagare som inte angav högre värden för versioner med sång.  

Man kom också fram till att deltagarens ålder påverkade arousalvärdena för versioner med 

sång bland både manliga och kvinnliga deltagare, men på olika sätt. Äldre kvinnor angav 

högre arousalvärden för versioner med sång än yngre kvinnor, medan äldre män angav lägre 

arousalvärden för versionerna med sång än yngre män.  
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2. Metod och material 

 

2.1 Lyssningstest och genomförande 

 

12 deltagare, samtliga studenter vid någon av utbildningarna på Mediehuset, Högskolan 

Dalarna, Falun, valdes ut att delta på förfrågan. Antalet deltagare hade ej någon övre 

begränsning, men undersökningsperioden behövde avslutas vid tidpunkten då 12 deltagare 

genomfört testet. Ålder, kön, social status och övriga individuella faktorer ansågs vid tillfället 

inte vara relevanta för undersökningen och noterades därför inte. 

   

Lyssningsdelen av testet bestod av 10 olika musikstycken á 20 sekunder, uppdelade i 

acapellaversioner, instrumentala versioner samt versioner inklusive sång (fullversioner), 

sammanlagt 30 klipp (30x20 sek). Musikstyckena erhölls som delvis förmixade multitracks, 

och förbereddes med ställning av nivåer, normalisering av generell ljudnivå med hjälp av lätt 

limitering (-20.5 sekunder fade in/fade out samt exportering av ljudfiler.  

 

Parallellt med lyssningen fick deltagarna fylla i tillhörande enkät, som utformades för att 

empiriskt mäta intensiteten i de upplevda känslouttrycken. Enkäten strukturerades med 

flervalspunkter för varje klipp som spelas upp:  

 

- Känslor (glädje, ledsamhet, ilska, rädsla och kärlek/ömhet) 

- skala 1-10 för intensiteten i känslorna 

 

Testet genomfördes enligt punkterna nedan. 

 

1. Nödvändiga begrepp förklarades för deltagaren.  

2. Deltagaren lyssnar på klipp á 20 sekunder från olika musikstycken i instrumentala 

versioner och acapellaversioner. Dessa är blandade samt strukturerade i en spellista på 

så vis att instrumental version och acapellaversion av samma klipp har minst X (4) 

klipp mellan sig (detta nämns ej för deltagaren). Deltagaren fyller i enkäten parallellt. 

3. Deltagaren lyssnar på en separat spellista med versioner av musikstycket inklusive 

sång. Deltagaren fyller i enkäten parallellt. 
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2.2 Motivering och kritik av vald metod 

 

Som nämnt i ”Tidigare forskning” föreligger två separata psykologiska dimensioner i vilka 

det går att mäta musikalisk stimuli, valence och arousal. Eftersom syftet med denna studie 

främst är att klargöra sambandet mellan emotionell perception och sång – inte att undersöka 

intensiteten i själva känslorna, samt för att förenkla för deltagarna valde jag att enbart låta 

dem välja en känslokategori samt skatta ’intensitet’ i känslan.  

 

När det gällde vilka känslor som skulle vara valbara kände jag också att det var viktigt att 

förenkla så mycket som möjligt. I en genomgång av 41 studier av uttryck av känslor i 

framförande av musik, och de fem vanligast igenkända känslorna var glädje, ledsamhet, ilska, 

rädsla och kärlek/ömhet (Juslin och Sloboda, 2010: 460). 

Med tanke på det stora antalet studier är det rimligt att betrakta generaliserbarheten som hög, 

därför valdes en begränsning av valmöjligheterna till dessa känslor. En säkerställning av 

korrespondering med det spektrum som finns i konventionella metoder, s.k ”emotion spaces” 

som använts i tidigare forskning gjordes också. De valbara känslorna fungerade alltså snarare 

som känslokategorier, eftersom deltagarna ombads att välja den känsla som låg närmst den 

känsla som de i själva verket upplevde. Om man t.ex känner att musiken uttryckte melankoli 

passas detta naturligt bäst in under ”Ledsamhet”, och upplever man att musiken uttrycker 

hopp förknippas det med ”Glädje” osv. 

