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Abstrakt

Syftet med arbetet är att undersöka hur en förändring av tonarten kan påverka en lyssnares 
upplevelse av en låt, hur lyssnarens känslomässiga reaktioner påverkas när låten får en annan 
tonart än originalet, utan att för den skull ändra något annat i det musikaliska framförandet. 
Jag har i undersökningen använt mig av två nyskrivna låtar i tre olika tonarter/tonhöjder som 
utgångspunkt i ett lyssningstest där testpersonerna fick svara på en enkät som fokuserade på 
hur de känslomässigt upplevde respektive version. Testet genomfördes i två omgångar med 
två olika testgrupper, “musiker” och “mer allmänt musikintresserade”. Resultatet redovisas i 
form  av  stapeldiagram  som  visar  hur  de  olika  versionerna  av  låtarna  uppfattades  av 
testpersonerna. Av resultatet framgår att en tonartsförändring i de flesta fall inte påverkar den 
känslomässiga uppfattningen så mycket  att  det  blir  tydligt  utan är mycket  individuell  hos 
lyssnaren. Jag fann även att en undersökning av detta slag kan vara mycket problematisk i 
enlighet med Juslin och Slobodas teori att processen i ett lyssningstest ibland kan påverka 
utfallet av en undersökning för mycket.
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1. Bakgrund

1.1 Personlig bakgrund

Ända sedan min barndom har  jag haft  musik runt mig på något  sätt.  Jag växte upp i  en 
folkmusik-familj och var ofta med på spelmansstämmor runt om i landet. I och med att båda 
mina föräldrar spelade musik dröjde det inte länge innan jag också fattade intresse för att 
spela. Det första instrument jag lärde mig var munspel och allt sedan dess har ämnet som min 
uppsats  kommer  handla  om intresserat  mig,  nämligen  tonarter,  bland  annat  eftersom jag 
spelade diatoniskt munspel och inte kromatiskt vilket innebär att jag behöver ett nytt munspel 
för varje tonart. Redan som liten när jag deltog i något som kallades “Burträskkursen”, en 
spelkurs i folkmusik för ungdomar där jag bland annat spelade munspel, spelade tonarterna en 
stor roll i mitt musicerande. Detta gjorde även att jag började fundera över och höra skillnader 
i hur de olika tonarterna klingade och hur de på olika sätt hade samband med varandra. Jag 
upplevde att vissa var glada, andra ledsna, en del kanske lite töntiga och jag relaterade också 
ofta låtar till olika färger beroende på vilken tonart de hade. 

Nu för tiden skriver jag mycket musik själv och breddar allt mer mitt lyssnande inom olika 
genrer. Mer och mer har jag också börjat förstå att känslan i musiken spelar en otroligt stor 
roll. Att just valet av tonart skulle spela stor roll för den musikaliska känslan, kom jag på 
allvar att  börja fundera över en dag när vi  repade inför en turné under tiden jag gick på 
studiomusikerlinjen  på  Musikhögskolan  i  Piteå.  Låtens  tonart  passade  inte  sångerskans 
register och vi blev tvungna att transponera om den. Dock hade vi stora problem att få till 
låten i den nya tonarten, det kändes aldrig riktigt lika bra som i originaltonarten. Vi provade 
att transponera om men inget kändes riktigt bra och till slut fick vi göra om låten till en annan 
version. En liknande situation uppstod under ett rep inför en after-ski spelning när sångaren 
behövde ändra tonart på låten och gitarristen sade: “Det blir liksom fel, man får inte samma  
känsla”.

Detta fenomen har senare lett till fler och fler funderingar när jag har varit på konserter eller 
lyssnat på skivor av olika slag eller repat. När jag lyssnar på en låt och får känslan av att den 
är en aning sorgsen eller kanske glad, tycks det mig ofta att den upplevda känslan ändras när 
låten transponeras till en ny tonart. Det dyker upp en ny känsla som i mina öron inte har med 
låtens originaltanke eller min första uppfattning av låten att göra. Därför har jag lite svårt att 
få till samma känsla i den nya tonarten, om nu tanken är att det ska likna originalet. Ibland blir 
den sorgsna låten för glad, den glada låten fick helt plötsligt en lite sorgsen ton, den tuffa låten 
blev alldeles för lättsam osv. Jag har börjat fundera över om det bara är jag som upplever det 
här. Hur mycket lyssnar egentligen andra människor efter känslan som valet av tonart medför? 
Gäller förhållandet mellan tonart och känsla inom alla genrer eller bara inom vissa? Fredrik 
Ullén, professor vid Karolinska Institutet i Stockholm menar att fenomenet att olika tonaliteter 
förändrar upplevelsen mycket kan bero på vilken typ av gehör en person har:

