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Abstract 
 

 I studier av musikupplevelser visar resultaten på att varje enskild individ skapar sina egna 

känslor och bilder utifrån vad han eller hon har för tidigare erfarenheter. Samtidigt visar 

resultaten även på att det förefaller som det i den västerländska traditionen finns ett kollektivt 

musikaliskt medvetande som får oss att reagera likartat på vissa typer av musik.  

 

Uppsatsens forskningsfrågor är baserade på om det finns musik vi reagerar likartat på, oavsett 

sinnesstämning och kontext? Om så är, vilka musikaliska element genererar de skilda 

känslostämningar som lyssnaren upplever? 

 

Metoden har varit att komponera ett stycke där jag medvetet använt musikaliska element för 

att förmedla en viss känsla. Detta genom att ha valt ut fem ord att gestalta musikaliskt, som i 

sin specifika egenskap, ur en personlig upplevelse motsvarar en känsla. Därefter har ett antal 

individer ur skilda kontexter fått lyssna på en inspelning av stycket för att sedan i enkätform 

berätta vilka upplevelser de fick av musiken.  Två undersökningar genomfördes, där en 

genomfördes under Earth Hour där informanterna satt i mörker med tända stearinljus och 

ytterligare en som genomfördes i neutral klassrumsmiljö.  

 

Materialet till kompositionen var ett tal av Nelson Mandela ur vilket fem ord som 

symboliserade känslan av andemeningen i talet valdes ut.  

 

Resultatet är att det inte går att svara ja eller nej på någon av mina frågor. Analysen av 

enkätresultaten visar att det finns tillfällen då informanterna upplever musiken enhetligt 

oavsett sinnesstämning och miljö. Dock är resultatet otydligt vad gäller i vilken grad det är en 

tillfällighet eller ett kollektivt musikaliskt medvetande som är den dominerande faktorn. 

Musikpsykologisk forskning ger en förteckning över de element som kan användas för att 

skapa specifika känslor. Dock skildrar förteckningen generella känslolägen och inte specifika 

ord, vilket denna undersökning är baserad på. Enkätresultaten visar också att enskilda 

individer inte upplever musiken enhetligt även om man använt givna musikaliska element. 

 

Nyckelord: Nelson Mandela, kommunicera, komposition, känsloupplevelser, 
programmusik. 
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1. Inledning  
 
Under hösten 2007 repeterades O Magnum Mysterium av Morten Lauridsen av kammarkören 

vid Musikhögskolan i Piteå. Jag ingick vid den tiden i kammarkören och deltog i både 

repetitioner och det ett år senare framförda stycket. Stycket påverkade mig mycket starkt och 

trots dess svaga nyanser fanns i upplevelsen en väldig kraft. Särskilt i styckets enda forte, ett 

åttastämmigt Alleluia, blev upplevelsen så stark att det ibland blev svårt att sjunga. 

 

Då det blev uppenbart att tiden att repetera var för kort för ett uppförande sköts det på 

framtiden. Jag fortsatte dock att lyssna till olika inspelningar och oavsett inspelning infann sig 

en stark upplevelse. Detta väckte mitt intresse för vad det är som genererar den 

känsloupplevelse som vi ibland erfar i musik.  

 

Då jag vid ett flertal tillfällen lät människor i min omgivning lyssna till stycket och fann att 

även de upplevde en liknande stark känsla som jag erfarit blev jag än mer intresserad av vilka 

parametrar som möjligtvis skulle kunna vara upphov till en gemensam referensbank. Detta 

intresse gav mig idén till ämne i min D-uppsats. 

 

Vid julkonserten 2008 då kammarkören framförde O Magnum Mysterium fick jag återigen 

bekräftat, vid en ovetenskaplig rundfrågning, bland korister och publik att stycket i stort 

framkallar de starka känsloupplevelser som jag tidigare erfarit .  

 

I boken ”Starka musikupplevelser” (2008) av Alf Gabrielsson berättar flera hundra människor 

om sin starkaste musikupplevelse.  Ett tiotal av berättelserna handlar om Tjajkovskis sjätte 

symfoni Pathétique. Upplevelserna är likartade oavsett berättare; starka känslor av sorg och 

smärta, fysiska reaktioner som gråt, klump i magen och snyftande andning och en känsla av 

att tiden och rummet försvinner.  

 

I min tidigare C-uppsats var syftet att undersöka vad en instrumentalist genom sin 

interpretation kan förmedla till sina lyssnare. Är avsikten med de utommusikaliska känslor 

och bilder som en kompositör och interpret förmedlar desamma som lyssnaren uppfattar, eller 

tolkar lyssnaren till egna känslor och bilder utifrån sina preferenser? Jag komponerade därför 

tre stycken, vart och ett utifrån en bild eller känsla och lät därefter ett antal människor med 

olika bakgrund lyssna till dessa stycken och sedan berätta vilka upplevelser de fick av 
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musiken. Resultatet pekade på att varje människa skapar sina egna känslor och bilder vid 

musiklyssnande utifrån vad han eller hon har för erfarenheter. Dock visade resultaten att det 

förefaller som att det finns ett kollektivt musikaliskt medvetande som får oss att reagera 

likartat på vissa typer av musik, då mina informanter, trots sina olika bakgrunder och 

musikaliska erfarenheter, ändå reagerade på liknande sätt. 

 
Det stycke där informanternas svar mest sammanföll med mina intentioner var Stress. I komponerandet av Stress använde 
jag mig av dissonanser, uppåtgående rörelser och ett accelererande tempo, några parametrar jag tycker mig känna igen 
också från filmmusiken när något i filmen börjar bli obehagligt. Fyra av fem informanter förknippade stycket med stress, 
obehag, panik och att bli jagad (Björnerås, 2008, s 18). 

 

Reagerade mina informanter likartat för att de växt upp i samma västerländska tradition och 

lärt sig reagera på ett visst sätt eller är vissa reaktioner medfödda, oberoende av arv och 

miljö?  Finns det ett kollektivt musikaliskt medvetande?  

 

Denna D-uppsats kan ses som en direkt fortsättning och fördjupning av min C-uppsats. Jag 

väljer att fördjupa mig i det troliga kollektiva musikaliska medvetande som resultaten i den 

tidigare C-uppsatsen gav. Har vi vissa medfödda reaktioner på musik, oberoende av arv och 

miljö? Går det i så fall att klarlägga vad i musiken som skapar dessa reaktioner? 
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2. Syfte 
 

Syftet är att undersöka tesen om vi har ett kollektivt musikaliskt medvetande som genererar 

likartade musikaliska upplevelser på vissa typer av musik oavsett vilken sinnesstämning eller 

miljö vi befinner oss i eller vilka erfarenheter vi har. Jag använder mig av en fallstudie som är 

baserad på en egen komposition som ett antal människor får lyssna till och därefter beskriva 

eventuell känslomässig upplevelse . 