 

De svenska musikpsykologiforskarna Elowsson och Friberg nämnde i en intervju att “… den 

estetiska bedömningen är bland det svåraste man kan ägna sig åt, och det musikrecensenter 

jobbar med. Det är ju den sociala och kulturella kontexten som bestämmer recensentens 

uppfattning.” (Larsson, 2014). En aspekt på detta är att det är rimligt att anta att förekomsten 

av sjungen text i musikstyckena kan komma att utgöra ett problem i mätningarna, eftersom 

text oftast innehåller ett mer eller mindre klart specificerat kulturellt budskap. Det är dock 

enligt en undersökning inte en så stark faktor för emotionell påverkan som man kan tro. I 

nämnda undersökning skickades en enkät ut till 706 deltagare, som fick svara på frågor kring 

deras senaste emotionella musikupplevelse, där man bland annat ställde frågan vad det var 

som föranledde känslan. Deltagarna fick nämna flera alternativ. Bl. a musikaliska faktorer 

nämndes hos 45% av deltagarna, situationella faktorer hos 27% och minnesrelaterade faktorer 

24%. Endast 10% av deltagarna nämnde ”text”, ”budskapet i texten” eller ”ärligheten i 

texten” som påverkande faktor (Juslin och Sloboda, 2010: 611)  



 10 

  

Gällande fältstudier är de i allmänhet inte optimala för att gå till botten med de riktigt tunga 

frågorna och påvisa kausala förhållanden mellan musik och känsloupplevelser. Detta beror till 

stor del på att deltagarna i studien endast kan rapportera de psykologiska processerna som de 

är medvetna om (Juslin och Sloboda, 2010: 619). En annan ofrånkomlig faktor är att olika 

individer reagerar på musik på olika sätt, och reaktioner på musiken kan variera från tillfälle 

till tillfälle (Juslin och Sloboda, 2010: 547).  

Trots detta är det givetvis fullt möjligt att ta del av vad folk subjektivt anser sig ha upplevt i 

form av emotionella musikupplevelser, och förhoppningsvis kunna utläsa samband i 

resultaten av en sådan undersökning.  

 

 

3. Resultat och analys  

 

I detta kapitel presenteras först resultaten från undersökningen objektivt med hjälp av s.k 

”Boxplots”, varpå en tolkning och utläsning av mönster genomförs i analysdelen. Resultaten 

presenteras enskilt för varje musikstycke, och följs av en presentation av de sammanräknade 

medelvärdena för varje grupp av versioner (acapella, instrumental och full version). En 

presentation av endast sammanräknade resultat kan lätt bli missledande, eftersom den 

beskriver data som är svår att göra annat än subjektiva tolkningar av. En analys som drar 

paralleller i beskrivningen och tolkningen av samtliga resultatdimensioner ger en tydligare 

och mer sanningsenlig bild av resultaten och de mönster som kan återfinnas däri (Schubert, 

1993)  

Premisserna för analysen var att resultaten från lyssningen inklusive sång skulle utgöra 

“ground truth” (utgångsläge för mätningarna). Samvariationen för medelvärdet på de olika 

versionerna av musikstycket bedömdes sedan genom att jämföra inklusive sång med 

instrumental version, samt jämföra inklusive sång med acapellaversion. 

 

 

3.1 Resultat för enskilda musikstycken 

 

Boxplot 

- Skalan visar från den av deltagarna lägsta angivna siffran för upplevd känslointensitet upp 

till den högsta angivna siffran (skala för känslointensitet: 1-10). 
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- Lodrätt streck visar median. 