Om  en  person  har  absolut  gehör  så  kan  definitivt  upplevelsen 
förändras,  om  man  spelar  ett  bekant  verk  i  t.ex.  C-dur  i  Ciss-dur. 
Skulle  tro  att  detta  har  att  göra med associationer till  tonarter  som 
vana lyssnare byggt upp, t.ex. att Ciss-dur är en mer "exotisk" tonart 
än C-dur.  Det  är  oklart  för  mig hur  en transponering skulle  kunna 
påverka vanliga lyssnare med relativt gehör, men om du flyttar den så 
mycket att det blir påtagliga förändringar i klangfärg kanske det gör 
skillnad.” (Ullén, E-post 18 februari  2011)
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En  liknande  teori  återfann  jag  i  en  undersökning  av  Marcel  Zentner,  Klaus  Scherer  & 
Annekathrin  Schacht  om  musikens  och  musiklyssningens  känslomässiga  påverkan  på 
lyssnare. De understryker att mer erfarna lyssnare, lyssnar på musik mer kritiskt och med ett 
större medvetande än andra och kan därför höra mer subtila förändringar i musiken, så som 
små melodiska förändringar, artikulation och dynamik.

[...] it  seems  intuitively  reasonable  to  assume  that  some  listener 
features [...] will strongly interact [...] for example, only experienced 
and  somewhat  expert  listeners  may  be  able  to  notice  more  subtle 
expectancy violations. (Scherer, Zentner & Schacht, 2002 s. 152)

Dessa tankar och frågeställningar har fått mig att ställa en hypotes. Jag utgår nu från mig själv 
och hur jag upplever musik och tonarter/tonaliteter. Anta att vi har en låt som går i C-dur, en 
tonart som jag upplever som glad, lugn och harmonisk. En musiker spelar samma låt igen men 
den  här  gången  i  A-dur.  Eftersom jag  upplever  tonarten  A-dur  som väldigt  sorgsen  och 
vemodig upplever jag att låten som nyss varit glad nu också är vemodig och sorgsen. Skulle 
låten sedan transponeras tillbaka till C skulle jag uppfatta den som glad igen. Skulle den dock 
transponeras vidare upp till D är den fortfarande glad, men inte längre lugn och harmonisk 
utan lätt och “taggad” (alert och glad) . Fortsätter man att vidare transponera samma låt till 
olika  tonarter  ändras  fortsättningsvis  även  min  känslomässiga  uppfattning  av  låten.  Min 
hypotes är att alla eller de flesta människor mer eller mindre borde uppleva samma typ av 
förändring.

1.2 Historisk bakgrund

Musik har alltid på något sätt berört människors själsliv och använts inom olika kulturer för 
att uttrycka känslor. Redan i det antika Grekland använde man sig av en form av poesi som 
kallas ”Elegi” eller klagosång (se Sohlmans Musiklexikon, uppslagsord elegi).

Ett av de mest kända exemplen i nutid är bluesen som uppstod på 1700- och 1800-talet när 
människor forslades från Afrika till  Nordamerika för att  arbeta som slavar. För att  lättare 
kunna arbeta började man sjunga så kallade “worksongs” vilkas texter till stor del handlade 
om arbete.  Dessa sånger utvecklades senare till  det  som vi idag kallar blues. Ordet  blues 
kommer från ordet blue vilket i dessa sammanhang innebär “feeling blue” d.v.s. att må dåligt. 
Bluesens texter är ofta nedstämda och uttrycker ilska, sorg mm. och beskriver hur dåligt ställt 
man hade det. Denna musik har under 1800-talet och tidigt 1900-tal spelat en stor roll för det 
afro-amerikanska  folket  vad  gäller  slaveri,  förtryck,  rasism  och  fattigdom  (se  Sohlmans 
Musiklexikon, uppslagsord blues).