 

Mina frågeställningar är: 

 

1. Finns det i musiken faktorer som vi reagerar känslomässigt likartat på, oavsett 

sinnesstämning och miljö? 

2. Om så är fallet, vilka faktorer i musiken genererar respektive upplevelse? 
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3. Bakgrund och tidigare forskning 
 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för tidigare forskning som berör upplevelser vid 

lyssnandet av musik. Min referenslitteratur består av Starka musikupplevelser av Alf 

Gabrielsson, Musikk og identitet av Even Ruud, A Perspective Theory of Music Perception 

and Emotion av Björn Vickhoff samt antologin Music and emotion. 

 

3.1 Starka musikupplevelser 

Musikpsykologen Alf Gabrielsson genomförde tillsammans med Siv Lindström Wik, mellan 

1980- och 2000-talet, en stor studie där människor i alla åldrar och med varierande musikalisk 

erfarenhet fick berätta om sin starkaste musikupplevelse. Deras upplevelser sträcker sig i stort 

sett över hela 1900-talet och har skett i de mest skiftande sammanhang. Sammanlagt blev det 

över 1300 berättelser. Ungefär femhundra av dem återges i boken Starka musikupplevelser 

(2008). 

 

I boken delas upplevelserna upp i olika kategorier: upplevelser under barn och tonår, gå upp i 

musiken, känslor, musik och transcendens, musik och religiösa upplevelser, musik från annan 

kultur med flera. Sedan följer en översikt över alla reaktioner, vad i musiken informanterna 

reagerade på, orsaker, följder och betydelser på kortare och längre sikt och slutligen en kort 

översikt över hela undersökningen. 

 

Ett stycke som verkar skapa likartade upplevelser oberoende av lyssnare är Tjajkovskijs sjätte 

symfoni Pathétique, som återkommer i ett flertal av berättelserna. Informanterna nämner 

starka känslor av sorg och smärta, fysiska reaktioner som gråt, klump i magen och snyftande 

andning och en känsla av att tiden och rummet försvinner. 

 
Jag kände mig upplyft till en annan värld. Tid och rum försvann, kanske är evigheten så. En obeskrivlig 

känsla av smärtsam lycka och salighet fyllde min själ. Det finns ett återkommande vemodigt tema som 

Tjajkovskij skrivit med sitt hjärteblod. Hans smärta i dessa sköna toner talade direkt till mig (Gabrielsson, 

2008, s 210). 

 

Only a few bar of music in the symphony had been played, when suddenly I felt a chilly sensation in the back 

of my neck, the hair at the back of my head seem to begin growing, the chilly sensation began travelling 

through my whole body. There was a thick lump in my stomach that seemed to slowly expand, the pain 

become so intense, that I have to fold both my arms around my abdomen, with intension of preventing what 
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appeared to be heading toward an internal explosion. My breathing became difficult, I started to cry, the more 

I did so, the lesser the pain in my stomach became (Gabrielsson, 2008, s 102) 

 

Jag har haft liknande upplevelser av annan musik, men ingen är så fruktansvärt djup som Pathétique. I vissa 

passager framkallar den snyftningar och jag känner mig alldeles förkrossad – mitt lyssnande är totalt 

koncentrerat, världen i övrigt liksom försvinner och jag uppgår i musiken eller den i mig, den uppfyller mig 

helt. Jag får också fysiska reaktioner: fuktiga ögon, en andning som blir snyftande vid vissa passager och en 

gråtkänsla i hals och bröst (Gabrielsson, 2008, s 389) 

 

 I kapitlet ”Orsak, följder och betydelse” skriver Gabrielsson att det bakom varje 

musikupplevelse ligger ett växelspel mellan tre övergripande faktorer: musiken, människan 

och situationen. Han hävdar att det är en illusion att tro att musiken är enda orsaken till 

upplevelsen. Ett och samma musikstycke kan upplevas helt olika av olika personer, likaså kan 

man själv uppleva ett stycke helt olika i olika situationer (Gabrielsson, 2008, s 516). 

 

Vidare skriver Gabrielsson att det finns en hel rad musikaliska element som är relativt väl 

kartlagda inom musikpsykologisk forskning. Glad musik kännetecknas vanligen av snabbt 

tempo, ganska hög ljudstyrka och tonhöjdsläge, ljus klangfärg, durtonart, relativt enkel 

melodik och harmonik och okomplicerad form. Utryck för sorg har i stort sett motsatta 

egenskaper: långsamt tempo, lägre ljudstyrka och tonhöjdsläge, mörkare klangfärg, 

molltonart, mer legato och mer komplex melodik, harmonik och form än i glad musik 

(Gabrielsson, 2008, s 517).  

 

Gabrielssons forskning berör starkt ämnet i denna uppsats. Här presenteras ett stycke 

(Pathétique) där lyssnaren fått liknande reaktioner oavsett vilken miljö eller sinnesstämning 

de har varit i. Han ger också en tydlig förteckning över vilka musikaliska element som skapar 

vissa känslor. Men, lite paradoxalt kan jag tycka, samtidigt hävdar Gabrielsson att det är en 

illusion att musiken är enda orsaken till känslan, att en musikupplevelse alltid är ett samspel 

mellan människan, musiken och situationen. Men upplevelserna av Pathétique då, är det bara 

en slump att upplevelserna är så likartade?  
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3.2 Musikk og identitet 

Den norske musikforskaren Even Ruud publicerade 1994 boken Musikk og identitet där han 

intervjuade omkring sextio blivande musikterapeuter om musik och identitet. Utgångspunkten 

för Ruud var det kassettband där varje informant hade fått spela in musik som de upplevde 

hade haft betydelse under deras liv. Ruud delade sedan in intervjumaterialet i olika kapitel: 

det sociala rummet, tiden och platsens rum, det personliga rummet med flera. I kapitlet det 

transpersonlige rom berättar informanterna om vilka otroligt starka, ibland transcendentala 

upplevelser musiken kan skapa.  

 

[… ] Det er noe med musikken och dens uttrykk som virkeligen når langt inn til meg.Den får frem mange 

følelser i meg. Da jeg hørte Sjostakovitj femte symfoni, kom tårerne frem, og ner musikken var på sitt 

sterkeste, ble jeg svett i henderna og redd fordi det var så sterkt (Ruud 1994, s 183). 

 

[…] Jeg stod selv på galleriet, og koret stod fremme i koret i kirken. Plutselig var det som om himlen åpnet 

seg over koret og et himmelskt lys strålte nedover dem. Jeg var dypt gripen av den enkle sangen som hade ett 

enkelt och karismatisk preg. (Ruud 1994, s 187). 

 

3.3 Music and emotion  

I antologin Music and emotion (2001) skriver musikforskare om känslornas roll i komposition 

och hur känslor kan kommuniceras som musikaliska strukturer.  