- Lila ruta visar interkvartil spridning (IQR). En kvartil är 25 % av resultaten – första 

kvartilen, andra kvartilen osv. IQR visar i sin tur hur stor spridning de två mittersta 

kvartilerna, dvs. 50 % av siffrorna, har i relation till medelvärdet. Ju högre IQR, desto större 

spridning. Ju lägre IQR, desto tätare samlade är siffrorna kring medelvärdet. Man kan säga att 

resultaten är mer samstämmiga med ett lägre IQR. IQR anses vara en av de mer tillförlitliga 

metoderna för att identifiera enstaka extrema resultat. 

 

Diagram 

- Legenden visar färg samt angivna känslor i procent (avrundade till närmaste hel eller halvtal 

vid behov). 

- Cirkeldiagrammet ger överskådlighet för proportionerna av de angivna känslorna. 

 

Låt 1 (85 BPM, Pop) 

 
fig. 1.a    fig. 1x 



 12 

  

 
fig. 1.b    fig. 1y   

  
fig. 1.c    fig. 1z  

  

1. Median Medelvärde Interkvartil 

Acapella 5 5.5 4/7=3 

Instr. 5 5.3 4/7=3 

Full 6 6 5.25/7=1.75 

 

 

Låt 2 (105 BPM, Rock) 
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fig. 2a    fig. 2x   

  
fig. 2b    fig. 2y   

  
fig. 2c    fig. 2z  
  

2. Median Medelvärde Interkvartil 

Acapella 4.5 4.58 4/5.75=1.75 

Instr. 6.5 6.33 5.25/7.75=2.5 

Full 6 5.66 4/7=3 

 

 

Låt 3 (199 BPM, Heavy Metal) 
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fig. 3a    fig. 3x   

  
fig. 3b    fig. 3y   

  
fig. 3c    fig. 3z   

3. Median Medelvärde Interkvartil 

Acapella 5 5.16 4/6.75=2.75 

Instr* 6 5.54 3/7=4 

Full 6.5 6.16 5/7=2 

*Bortfall: 1 deltagare (av 12) 

 

 

Låt 4 (114 BPM, Electronic Pop) 
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fig. 4a    fig. 4x   

  
fig. 4b    fig. 4y   

  
fig. 4c    fig. 4z   
 

4. Median Medelvärde Interkvartil 

Acapella 6 6.25 5/7.75=2.75 

Instr 5 5.75 5/6.75=1.75 

Full 7 6.91 5.25/7.75=2.5 

 

 

Låt 5 (140 BPM, Pop)  
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fig. 5a    fig. 5x   

  
fig. 5b    fig. 5y   

  
fig. 5c    fig. 5z   
 

5. Median Medelvärde Interkvartil 

Acapella 5 5.16 4/7=3 

Instr 4.5 4.5 3.25/5.75=2.5 

Full 6.5 6.25 5.25/7=1.75 

 

 

Låt 6 (86 BPM, Reggae) 
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fig. 6a    fig. 6x   

  

fig. 6b    fig. 6y   

  
fig. 6c    fig. 6z   
 

6. Median Medelvärde Interkvartil 

Acapella 6 6 5/7=2 

Instr 7 6.5 5.25/8.75=3.5 

Full 5 5.5 4/7.5=3.5 

 

 

Låt 7 (145 BPM, Bollywood) 
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fig. 7a    fig. 7x   

  
fig. 7b    fig. 7y   

  
fig. 7c    fig. 7z 

   
7. Median Medelvärde Interkvartil 

Acapella 6.5 6.58 6/7=1 

Instr 7.5 6.83 5.25/8=2.75 

Full 7 6.41 5/7=2 

 

 

Låt 8 (87 BPM, Grunge) 
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fig. 8a    fig. 8x   

  
fig. 8b    fig. 8y   

  
fig. 8c    fig. 8z 

   
8. Median Medelvärde Interkvartil 

Acapella 5 5.41 4/6.75=2.75 

Instr* 4 4.36 3/6=3 

Full 5 5 4/6=2 

*Bortfall: 1 deltagare (av 12) 

 

 