Ett annat exempel på känslomässig musik är den musik som skrevs under romantiken. Också 
denna  musikstil  uppstod  under  1800-talet,  men  inom  konstmusiken  och  finkulturen. 
Kännetecknet  för  romantikens  musik  är  att  kompositören  frångick  den  tidigare  epokens 
(wienklassicismen) strikta  regeltänk och började komponera utifrån sina egna känslor.  De 
försökte  beskriva  föremål  och känslor  de  fick i  anknytning till  vardagliga händelser  med 
musik. Det kunde handla om tavlor, solnedgångar, landskap eller händelser. Exempel på detta 
är Tjajkovskijs “Tavlor på en utställning” och“Svansjön”, Griegs “Peer Gynt” eller Wagners 
opera “Nibelungens Ring”  (se exempelvis  Grout & Palisca, 2001).  På senare tid har denna 
konstmusik-stil  utvecklats  vidare  och  klassisk  musik  eller  orkestermusik  används  idag 
regelbundet i film. Film är numera ett av de vanligaste användningsområdena för musik och 
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känslor.  Musiken används för att  förhöja  budskapet i  filmen eller  förstärka en känsla hos 
publiken. Många gånger blir scener otroligt mycket starkare när musik läggs till (se Sohlmans 
Musiklexikon, uppslagsord ”filmmusik”). 

Nu för tiden är det även vanligt  att använda sig av bakgrundsmusik för att skapa en viss 
stämning. På spa, men även på andra ställen som hos massörer, i väntrum och dylikt används 
ofta avslappningsmusik för att kunderna ska känna sig lugna. Avslappningsmusik eller “New 
Age” är speciellt skriven för att uppnå ett lugnt sinnestillstånd i samband med bl.a. meditation 
(se Bonniers Musiklexikon, uppslagsord ”New Age”).

1.2.1 Begrepp och förklaringar

I detta avsnitt  kommer jag att  redogöra för vad som menas med några olika begrepp och 
termer för att undvika förvirring.

Vad som idag egentligen avses med tonart kan vara ganska varierande. Syftar man på olika 
typer av modus, de olika kyrkotonarterna (det vill säga jonisk, dorisk, frygisk och så vidare) 
eller avses själva begreppen dur och moll? Vad som dock brukar vara mest vanligt är att syfta 
på så kallad “transponering av tonhöjd”.  När en låt går i dur-tonart är det vanligt att även 
benämna tonarten efter grundtonens tonhöjd, alltså C-dur, F-dur et cetera. När låten sedan 
transponeras från C till F brukar det kallas att man byter tonart. Vad som egentligen sker i det 
läget är att själva tonhöjden ändras. Låten går så att  säga fortfarande i  en dur-tonart men 
tonhöjden eller själva grundtonaliteten har ändrats från C-dur till F-dur.

Modus – I musikaliska sammanhang står ordet modus för ett så kallat tonsläkte, dvs. en typ av 
skala eller formler inom ursprunglig musik som folkmusik, kyrkotonarterna eller i modern tid 
även jazz (se Sohlmans Musiklexikon, uppslagsord ”Modus”).

Tonart – Tonarter är en uppsättning toner där en av tonerna har rollen som grundton. Dur och 
molltonaliteternas  olika  transpositioner  kallas  ofta  för  tonarter  (se  Bonniers  musiklexikon, 
uppslagsord ”Tonart”).

Tonalitet –  Tonalitet kallas själva förhållandet mellan toner i ett tonsystem, där några toner 
bildar ett stabilt ramintervall kring vilket övriga toner grupperar sig. Man brukar tala om två 
olika tonalitetstyper, dur och moll (se Bonniers musiklexikon, uppslagsord ”Tonalitet”).

Tonhöjd  –  En  tonart  (dur  eller  moll)  kan  ha  olika  tonhöjder,  det  vill  säga  att  själva 
grundtonaliteten  i  tonarten/skalan  transponeras  till  en  annan  tonhöjd  (se  Sohlmans 
Musiklexikon, uppslagsord ”Tonhöjd”).

1.3 Tidigare forskning

Förvånansvärt  lite  forskning  går  att  hitta  kring  hur  tonarter  uppfattas  känslomässigt  av 
lyssnare  och  ifall  detta  skulle  kunna  påverkas  av  att  tonhöjden  ändras.  Dock  är  mycket 
forskning  genomförd  på  ämnet  känslor  i  musik.  Exempelvis  finns  undersökningar  som 
fokuserar på hur olika små faktorer inom musiken påverkar känslan hos lyssnaren eller hur 
ändringar  i  framförandet  påverkar  känslan  (se  exempelvis  Juslin  &  Persson,  2002  eller 
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Gabrielsson & Lindström, 2001). I detta avsnitt kommer jag ta upp en del forskning som är 
genomförd på ämnet känslor och musik samt vad resultatet av denna blev. Jag kommer även 
att beröra ämnet musikupplevelse och olika faktorer som kan vara av betydelse för hur vi 
upplever musik live och på skiva samt hur musiken upplevs av personen som framför den. 
Vidare kommer jag att ta upp olika former av gehör och en del forskning kring det eftersom 
gehöret spelar stor roll i grunden för mitt forskningsarbete till denna uppsats.