 

Thompson och Robitaille genomförde under tidigt nittiotal en undersökning där de bad 

kompositörer skriva korta monofona melodier som skulle uttrycka glädje, sorg, spänning, 

tråkighet, ilska och fred, som sedan lyssnare fick placera på en emotionell skala. I princip 

upplevde lyssnarna de avsedda uttrycken. Analyser visade att glada melodier var starkt tonala 

och rytmiskt varierande. Sorgsna melodier var långsamma i moll eller med kromatisk 

harmonik. Arga melodier var rytmiskt komplexa med kromatisk eller atonal harmonik och 

melodier som upplevdes tråkiga var tonala med stegvisa rörelser (Juslin och Sloboda, 2001, s 

227). 

 

Smith och Adams publicerade 1999 en undersökning där de låtit barn lyssna på intervall 

spelade av en flöjt och sedan låtit barnen utrycka känslan för intervallen genom teckningar. 

Konsonans associerades med hem, familj och stabilitet medan dissonans associerades med 

obehagliga händelser.  
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Stor septim och överstigande kvart associerades med våld och fara, ren kvint med aktivitet, 

ren kvart med att vara ensam och gammal, oktav som positiv och stark och stor ters som ett 

helt neutralt intervall utan någon speciell betydelse (Juslin och Sloboda, 2001, s 228). 

 

Jag finner undersökningen med barnen  intressant. Det framgår inte hur gamla barnen är eller 

hur mycket musikalisk vana de har, men jag menar att det är värt att notera att barn, som 

troligtvis ännu inte hunnit skapa sig så många föreställningar om musik, ändå reagerar 

enhetligt på intervall. 

 

3.4 A Perspective Theory of Music Perception and Emotion 

2008 kom Björn Vickhoffs avhandling A Perspective Theory of Music Perception and 

Emotion ut. Avhandlingen tar sin början på julafton 2004, då författaren var tillsammans med 

några vänner och någon lade på en CD med den brasilianske trubaduren Gonzaguinha. 

Sången fick alla att spontant fatta varandras händer och i andra versen var samtliga på fötter 

och dansade, fortfarande hand i hand. När sången tonat ut frågade Björn Vickhoff vad de 

andra trodde att den handlade om. Värdinnans mamma ropade då att det handlade om folkets 

stolthet, vilket var precis rätt. Hur kunde hon veta vad den portugisiska texten handlade om? 

Hur kommer det sig att vi har en så tydlig uppfattning om det emotionella innehållet i musik? 

 

Vickhoff presenterar med hjälp av perceptions-actions-teorin (samband mellan kroppsaktivitet 

och uppfattning) en perspektivteori för musikuppfattning och känslor. Han tittar på musik ur 

fem perspektiv: egocentriskt, allocentriskt, dyadiskt, kulturellt och grupperspektiv. Varje 

perspektiv får ett eget kapitel i avhandlingen där Vickhoff i slutet av varje kapitel diskuterar 

hur musik upplevs, hur musikupplevelsen kopplas till känslor och vilka känslor som är 

kopplade till just det perspektivet.  

 

Teorin pekar på, enligt Vickhoff, att förmågan att uppfatta känslor i musik inte är en nedärvd 

färdighet. Snarare är det så att vi utnyttjar flera basala kroppsliga färdigheter när vi lyssnar till 

musik: vår förmåga att identifiera och lokalisera ljud, imitera rörelser, vårt sinne för att röra 

oss tekniskt, vår förmåga att uppfatta strukturer och vår känsla för hur vi interagerar i grupp. 

Dessa förmågor representerar olika perspektiv och är alla knutna till känslor. 

 
 

 



 11 

 

Basically, music listening then is an emotional movement pattern communicated to the body of the listener. Listening to 

music you are connected bodily with others and share their emotional experiences. Even if there is a gap between the 

production of a phonogram and the listening occasion, you interact with the composer and the musicians as if connected 

online. Thus, listening to music, you are never alone (Vickhoff, 2008, s 274). 

 

Vickhoffs inledning, berättelsen om musikupplevelsen på julafton 2004 och frågan om hur 

värdens mamma kunde förstå sångens innehåll trots att hon inte kunde ett ord portugisiska, 

berör i hög grad ämnet i min uppsats, men jag vet inte om jag någonsin tycker att han knyter 

ihop säcken och faktiskt svarar på sin egen fråga. Dessutom är jag tveksam till om jag helt 

håller med honom i hans slutsats. För mig känns den förklaringen ofullständig, men det var 

ändå intressant att läsa avhandlingen och få ett breddat perspektiv. 
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4. Metod 
 
I det här kapitlet kommer jag gå igenom vilken metod jag använt för att göra min 

undersökning, hur enkäten jag använde var uppbyggd, hur undersökningarna gjordes och hur 

inspelningen av min konstnärliga redovisning gick till. 

 

Metoden har varit att komponera ett stycke där jag medvetet använt musikaliska element för 

att förmedla en viss känsla. Detta genom att ha valt ut fem ord att gestalta musikaliskt, som i 

sin specifika egenskap, ur en personlig upplevelse motsvarar en känsla. Därefter har ett antal 

individer ur skilda kontexter fått lyssna på en inspelning av stycket för att sedan i enkätform 

berätta vilka upplevelser de fick av musiken 
 

Enkät valdes av flera skäl. Dels var enkät ett enklare och en mer tidsbesparande metod att få 

många informanter än om jag genomfört intervjuer med samma antal informanter. Dels var 

min förhoppning att enkäten skulle göra lyssningsupplevelsen mer objektiv genom att 

informanterna skulle fylla i ett likadant papper istället för att jag kanske skulle påverka dem åt 

något håll i en intervjusituation.  Enkäten gjorde det också möjligt att få informanter som jag 

aldrig träffat, vilket också förhoppningsvis skulle ge en mer objektiv lyssningsupplevelse. 

 

Enkäten bestod av en lista med tjugo känslomässiga ord där de fem jag hade valt ut till mitt 

stycke fanns med. Min strävan var att de tjugo orden skulle spänna över hela känslospektret, 

att såväl positiva, negativa och neutrala känslor skulle finnas med.  

 

De tjugo orden var uppradade i alfabetisk ordning. Efter varje ord fanns en steglös skala där 

informanterna fick kryssa sin upplevelse av stycket. Ju mer informanterna tyckte att ordet 

stämde in på deras upplevelse av stycket, desto mer till höger skulle de sätta sitt kryss. Det 

fanns även utrymme för att tillägga någon egen kommentar för den som ville det. 

 

Själva undersökningen genomfördes sista helgen i mars 2009 på lägergården Sparreviken i 

Ljungskile.  Jag hade valt den här helgen för att det skulle vara arbetshelg på gården och att 

människorna som kom dit skulle vara ett representativt urval: olika åldrar, olika kön, olika 

yrken, olika stort musikintresse. Då jag själv inte kunde vara med den helgen hjälpte två 

vänner mig att utföra undersökningen.  

 



 13 

Tjugo personer deltog i undersökningen, den yngsta arton, den äldsta i femtioårsåldern. 