Låt 9 (105 BPM, Singer/Songwriter) 
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fig. 9a    fig. 9x   

  
fig. 9b    fig. 9y   

  
fig. 9c    fig. 9z 

   
9. Median Medelvärde Interkvartil 

Acapella 6.5 6.16 4.25/7.75=3.5 

Instr 6 6.25 5/7.75=2.75 

Full 7 6.91 5.5/8=2.5 

 

 

Låt 10 (127 BPM, Blues/Rock) 
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fig. 10a    fig. 10x   

  
fig. 10b    fig. 10y   

  
fig. 10c    fig. 10z   
 

10. Median Medelvärde Interkvartil 

Acapella 4.5 4.25 3/5=2 

Instr 7 6.25 6/7.75=1.75 

Full 6 6.15 5/7.75=2.75 

 

 

 

3.2 Sammanräknade resultat  
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ALLA Median Medelvärde Interkvartil 

Acapella 5 5.50 4/7=3 

Instr* 6 5.77 4/7=3 

Full 6 6.1 5/7=2 

* 2 bortfall borträknade 
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3.3 Analys 

I detta kapitel påvisas mönster i resultaten. Termen ”Musikstycke” hänvisar generellt till de 

10 musikstycken som är individuellt uppdelade i Acapella, Instrumental och Full version. 

Termen ”version” hänvisar till någon av dessa uppdelningar. 

 

 

3.3.1 Analys av intensitet 

 

För att lättare kunna överblicka intensitetsresultaten kan det först vara lämpligt att se på vilka 

versioner som hade de högsta medelvärdena (nedan). 

   

Versioner med högsta medelvärde 

 Högst Mellan Lägst 

1 Full Instr Acapella 

2 Instr Full Acapella 

3 Full Instr Acapella 

4 Full Acapella Instr 

5 Full Acapella Instr 

6 Instr Acapella Full 

7 Instr Acapella Full 

8 Acapella Full Instr 

9 Full Instr Acapella 

10 Instr Full Acapella 
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För 5 musikstycken gav den fulla versionen (inkl. sång) de högsta medelvärdena för upplevd 

intensitet, följt av instrumentala versioner (4) och acapella (1). För 4 musikstycken gav 

acapellaversionen de mittersta medelvärdena, följt av full version och instrumental version 

(3/3). För 4 musikstycken gav acapellaversionen de lägsta medelvärdena, följt av instrumental 

version (3 fall) och full version (2). 

 

En inbördes jämförelse mellan de tre olika versionerna i samtliga musikstycken ser ut som 

följande:  

-För 7 musikstycken av 10 förmedlade full version högre intensitet än acapellaversion.  

-För 6 musikstycken av 10 förmedlade full version högre intensitet än instrumental version. 

-För 4 musikstycken av 10 förmedlade instrumental version högre intensitet än full version. 

-För 7 musikstycken av 10 förmedlade instrumental version högre intensitet än 

acapellaversion. 

-För 3 musikstycken av 10 förmedlade acapellaversion högre intensitet än full version. 

-För 3 musikstycken av 10 förmedlade acapellaversion högre intensitet än full version. 

 

Med alla resultat sammanräknade gav de fulla versionerna det högsta medelvärdet (6.1), följt 

av instrumentala versioner (5.77) och acapellaversioner (5.50). För de instrumentala 

versionerna märktes en något lägre spridning, men den interkvartila spridningen var identisk 

med acapellaversionerna. Endast sammanräkningen av de fulla versionerna visar en lägre 

interkvartil. 

 

 

Intensitetsskillnad mellan versionerna 

I tabellen nedan följer en uträkning av hur deltagarnas angivelser av upplevd känslointensitet 

skiljer sig åt mellan de olika versionerna, grundat på medelvärdena från varje version. +  och - 

innebär att fullversionen har ett högre respektive lägre intensitetsvärde. 

 

 Fullversion : instrumental Fullversion : acapella 

1 6  : 5.3 = +0.7 6 : 5.5 = +0.5 

2 5.66 : 6.33 = -0.67 5.66 : 4.58 = +1.08 
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Fullversioner har högre intensitetsvärde än acapella i 7 fall av 10, och det lägsta 

intensitetsvärdet är -0.41, jämfört med de flesta högre värden, som i mer än hälften av fallen 

ligger över +1.  