1.3.1 Känslor i musik

Känslor är något som omger oss dagligen. Glädje, sorg, ilska, kärlek, rädsla och avsky är bara 
några av de olika känslor som kan triggas igång inom oss. Men vad är egentligen känslor för 
något? Enligt Fehr och Russell (1984) finns ännu inget definitivt svar på denna fråga. En av 
orsakerna  menar  de  kan  bero  på  att  känslor  är  mycket  svåra  att  definiera  och  mäta  på 
vetenskapliga sätt,  “Everyone knows what an emotion is, until asked to give a definition” 
(Fehr & Russell, 1984, s. 464). Känslor, menar Juslin & Sloboda (2001) är både en vardaglig 
företeelse och en vetenskaplig konstruktion på samma gång, med andra ord finns två olika 
sidor av kunskapen om känslor. Enligt den vardagliga sidan av kunskapen tror vi alla att vi 
“vet” något om känslor.

We think that they are powerful forces that affect our behaviour and thoughts 
in powerful ways, that some emotions feel good and some bad, and that som 
people are more 'emotional' than others. (Juslin & Sloboda, 2001, s. 74)

Enligt  den  vetenskapliga  sidan  menar  forskarna  att  den  vetenskapliga  konstruktionen  av 
känslor kan tas fram ur tre olika typer av “bevis”:  “Self-reports, expressive behaviour and 
psychological  measurements”  (Juslin  &  Sloboda,  2001).  “Self-reports” är  det  vanligaste 
sättet  att  mäta  känslor  på  hos  vuxna  och  detta  görs  genom  enkäter,  rankingskalor,  fria 
beskrivningar  eller  liknande. Detta   menar de,  är  förmodligen den mest rättvisa  typen av 
bevis, men understryker också att den inte är helt problemfri när det t.ex. gäller att välja vilka 
ord som ska ingå i enkäter och dylikt. De menar att det ofta kan vara svårt att beskriva känslor 
med ord och att även denna metod ibland kan vara opålitlig. Med  “Expressive behaviour” 
eller  uttrycksfullt  beteende  menas  att  känslor  mäts  genom  att  titta  på  ansiktsuttryck, 
kroppsspråk, rita bilder etc. Problemet med denna metod kan ibland vara att ett uttrycksfullt 
beteende ofta  används av individer för att kommunicera med andra utan att för den delen vara 
känslomässigt påverkade. “Psychological measurements” eller psykologiska mätningar är en 
annan metod där mätningar görs av kroppens reaktioner såsom bland annat puls, andning, 
muskelspänningar eller blodtryck. Denna metod är dock heller inte helt problemfri då sådana 
förändringar inom kroppen kan uppstå av flera andra anledningar än känslomässiga.

Det finns många teorier om vad känslor egentligen är men en sak har teorierna gemensamt, 
nämligen att känslor är något som hela tiden finns i vårt undermedvetna. Det engelska ordet 
“emotion” kommer från latinets “emovere” som betyder “beröra”. Vad är det då som gör att vi 
blir “rörda” eller “berörda” så att känslor strömmar fram? Saker som händer en individ i livet 
kan påverka känslorna starkt. När någon omtyckt dött upplevs sorg, när någon lyckas uppnå 
ett mål upplevs glädje, när något inte går som planerat upplevs ilska eller irritation. Detta 
beskrivs av Juslin och Sloboda som att känslor starkt påverkas av eller hjälper människans 
överlevnadsinstinkt:  “[...] emotional reactions are commonly understood in terms of  their  
adaptive functions related to biological survival” (Juslin & Sloboda, 2001, s.82). Minnen är 
också en stark faktor som kan påverka känslomässiga reaktioner. Det kan handla om att vi sett 
en känslosam scen i en film eller på teater och den berör oss så att vi  börjar gråta eftersom vi 
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har ett starkt minne som vi relaterar till just den scenen. Andra scener kan göra en person 
upprörd eller arg, eller kanske skratta. Något som händer i vardagen kan också få en person 
att minnas något och reagera starkt känslomässigt. Men det behöver inte bara handla om film 
eller teater. Musik kan också beröra en person till känslomässiga reaktioner (se exempelvis 
London 2002, Juslin & Sloboda 2001 eller Scherer & Zentner 2001). 