Fördelningen mellan könen var jämn. Bland de svarande fanns studenter inom såväl tekniska, 

humanistiska och medicinska utbildningar tillsammans med yrkesverksamma förskolelärare, 

kockar, läkare och snickare, för att nämna några av de representerade yrkena. Ingen av de 

svarande arbetade med musik som profession, men en del hade ett stort musikintresse 

och/eller utövade musik som hobby. Detta är inga svar jag fått utifrån enkäten utan genom att 

tillsammans med de vänner som hjälpte mig utföra enkäten kartlägga vilka som deltog i 

undersökningen. 

 

Undersökningen genomfördes under earth hour1 med släckta lampor och tända stearinljus.  

Detta skedde utan min vetskap, själv hade jag velat ha en neutral undersökningsmiljö. Mina 

vänner berättade vem jag var och att jag skrev en d-uppsats, därefter delade de ut enkäterna 

och läste upp mitt följebrev som även fanns med på informanternas papper. I följebrevet stod 

det vem jag var, varför jag gjorde den här enkäten och hur de skulle gå tillväga. Jag 

poängterade dessutom att det inte fanns några svar som var rätt eller fel.  Informanterna fick 

en liten stund på sig att läsa igenom orden innan musiken spelades upp. Efter uppspelningens 

slut fick de sitta kvar så länge de ville och fylla i enkäten. De ifyllda formulären samlades 

sedan in och postades till mig. 

 

Då undersökningen genomfördes med släckta lampor och tända stearinljus kan den mysiga 

stämningen som skapades inverkat på resultatet jämfört med om undersökningen genomförts i 

en neutral miljö i till exempel ett klassrum. Reliabiliteten blev för låg för att vara tillförlitlig 

och en kompletterande undersökning i en neutral miljö behövde göras. 

 

Den kompletterande undersökningen gjordes i april 2010 på Nortullskolan i Växjö bland 

trettio elever i årskurs ett på musikestetiska programmet.  Jag valde detta alternativ då en vän 

till mig arbetar på skolan som lärare vilket gjorde att informanterna var helt okända för mig. 

Undersökningen genomfördes i klassrumsmiljö. Min vän gav eleverna instruktioner enligt 

anvisningarna i följebrevet och svarade på frågor om förfaringssättet. Eleverna fick tid att läsa 

igenom orden innan musiken sattes igång och fick sen sitta så länge de ville med enkäten. 

Enkäterna postades sedan till mig. 

                                                
1 Earth Hour är en global manifestation för klimatet där städer, företag, organisationer och privatpersoner runt om i världen 
deltar genom den enkla handlingen att släcka ljuset en timme. Earth Hour startade i Sidney 2007 och har på två år vuxit till en 
av världens största klimatmanifestationer. Earth Hour 2009 genomfördes 28 mars 20.30-21.30 lokal tid. 
(”Earth hour” www.ne.se 9 maj 2009) 
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Inspelningen är gjord live under min examenskonsert i februari 2009, där Mr Mandela says 

var slutnumret. Från början var planen att göra en studioinspelning, men då det var svårt att få 

alla musiker, framförallt körerna, att samlas samtidigt fick det bli en liveinspelning. I 

efterhand är jag väldigt nöjd med det, närvaron av publik och framförandets kontext, finalen 

på en examenskonsert, skapade en stämning som det hade varit svårt att komma åt i en studio.  

 

Först var tanken att vi skulle klippa bort jublet och applåderna från inspelningen i och med att 

det kunde påverka mina informanter i undersökningen. När vi försökte med det blev det ett 

väldigt abrupt slut, så vi gjorde en kompromiss där man hör applåder och jubel som snabbt 

tonas ner och försvinner.  
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5. Mr Mandela says 
 

I det här kapitlet kommer jag först redogöra för hur jag arbetar som kompositör, en kort 

beskrivning av stycket Mr Mandela says och hur utlärandet av stycket gick till. Sedan följer 

ett detaljerat formschema av Mr Mandela says med både beskrivande text och notexempel. 

Kapitlet avslutas med en utförlig beskrivning av processen kring att komponera Mr Mandela 

says. 

 

5.1 Kompositionsmetod 

Som musiker känner jag mig lika hemma både i den noterade och i den gehörsbaserade 

musiken.  I mina utbildningar har jag främst fokuserat på konstmusik men utanför skolan har 

den gehörsbaserade musiken, främst jazz och folkmusik, varit det jag ägnat mig åt.  Som 

kompositör och låtskrivare ser jag mig som gehörsmusiker, både utifrån vad det är för slags 

musik jag skriver samt hur kompositionsförfarandet går till. Jag utgår inte från notpappret när 

jag skriver musik utan använder pianot eller gitarren samt min inspelningsapparat som 

verktyg. Noter skrivs bara vid behov, oftast räcker det med en inspelning eller en grafisk skiss 

för att jag själv ska komma ihåg det jag gjort.  

 

Mr Mandela says är ett stycke för piano, bas, trummor, solosång ”på trall” och kör. Stycket 

går inte att lätt att genredefiniera  men har vissa drag av folkmusik. Några noter har aldrig 

funnits, musikerna har fått en grafisk skiss med ackordanalys samt en inspelning med sång 

och piano att utgå ifrån. De har varit fria att komma med idéer om utförandet av stycket, men 

form, harmonik, dynamik och melodi (med undantag för vissa improvisationsdelar) har legat 

fast. Kören har fått lära sig sina partier helt på gehör. 
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5.2 Formschema Mr Mandela says 

Durata är 7,5 minut. På inspelningen medverkar följande personer:  

Anna Wikenius, sång 

Amanda Björnerås, piano 

Johan Örtlund, kontrabas 

Stefan Nielsen, trummor 

Körsångare från Bothniakören, Pitebygdens manskör samt familj och vänner 

 

*0.00 -  1.25. Inledning  

Pianot spelar svagt och mjukt högt upp i diskantregistret. Sångerskan sjunger en melodi som 

påminner om en vallvisa, endast sparsamt ackompanjerad av det svaga pianot. 

 
*1.25 - 1.53 Vågorna.  

Pianot gör arpeggiorörelser på ett D9-ackord över hela pianot och trummorna och basen 

smyger sig in. Så småningom blir vågrörelserna mer rytmiska och efter ett tag finns det en 

fast rytm och en ganska stark nyans. 

 

*1.53 – 2.05 Mellanspel 1. 

8 takter i 4/4-takt med triolfeeling.  Basen ligger fast på ett D medan pianot spelar brutna 

ackord och topptonerna gör en nedåtgående skala i D-dur.  

Ackord: D, C/D - G/D, D - C/D, D - C/D, D med repris. 

 

*2.08 – 2.33 A-del 

 4/4-takt. Sångerskan sjunger, instrumenten lägger rytmiskt komp med betoningar på första, 

fjärde och sjunde åttondelen i takten. 
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*2.33 – 2.53. B-del 

 3/4-takt. Melodin är väldigt repetitiv och starkt drivande framåt.  