 

Fullversioner har högre intensitetsvärde än instrumentala versioner i 6 fall av 10, och det 

lägsta intensitetsvärdet är -1. De flesta högre intensitetsvärden håller sig här under 1. 

 

I 4 fall av 10 har instrumentala versioner högre intensitetsvärde än fullversioner, och i 3 fall 

av 10 har acapellaversioner högre intensitetsvärde. 

 

 

3.3.2 Analys av känslouttryck 

 

Sortering efter upplevda känslouttryck, högsta procent 

 Acapella Instr Full 

1 Ledsamhet 

41,6% 

Kärlek 

33,3% 

Kärlek/Ledsamhet/Ilska 

25% 

2 Ilska 

41,6% 

Glädje 

100% 

Glädje 

83,3% 

3 Ilska 

41,6% 

Ilska 

54,5% 

Ilska 

58,3% 

4 Kärlek 

66,6% 

Kärlek/Glädje 

41,6% 

Kärlek 

66,6% 

3 6.16 : 5.54 = +0.62 6.16 : 5.16 = +1 

4 6.91 : 5.75 = +1.16 6.91 : 6.25 = +0.66 

5 6.25 : 4.5 = +1.75 6.25 : 5.16 = +1.09 

6 5.5 : 6.5 = -1 5.5 : 6 = -0.5 

7 6.41 : 6.83 = -0.42 6.41 : 6.58 = -0.17 

8 5 : 4.36 = +0.64 5 : 5.41 = -0.41 

9 6.91 : 6.25 = +0.66 6.91 : 6.16 = +0.75 

10 6.15 : 6.25 = -0.1 6.15 : 4.25 = +1.9 

 

ALLA 

 

6.1 : 5.77 = +0.33 

 

6.1 : 5.50 = +0.6 
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5 Glädje 

50% 

Glädje 

91,6% 

Glädje 

91,6% 

6 Ledsamhet 

75% 

Glädje 

83,3% 

Ledsamhet 

41,6% 

7 Kärlek 

58,3% 

Kärlek 

50% 

Ledsamhet 

50% 

8 Ilska 

41,6% 

Ilska 

72,7% 

Ilska 

66,6% 

9 Ledsamhet 

83,3% 

Ledsamhet 

50% 

Kärlek/Ledsamhet 

50% 

10 Glädje 

41,6% 

Glädje 

83,3% 

Glädje 

83,3% 

 

I 27 versioner av 30 fanns ett ensamt dominant känslouttryck. De övriga 3 delar plats med 1 

eller 2 andra känslouttryck.  

 

För 5 musikstycken av 10 var de förmedlade känslouttrycken överensstämmande mellan 

samtliga versioner för 50% eller mer av de som angett just dessa känslouttryck. 

För 4 musikstycken av 10 förmedlade fullversion och acapellaversion olika känslouttryck för 

en majoritet av deltagarna.  

För 5 musikstycken av 10 förmedlade fullversion och instrumental version olika 

känslouttryck för en majoritet av deltagarna. 

För 4 musikstycken av 10 förmedlade instrumental version och acapellaversion olika 

känslouttryck för en majoritet av deltagarna.  

 

För 4 musikstycken förmedlade acapellaversioner och instrumentala versioner olika 

känslouttryck för majoriteten av deltagarna. I 3 av dessa fall var acapellaversionens mest 

angivna känslouttryck återigen dominant i fullversionen. För 1 musikstycke kom den känsla 

som var dominant i acapellaversionen på delad förstaplats med två andra känslor, och i 1 

musikstycke var den instrumentala versionens mest dominanta känslouttryck återigen 

dominant i fullversionen. 
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Endast vid ett tillfälle (Instr. Version, musikstycke 2) angav samtliga deltagare samma känsla 