 
 

*2.53 – 3.06 Mellanspel 1. 

 

*3-06 - 3.34 A-del 

Sångerskan går mer fri från melodin än i förra A-delen. 

 

*3.34 - 3.53 B-del 

 

* 3.53 - 4.10 Mellanspel 2.  

Sexton takter i 3/4-takt. Samma uppbyggnad som i mellanspel 1 med en liggande baston på D 

och brutna ackord med topptoner som gör en nedåtgående skala i D-dur. 

Ackord: D – C/D – G/D – D – C/D – D – C/D – D med repris. 

 

*4.10 - 5.06 C-delen 

 i 3/4. Kören kommer in successivt: basar, tenorer, altar och sopraner. Sist kommer 

sångerskan in och improviserar över körsatsen. Dynamiken och intensiteten blir starkare och 

starkare. 
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*5.06 - 5.34 B-del unisont, Sångerskan och kören. Stark dynamik och intensitet. 

 

*5.34 - 6.00 Mellanspel 3 

 Först spelas en instrumental B-del för att sedan övergå i sexton takter med samma harmonik 

som mellanspel 2. Tempot blir lugnare och musiken svagare.  

 

*6.00 - 6.20 B-del 

  B-delen genomförs unisont, svagt och lugnt. Musiken är väldigt svag mot slutet och ger 

intryck av att stycket ska ta slut. Precis när B-delen är slut ökar intensiteten igen.  

 

* 6.20 - 6.34 Mellanspel 4 

Sexton takter i 3/4 – takt. Samma harmonik som mellanspel 2. Pianot solar ovanpå basens och 

trummornas spel. Drivet byggs successivt upp igen och musiken blir starkare och starkare. 

 

*6.34 - 7.27 C-del 

Kören kommer in successivt stämma för stämma. Sångerskan ligger ovanpå körstämmorna 

och improviserar.  Musiken blir hela tiden starkare och mer kraftfull. Stycket slutar i ett 

kraftfullt fortissimo där musikerna och sångarna avslutar med samma rytm. 
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5.3 Kompositionsprocessen 

Det vi fruktar mest är inte att vara otillräckliga. 

Vår djupaste rädsla är att vi har omätliga krafter. 

Det är vårt ljus, inte vårt mörker som skrämmer oss mest 

 

Vi frågar oss: Skulle jag vara lysande, fantastisk, begåvad och förbluffande? 

Egentligen – hur kan vi undgå att vara det? 

 

Du är ett barn av Gud 

Världen är inte hjälpt av din småbarnslek. 

Det ligger inget stort i att krympa så att andra människor i din närhet  

skulle slippa känna sig osäkra 

 

Vi föddes att förverkliga Guds härlighet inom oss 

Den finns inte bara i några av oss 

Den finns i alla. 

 

Och när vi låter vårt eget ljus skina ger vi omedvetet andra tillåtelse att göra det samma. 

När vi gjort oss fria från vår egen rädsla gör vår närvaro andra automatiskt fria. 

 

Nelson Mandela 

 

Detta tal höll Nelson Mandela när han installerades som Sydafrikas första svarta president 

1994. Jag läste talet för några år sen och blev starkt berörd av tanken på människans 

inneboende storhet. 

 

Inledningsvis sökte jag efter ord som beskrev den känsla jag själv fått när jag läste talet för att 

sedan börja söka efter de musikaliska uttryck jag kunde använda för att förmedla dem. För att 

hitta information till vad som tidigare komponerats kring de här orden var tanken att söka 

information i till exempel filmmusik, operor, programmusik och spelmusik. 

 

Jag skrev ner alla de ord som beskrev min känsla för talet. Under rubriken ”Nelson Mandelas 

tal” skrev jag följande:  
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Rädd för sitt ljus, omätliga krafter, styrka, fantastisk, lysande, varde ljus, barn av Gud, 

storslagen, obegränsad, vacker, frihet, ansvar, gudomlighet, gränslös. 

 

Nästa steg var att hitta information, dels om det fanns någon redan skriven musik kring de här 

orden och dels information kring hur man komponerar film- och programmusik. Jag visste 

inte var jag skulle börja leta och i mitt spontana sökande blev resultatet skralt. När jag inte 

hittat någon relevant information försökte jag istället komponera ”logiskt” genom att försöka 

tänka ut en komposition kring de ord jag valt. Inte heller det gav något resultat då orden var så 

abstrakta. 

 

Vändningen kom efter ett samtal på nyårsdagen 2009 med Rickard Åström, professionell 

pianist och kompositör. Hans råd var att vända på det hela, att släppa det logiska och bara lita 

till mina känslor, att fokusera på känslan jag fick inne i mig när jag hörde talet och se vad som 

kom ut kompositionsmässigt. Kändes det rätt skulle jag fortsätta på samma linje, kändes det 

fel skulle jag överge den idén och börja på något annat.  Detta skulle kunna uppfattas som en 

flummig instruktion men för mig var det alldeles rätt. När jag kom hem satte jag mig vid 

pianot, försökte hitta känslan jag fick av talet och genast började det komma musikaliska 

idéer. Så fort det kändes fel bröt jag och försökte hitta tillbaka till det jag spelade när det 

kändes ”rätt” inuti mig. 

 

Jag trodde att det inledningsvis skulle komma starka och snabba idéer, men det var oväntat 

nog Lauridsens O Magnum Mysterium som gav den första inspirationen. När jag spelade 

körsatsen på pianot kändes det som om jag var på väg åt rätt håll. Jag försökte hitta en 

alternativ melodi som passade till Lauridsens ackord, men resultatet uteblev. Däremot kändes 

det som att det var rätt att börja med en lugn inledning som sedan övergick i en mer stark och 

fartfylld komposition. Då jag upplever att känslan av ljus är påfallande i Mandelas tal försökte 

jag fokusera på ljus när jag komponerade vilket resulterade i ”vågor”, arpeggiorörelser över 

hela klaviaturen som för mig kändes som ljus som bara växte sig allt starkare. 

 

Vid fortsatt fokusering på känslan jag fick av talet uppstod det en melodi som i sin repetitiva 

form kändes som ett omkväde med ackord som strävade uppåt. Jag spelade den om och om 

igen och bestämde att det skulle få bli en form av refräng. 
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Vid ett senare tillfälle satt jag och lekte på pianot med körstycket Allaha Ruha av Anders 

Nyberg och upplevde att även den här musiken berörde Nelson Mandelas tal. Med inspiration 

från Allaha Ruha:s melodi, rytmik och harmonik komponerade jag ännu en del av mitt stycke. 

Det kan upplevas som problematiskt att denna del gick i 4/4-takt medan ”refrängen” gick i 

3/4, men då jag starkt kände för båda dessa delar fick de vara kvar i min idébank för 

kompositionen. 