– Glädje. Den mest samstämmigt angivna känslan för samtliga 30 versioner var alltså glädje 

(100%, 91,6%, 83,3%) följt av ledsamhet (83,3%, 75%, 72,7%), ilska (72,7%), kärlek 

(66,6%) och sist rädsla (16,6%). Den vanligast dominanta känslorna var glädje (10), ilska (8), 

ledsamhet (8), kärlek/ömhet (8), i 4 fall med delad förstaplats. Rädsla dominerade aldrig.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Slutsats och diskussion 

 

4.1 Slutsats 

 

Studien visar ett generellt resultat som i viss mån tycks verifiera resultat från tidigare 

forskning. Fullversionerna av musikstyckena har generellt ett högre medelvärde för intensitet 

än de instrumentala versionerna, vilket stämmer överrens med de resultat Loui et al 

presenterade för arousal-värdena i sin studie (Loui et al, 2013). Dock är skillnaden mellan 

medelvärdena i denna studie inte lika stor som i den refererade studien.  

 

Gällande intensitet i känslouttryck tycks enligt siffrorna de instrumentala versionerna också 

vara närmre ”ground truth” (fullversionerna) än acapellaversionerna, det vill säga att 

deltagarna tycks ha ansett att instrumental musik förmedlar ett starkare känslouttryck än 

endast sång.  

 

Både instrumentala versioner och acapellaversioner visar till större delen lägre 

intensitetsvärden än fullversionerna, vilket skulle kunna tyda på att sång och musik 

tillsammans generellt förmedlar ett mer intensivt känslouttryck än endast instrumental musik 

eller endast sång. Den generellt lägre interkvartila spridningen för fullversionerna pekar också 

på en något högre samstämmighet bland deltagarna angående intensiteten i känslouttrycket. 
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Det är svårt att utläsa något direkt samband mellan de fall då acapellaversioner och 

instrumentala versioner har visat högre intensitetsvärden (acapella: 3 av 10, instrumental: 4 av 

10). Möjligtvis har deltagarna ansett att samverkan mellan sång och musik inte lett till ett 

starkare känslouttryck i dessa fall. Om grundregeln är att musik med sång generellt förmedlar 

ett starkare känslouttryck än instrumentala versioner eller bara sång kan en möjlig faktor till 

avvikelse vara en slumpmässigt gemensam personlig preferens hos en majoritet av deltagarna. 

Den högsta intensitetskillnaden för acapella var dock endast +0.41, vilket känns som lite för 

lite för att kunna dra några egentliga slutsatser kring detta.  

 

I de flesta fall dominerar en känsla, oavsett musikstycke och version. Detta tyder på att det 

finns en relativ samstämmighet gällande vilken känsla deltagarna ansett att musiken har 

förmedlat. De dominanta känslorna varierar dock ofta mellan olika versioner av samma 

musikstycken.  

 

I 5 fall av 10 finns känslor som rapporterats i acapellaversioner men inte i 

instrumentalversioner av samma musikstycke. I samtliga dessa fall är dessa känslor i någon 

grad återkommande i fullversionerna. I de fall då acapellaversion och instrumental version 

förmedlat olika känslor för en majoritet av deltagarna var acapellaversionens mest angivna 

känslouttryck återigen det mest angivna i fullversionen i 3 fall av 4. Detta kan indikera att 

sången i dessa fall haft en förmåga att inte bara influera, men även dominera det upplevda 

känslouttrycket i musiken.  

 

Inget samband har kunnat utläsas mellan tempo och upplevd intensitet, ej heller mellan genre 

och upplevd intensitet. 

 

 

4.2 Diskussion 

 

De enskilda resultaten för varje musikstycke har ofta väldigt stor spridning. Det tycks alltså 

råda hög subjektivitet kring hur intensivt man anser sig uppleva känslan. I många fall råder 

dock större samstämmighet, vilket är svårt att ge en verifierbar förklaring på eftersom 

faktorerna som tros påverka dessa resultat är många, individuella och svåra att ta hänsyn till i 

undersökningen.  
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Det fanns en del tydliga samband i resultaten, men det var desto svårare att dra några 

slutsatser från dem. Antalet deltagare var ganska få, och variabiliteten i resultaten var ofta hög 

(vilket märks på de stundtals höga interkvartilvärdena och den spridda emotionella 

responsen). 

 

De mest tydliga resultaten pekar på att sång och musik tillsammans har en förmåga att 

förmedla en högre emotionell intensitet än endast instrumental musik eller endast sång. Dock 

finns en faktor som oundvikligen minskar generaliserbarheten i denna teori – faktumet att de 

musikstycken som användes i undersökningen producerats i syfte att lyssnas på i sin helhet. 

Detta gör att det är tveksamt om det går att dra några slutsatser från acapellaversionernas 

resultat i synnerhet. Sång samspelar ju ofta med musikens struktur och dynamik, och när 

sången tas ur sin ”naturliga miljö” tycks den följaktligen ofta te sig onaturlig eller lustig för 

lyssnarens öron. Detta fenomen observerades under lyssningstesterna. I princip samtliga 

deltagare visade någon gång under lyssningen av acapellaversionerna uttryck för att man fann 

något komiskt i dem, vilket rimligtvis påverkat både upplevd känsla och intensitet. 

 

Ett problem som kan tänkas ha inverkan på känsloupplevelsen och därmed minska 

generaliserbarheten i resultaten är personliga preferenser – musiksmak. I framtida 

undersökningar kanske detta kan motverkas genom att man hittar ett standardmått för 

musikpreferenser för olika grupper (ålder, sociala, kulturella etc.), så att man kan utveckla 

anpassade musikurval med konsistenta psykometriska egenskaper (Juslin och Sloboda, 2010: 

683). För att i så stor mån som möjligt motverka denna faktor, och för att kunna säkerställa så 

många potentiella känslouttryck som möjligt valde jag att mäta den upplevda 

känslointensiteten med klipp från många olika genrer som grund. Detta är en vanlig metod i 

nutida studier av musikpreferens för att säkerställa ett mer komplett spektrum av musikaliska 

utvärderingar (Juslin och Sloboda, 2010: 670), därför är det rimligt att anta att ett brett urval 

av genrer även innebär ett bredare spektrum av känslouttryck samt bidrar till att jämna ut den 

eventuella felmarginal som kan uppstå på grund av personliga preferenser hos deltagarna. 

 

Det finns också belägg för att kön kan vara en orsak till individuella personlighetsdrag, som i 

sin tur influerar musikalisk preferens (Rentfrow och Gosling, 2003). Med en population av 

enbart män finns det därför en eventuell felmarginal, som kan minska generaliserbarheten i 

den genomförda studien. 
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Enskilda deltagare nämnde under undersökningen att de ibland fann det svårt att passa in 

musiken i en specifik känslokategori. I en studie var metoden i undersökningarna enkäter med 

“forced choice” (som i denna undersökning), men för att öka generaliserbarheten användes en 

mer kvalitativ metod parallellt – respondenterna fick även fritt beskriva samma framförande 

(Juslin och Sloboda, 2010: 460). 

Detta hade kanske varit en bättre metod att använda, för att sedan passa in de olika angivna 

känslorna under valence/arousal-modellen och på så sätt få en lite bredare, tydligare och mer 

rättvis översikt av de känslor som deltagarna faktiskt upplevde. 

 

Till sist kan nämnas att jag är medveten om att undersökningen har många brister, och lämnar 

många frågor obesvarade. Personlig preferens, kulturellt ramverk, ålder, utbildning, social 

status och kön är samtliga faktorer som påverkar resultaten, och möjligtvis en faktor till att de 

ibland framstår som mer eller mindre slumpmässiga. De resultat som har kunnat analyseras 

objektivt har dock visat likheter med tidigare forskning, och kan därmed förhoppningsvis i 

någon mån bidra till att stärka de sannolikhetsbaserade teorier som presenterats. 
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