 

Jag bestämde mig för följande ordning:  

 Inledning (som ännu inte fanns, utan bara var ett utkast med några ackord) 

 ”Vågor” 

 A-del i fyrtakt (”Allaha Ruha”) 

 B-del i tretakt (”Refräng”) 

 Mellanspel som ledde tillbaka till 4/4 och A-delen 

 A-del 

 B-del  

 

Detta kändes dock som alldeles för kort för att kunna vara ett helt stycke. Rickard Åström 

hade under vårt samtal uttryckt att den enda konkreta kompositionsidé han fick av att titta på 

Nelson Mandelas tal var att ha med en kör i stycket. Detta var en idé som jag först motsatte 

mig men efter några veckor ändå bestämde mig för att prova. Redan tidigare hade jag bestämt 

mig för att stycket skulle vara för piano, kontrabas, trummor och sång på trall, så kören fick 

följa upp med sångerskan med att tralla på la-di-da. Genom ett ”komponerat crescendo” där 

stämmorna successivt kom in och dynamiken och intensiteten ökade med varje stämma erfor 

jag en känsla av den ”styrka” och ”omätlig kraft” jag hade skrivit i mina första anteckningar. 

När min första kompositionshandledning närmade sig hade jag fortfarande inte funnit någon 

inledning. Jag hade försökt många olika idéer men inget hade fungerat och jag kände mig lite 

stressad. Dagen innan handledningen testade jag till slut att utgå från en oktav.  Plötsligt 

släppte spärren och inom loppet av en timme hade jag både melodi och ackord på 

inledningen. För att komma ihåg melodin och inte förändra den vid nästa speltillfälle, något 

som jag brukar göra, skrev jag en arbetstext till melodin på inledningen. 
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Mister Mandela says: You can be what you want to be 

Mister Mandela says: You can do what you want to do 

You are a child of God 

Beautiful, wonderful 

Mister Mandela says: Go and be what you´re meant to be 

 

Jag brukar aldrig skriva på engelska och texten skulle bara användas till att komma ihåg 

melodin, men när texten var färdig kändes den så rätt att jag på något sätt ändå ville ha med 

den. Styckets titel blev således Mr Mandela says. 

 

Jan Sandström, professor i komposition och min konstnärlige handledare, tyckte mitt tänkta 

slut var för svagt och abrupt och ville ha ett slut med mer kraft och ljus. Efter några försök 

tyckte jag att det bästa helt enkelt var att återanvända kördelen och bygga upp den i både 

dynamik och intensitet. Jag provade några olika modeller innan Mr Mandela says fick sin 

slutgiltiga form. 

 

Innan den första kompositionshandledningen valde jag ut vilka ord jag tyckte att stycket 

symboliserade, dels utifrån de ord jag skrivit innan kompositionsprocessen började, dels 

utifrån den arbetstext som skrivits till inledningen. Jag spelade också stycket för mig själv och 

försökte känna vad för konkreta ord jag tyckte att det handlade om. De fem ord som valdes 

var ljus, gränslöshet, gudomlighet, växa och våga.  

 

Tillsammans med Jan Sandström försökte jag i efterhand komma fram till vilka musikaliska 

element jag använt vid komponerandet av stycket. Det visade sig inte vara helt lätt. Sandström 

var överens med mig om de ord jag hade valt men hade liksom jag svårt att hitta konkreta 

element. 

 

Uppenbarligen är det så att jag, som var övertygad om att jag skulle skriva ett stycke med 

tydliga inlärda associationer, har skrivit något som påminner mer om Lauridsens O Magnum 

Mysterium. En komposition som både jag, Sandström och de människor som varit med under 

processens gång är eniga om vad gäller handlingen, trots  dess avsaknad av givna 

associationer som går att konkretisera och sätta kompositionstekniska etiketter på. 
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6. Resultat 
 

I det här kapitlet kommer jag först att analysera Mr Mandela says utifrån de kriterier jag 

funnit i min referenslitteratur. Därefter kommer jag att presentera resultatet på enkäterna som 

användes i undersökningarna. 

 

6.1 Analys Mr Mandela says 

Jag kommer först att analysera kompositionen ur ett helhetsperspektiv, sedan titta närmare på 

inledningen, A-delen, B-delen och C-delen. Dessa kommer också att förtydligas med 

notexempel. 

 

Hela kompositionen utom B-delen (som är skriven i D-dur) är skriven i D-mixolydisk. En 

mixolydisk skala är identisk med en durskala så när som på den låga sjuan. Känslan för om 

låten går i moll eller dur blir mer flytande, men jag upplever ändå mixolydisk skala mer som 

dur än som moll på grund av skalans durters. Durtersen (skalans tredje ton, i detta fall ett fiss) 

används frekvent i kompositionen vilket ytterligare förstärker durkänslan. 

 

Enligt Gabrielsson kännetecknas vanligen glad musik av snabbt tempo, ganska hög ljudstyrka 

och tonhöjdsläge, ljus klangfärg, durtonart, relativt enkel melodik och harmonik och 

okomplicerad form (Gabrielsson, 2008, s 517). Mr Mandela Says uppfyller i princip alla 

kriterier på glad musik som Gabrielsson ställer. Tempot är snabbt förutom i inledningen och 

en kort stund en bra bit in i stycket. Ljudstyrkan är mestadels hög med mycket trummor och 

bas och melodins omfång ligger högt, mellan d1 och d2.  När sångerskan improviserar över 

körsatsen i C-delen är hennes högsta ton g2. Genom den frekvent använda durtersen upplevs 

kompositionen som dur trots att den går i mixolydisk. Melodin är repetitiv, tonal och består 

till största delen av sekunder och terser, vilket ger ett enkelt intryck. Grundstommen i 

harmoniken består av endast två ackord, ett D-dur (tonika) och ett mixolydiskt C-dur. 

Thompson och Robitailles analyser visar att glada melodier var starkt tonala och rytmiskt 

varierade, vilket också stöder upplevelsen att kompositionens melodik upplevs som glad. 
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I inledningen är den mixolydiska låga sjuan (här tonen C) framträdande, vilket just i 

inledningen gör indelningen dur/moll mer otydlig. Tempot är långsamt och melodin är mer 

komplex än i den övriga kompositionen, vilket enligt både Gabrielsson och Thompson och 

Robitaille är uttryck för sorg (Gabrielsson, 2008, s 517, Juslin och Sloboda, 2001, s 227). 

 
 

A-delen har en stark rytm och högt tempo. Melodin är tonal, repetitiv och består enbart av 

sekunder och terser. Den mixolydiska sjuan är tydlig, men då durtersen är så framträdande 

upplevs A-delen mer som dur än vad inledningen gör. Harmoniken består mestadels av D-dur 

och C-dur med D i basen. 

 

 
 

B-delen går i D-dur, vilket enligt Gabrielsson kännetecknar glad musik (Gabrielsson, 2008, s 

517).  Känslan av att det strävar uppåt är tydlig i baslinjen: G, A, B, C#, D.  
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I C-delen kommer kören in successivt: basar, tenorer, altar och sopraner. Sist kommer 

sångerskan in och improviserar över körsatsen. Dynamiken och intensiteten blir starkare och 

starkare. Melodin är tonal med stegvisa rörelser, vilket enligt Thompson och Robitaille 

kännetecknar melodier som upplevs som tråkiga (Juslin och Sloboda, 2001, s 227), men såväl 

melodin som harmoniken är enkel, formen okomplicerad, tempot snabbt och ljudstyrkan hög, 

vilket enligt Gabrielsson kännetecknar glad musik (Gabrielsson, 2008, s 517). 
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6.2 Enkätresultat 

För att få fram resultatet mätte jag med linjal var på skalan informanten hade kryssat. Sedan 

delade jag upp informanternas svar i olika grupper där kryssen mellan 0 och 1,9 hamnade i 

gruppen 0-2, kryssen mellan 2 och 3,9 i gruppen 2-4 och så vidare. Förslaget till 

gruppindelningen fick jag av en statistiker och tyckte det lät smidigt ur redovisningssynpunkt. 

 

Enkäten innehöll tjugo ord där intentionen var att spänna över hela känslospektret. I 

resultatdelen är inte alla ord representerade, utan de fem som jag ansåg att kompositionen 

byggde på samt andra ord där jag av olika anledningar funnit resultaten värda att lyfta fram.  

Sex av enkätens ord är inte med i resultatdelen. Orden aggressivitet, oro, skuld, svaghet och 

ångest har alla ett likartat resultat i båda undersökningarna med en övervägande majoritet som 

kryssat mellan 0 och 2 för att sedan bli färre och färre i varje grupp. Ordet sakna fick ett 

väldigt jämnt resultat som varken gör till eller från för undersökningen. 

 

Undersökningen som gjordes på Sparrevikens lägergård i mars 2009 benämns U 1 och 

undersökningen som gjordes på Norrtullskolan i april 2010 benämns U 2. 

6.2.1 Ord som kompositionen byggde på 
 

Gränslöshet 

 

 

 

 

 

Gränslöshet uppfattades i båda undersökningarna som ett centralt ord i kompositionen. 25% 

av informanterna i U 1 och 33% i U 2 hade kryssat mellan 8-10 på skalan. Den största 

gruppen i U 1 var 6-8 (40%) och i U 2 4-6 (37%) 

En informant i U 1 kryssade inte. 
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Gudomlighet 

 

 

 

 

 

Gudomlighet fick ett likartat resultat i båda undersökningarna. Det uppfattades överlag som 

ett centralt ord; i U 1 kryssade 40% 6-8 och 25% 8-10 och i U 2 kryssade 34% 6-8 och 24% 

8-10.  Dock kryssade omkring 25% i båda undersökningarna 0-2, vilket gör att upplevelsen 

bland informanterna inte är speciellt homogen. 

En informant i U 1 kryssade inte. 

 

Ljus 

 

 

 

 

 

Här skiljer sig undersökningarna åt. I U 1 hade nästan hälften (45%) av informanterna kryssat 

6-8. Endast 10% upplevde ljus som ett väldigt centralt ord i kompositionen och kryssat 8-10 

medan 20% kryssat 0-2.  I U 2 var det däremot det omvända, där kryssade bara 3% 0-2 och 

28% 8-10. 6-8 och 4-6 hade 24% var. 

 

Våga 

 

 

 

 

 

I båda undersökningarna var 6-8 den största gruppen, i U 1 30% och i U 2 hela 52%.  

Upplevelsen var rätt likartad både i 0-2 (15% i U 1 och 14% i U 2) och 8-10 (25% i U 1 och 

20% i U 2).  4-6 skiljer sig, 25% i U 1 men bara 7% i U 2. En informant i U 1 kryssade inte. 
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Växa 

 

 

 

 

 

Även här var 6-8 den största gruppen i både undersökningarna, 40% i U 1 och 36% i U 2. I 

övrigt skiljer sig upplevelsen lite mellan undersökningarna; i U 1 fick både 0-2 och 8-10 15% 

medan i U 2 fick 0-2 bara 7% medan 8-10 fick 28%. 

En informant i U 1 kryssade inte. 

 

6.2.2 Positiva ord 

 

Hoppas 

          
Här är det ett likartat resultat i båda undersökningarna. Hoppas var ett ord som väl stämde in 

med informanternas upplevelse, i U 1 kryssade 25% 6-8 och 30% 8-10 och i U 2 kryssade 

24% 6-8 och 35% 8-10.  

 

Längta 

            
Längta är det ord som bäst stämde överens med informanternas upplevelse av stycket, i båda 

undersökningarna är 8-10 den största gruppen (40% i U 1 och 43% i U 2).  
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Glädje 

         
Här skiljer sig undersökningarna åt. I U 1 stämmer glädje väl in på informanternas 

upplevelse; 30 % kryssade 8-10 och 20% 6-8. I U 2 hade visserligen också 20% kryssat 6-8, 

men den största gruppen är 4-6 med 30%. 

 

Gemenskap 

           
Gemenskap var inget ord som majoriteten av informanterna upplevde som framträdande. I U 

1 är 2-4 största gruppen (32%) och i U 2 4-6 (34%). Paradoxalt mot detta kryssade 21% av 

informanterna i U 1 8-10 medan i U 2 kryssade 30% 0-2. 

Två informanter i U1 kryssade inte. 

6.2.3 Neutrala ord 

 

Vänta 

        
Resultaten påminner mycket om varandra.  Vänta var inget framträdande ord; 4-6 är den 

största gruppen i både undersökningarna (40% i U 1 och 34% i U 2).  
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6.2.4 Negativa ord 
 

Ensamhet 

        
Här skiljer sig undersökningarna åt, det är inte någon poänggrupp som har likartat resultat. 

Den största gruppen i U 1, 2-4 (30%) får bara 3% i U 2, där den största gruppen är 0-2 (37%).  

 

Sorg 

         
Sorg var ett ord som informanterna tyckte stämde dåligt överens med deras upplevelse av 

stycket. 0-2 är största gruppen i båda undersökningarna, 37% i U 2 och hela 45% i U 1. Det 

högsta värdet 8-10 får 10% i båda undersökningarna, i övrigt skiljer sig resultaten något. 

En informant i U 1 kryssade inte. 

 

Likgiltighet 

       
Här skiljer sig undersökningarna mycket från varandra. I U 1 är man rörande eniga om att 

ordet ligger långt ifrån upplevelsen av stycket; hela 80% kryssade 0-2 och resterande 20% 2-

4. I U 2 däremot är informanterna inte lika eniga. 0-2 är den största gruppen med 39% men 

informanterna har kryssat över hela spektret och 8-10 får 11%.  

En informant i U 1 och två i U2 kryssade inte. 
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Tvivel 

          
I båda undersökningarna dominerar de låga värdena, men i U 1 är 0-2 den största gruppen 

med 50% medan i  U 2 är 0-2 och 2-4 ungefär lika stora med 30 respektive 33%. 
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7. Analys och diskussion 
 

De fem ord jag valde att bygga kompositionen på var ljus, gränslöshet, gudomlighet, våga och 

växa. Alla fem orden förmedlar en positiv känsla. Analys av stycket utifrån kriterier i den 

referenslitteratur jag valt visar att Mr Mandela says genom sitt snabba tempo, sin höga 

ljudstyrka och tonhöjdsläge, upplevelsen av dur, den repetitiva och tonala melodin samt den 

enkla harmoniken upplevs som glad och positiv musik. 

 

Resultatet från enkätundersökningarna visar tydligare hur specifika ord upplevs. De fem 

orden ljus, gränslöshet, gudomlighet, våga och växa upplevdes som centrala i kompositionen. 

På vart och ett av de fem orden hade de informanter som kryssat mellan 6 och 10 över 50 

procent av kryssen. 8-10 var inte den största gruppen i något av orden, men låg i åtta av tio 

fall mellan 20 och 33 procent.  

 

Samtidigt är ordet längta, som inte fanns med bland mina fem, det ord som informanterna 

upplevde som mest centralt i kompositionen. I båda undersökningarna hade över 40 procent 

av informanterna kryssat mellan 8 och 10. Även ordet hoppas som inte heller fanns med bland 

de fem ligger högt; 30 respektive 35 procent av informanterna kryssade mellan 8 och 10. Det 

finns också ord som ligger långt ifrån såväl min upplevelse av stycket som 

referenslitteraturens kriterier för glad musik, till exempel ensamhet och likgiltighet, som i en 

eller båda undersökningarna fått höga poäng. 

 

Dessutom är informanterna i de olika undersökningarna inte eniga i sin upplevelse. Orden 

ljus, glädje, ensamhet och likgiltighet upplevs mer eller mindre olika av de olika 

undersökningarna. Likgiltighet är det ord där upplevelsen skiljer sig som mest mellan 

undersökningarna; i U1 har inte ordet fått ett enda kryss över 4, medan det i U2 kryssats över 

hela spektret. 

 

Min första forskningsfråga är ”finns det i musiken faktorer som vi reagerar känslomässigt 

likartat på, oavsett sinnesstämning och miljö”. Resultaten i mina enkätundersökningar ger en 

delad bild. Å ena sidan är informanterna eniga om många av orden, å andra sidan finns det 

ord där åsikterna om upplevelsen tydligt går isär. Detta oavsett vilken av undersökningarna 

informanten deltagit i. Det går alltså inte att utläsa tydliga skillnader i resultatet för de som 
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genomförde undersökningen i mörker med tända ljus och de som genomförde den i neutral 

klassrumsmiljö. 

 

Den delade bild mina undersökningar ger får stöd i Gabrielssons forskning. Här presenteras 

Tjajkovskijs Pathétiquesonat där lyssnarna fått liknande reaktioner oavsett vilken miljö eller 

sinnesstämning de har varit i. Samtidigt hävdar Gabrielsson att det är en illusion att musiken 

är enda orsaken till känslan, att en musikupplevelse alltid är ett samspel mellan människan, 

musiken och situationen (Gabrielsson, 2008, s 516).  

 

Min andra forskningsfråga är ”om så är fallet, vilka faktorer i musiken genererar respektive 

upplevelse”. Här kan jag se att jag inte lyckades formulera enkäten tillräckligt väl för att få 

informanterna att svara på den frågan. De har svarat på vilken upplevelse de fick av musiken 

men inte vad i musiken som gav upplevelsen. Inte heller de medföljande kommentarerna ger 

några tydliga svar, de berör hela stycket och inte specifika detaljer.  

 

Som tidigare nämnts ges både i Gabrielssons, i Smith och Adams och i Thompson och 

Robitailles forskning en förteckning över vilka musikaliska element som skapar vissa känslor.  

Glad musik kännetecknas bland annat av snabbt tempo, durtonart, rytmiskt variation och 

relativt enkel melodik, harmonik och form.  Sorgsen musik kännetecknas av bland annat 

långsamt tempo, molltonart, mer legato och mer komplex melodik, harmonik och form än i 

glad musik. Arg musik är rytmiskt komplex med kromatisk eller atonal harmonik.  I Smith 

och Adams undersökning med barnen och de spelade intervallen associeras konsonans med 

hem, familj och stabilitet medan dissonans associeras med obehagliga händelser. Stor septim 

och överstigande kvart associeras med våld och fara, oktav som positiv och stark och stor ters 

som ett helt neutralt intervall utan någon speciell betydelse. 

 

Alla de kriterier jag funnit i referenslitteraturen berör ett generellt känsloläge som glädje, 

sorg, ilska och tråkighet. Att utifrån de kriterierna kunna analysera vad i musiken som gett 

upplevelsen av de specifika begreppen ljus, gränslöshet, gudomlighet, våga och växa visade 

sig vara en omöjlig uppgift.  
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När jag började komponera kring Mandelas tal trodde jag processen skulle bli mycket mer 

konkret, att jag med hjälp av dylika förteckningar skulle hitta givna ramar kring hur jag skulle 

komponera. Som framgår i metodkapitlet kom jag ingenstans i kompositionsprocessen när jag 

försökte tänka ut en komposition logiskt. Inte förrän jag helt släppte det logiska, släppte att 

försöka hitta givna musikaliska element för varje ord och bara komponerade på känsla 

började det växa fram ett stycke. Jag kunde inte säga vilka musikaliska element jag använt för 

att få fram mina valda ord ens när stycket var färdigskrivet. Det är intressant att Jan 

Sandström inte heller kunde det, trots att han helt höll med om de fem ord jag slutligen valde 

som skulle beskriva stycket. 

 

Min slutsats är att det inte går att ge ett entydigt svar på någon av mina frågor. Min analys av 

enkätresultaten visar att det finns tillfällen då alla upplever musiken likadant oavsett 

sinnesstämning och miljö, men det går inte att svara på om det är en ren slump eller faktiskt är 

någon universell förståelse i musiken som talar till oss. Forskning av Gabrielsson, Smith och 

Adams och Thompson och Robitaille ger en företeckning över vilka element man ska 

använda för att skapa vissa känslor, men förteckningen berör generella känslolägen och inte 

specifika ord, vilket gör det omöjligt att utifrån dessa kriterier bedöma vad i musiken som gav 

känslan av just de fem specifika ord jag valt ut. Mina enkätresultat visar också att människor 

inte upplever musiken likadant även om man använt sig av givna musikaliska element. 32 

procent av informanterna i U2 kryssade mellan 6 och 10 på skalan för ordet likgiltighet och 

upplevde således det som ett relativt centralt begrepp i kompositionen. Detta trots att ordet 

likgiltighet både i min egen upplevelse och med stöd av kriterierna för sorglig och tråkig 

musik i referenslitteraturen ligger långt ifrån upplevelsen av Mr Mandela says. 
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