“Var är känslan? Existerar den inom musiken eller lyssnaren, eller inom båda?” Denna fråga 
ställdes i en studie av Juslin & Zentner (2002) och grundar sig i en antik grekisk teori att 
musik både kan representera känslor som uppfattas av lyssnare, men också framkalla känslor 
hos lyssnaren. Scherer och Zentner (2001, s. 369) har kommit fram till att musik, precis som 
doft,  har  en otrolig  förmåga att  bringa fram minnen med starka känslomässiga relationer. 
Detta är inte alls överraskande och det på grund av två anledningar. För det första är musik ett 
väldigt genomgripande element i människors sociala liv och gör därför i många fall sällskap 
med betydande händelser i en människas liv, exempelvis bröllop, begravningar, festligheter 
för  att  bara  nämna några.  Med andra  ord  finns många tillfällen att  associera  musik med 
känsloladdade minnen. För det andra kan musik behandlas och lagras av hjärnan på nivåer 
som är relativt resistenta mot senare påverkan. Detta innebär att händelser som inträffar senare 
än det första tillfället inte kan påverka det ursprungliga minne en människa har av musiken 
(Scherer & Zentner, 2001). 

Att lyssna på musik till vardags är mycket vanligt, det görs av i princip alla människor någon 
gång och ofta i anslutning till någon annan aktivitet som till exempel köra bil, springa, laga 
mat, äta eller slappna av. Sloboda och O'Neill (2001) visar på några exempel angående varför 
människor lyssnar på musik i vardagen eller snarare vilka olika funktioner musiken kan ha för 
en människa. Den vanligaste anledningen är just att musik påminner en person om en tidigare 
händelse (se ovan), andra kan vara “för att bli på bra humör”, “rör till tårar”, “ger gåshud” , 
“lyssnar för att matcha mitt nuvarande humör”, “motiverar”, “lugnande”. Jag själv använde 
mig t.ex. av avslappningsmusik i skrivandet av denna uppsats för att det var avstressande och 
hjälpte mig att fokusera. 

Enligt Juslin och Sloboda (2001) är dock studier av känslor i anknytning till musik mycket 
problematiska på flera olika sätt. En av anledningarna menar de är att estetiska känslor som 
upplevs  i  anknytning  till  film,  drama,  musik  eller  målningar  inte  direkt  har  med 
överlevnadsinstinkten att göra. “[...] emotional reactions to music are not [...] directly related  
to biological survival [...]” (Juslin & Sloboda, 2001, s.82). När vi upplever sk.  “vanliga” 
känslor uppkommer de i regel på grund av en yttre påverkan, dvs. en händelse som får oss att 
reagera på olika sätt. De känslomässiga reaktioner som frambringas av musik sker på ett annat 
plan då detta sker inom individen. Ofta relateras känslorna musiken ger till annat i livet som 
t.ex. minnen (se ovan) av en händelse som musiken har stark anknytning till. Känslor som 
frambringas av musik har med andra ord inte direkt med överlevnad att göra utan var och en 
reagerar  utifrån  sin  egen  bakgrund  snarare  än  på  musiken  i  sig.  “Music  represents  the 
'dynamic' form of emotional life, not specific emotions” (Langer 1951).  Juslin & Sloboda 
menar  också  att  forskare  genom  tiderna  har  stött  på  problemet  att  de  känslomässiga 
reaktionerna utifrån musik varierar kraftigt  mellan varje individ,  något  som kan ställa  till 
problem när det gäller olika experiment som är menade att mäta hur lyssnaren påverkas av 
musik,  och  i  synnerhet  lyssningstest.  De  menar  att  experimentet  i  sig  kan  påverka 
lyssningsprocessen för  mycket:  “[...]may impact  so much on the listening process that  it  
destroys the very thing it was supposed to measure” (Juslin & Sloboda 2001).
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1.3.2 Musikupplevelsen
De flesta människor har påverkats av känslor som relaterar till  musik någon gång i  livet. 
Många kommer säkert ihåg musiklektioner från skoltiden när läraren försökte få eleverna att 
uppmärksamma skillnaden mellan dur och moll genom att relatera till känslor som glad och 
sorgsen. 

Frågan är ifall all musik egentligen uppfattas på det sättet eller om många bara “tror” att det 
måste vara så. Måste en låt i durtonart vara glad bara för att den går i dur? Stephen Davies 
(2010) understryker att en låt som är komponerad i moll, inte nödvändigtvis behöver uppfattas 
som sorgsen bara för att moll-tonarten i regel uppfattas som sorgsen.

Even if it's true that all and only music in minor keys sounds sad, it cannot be 
that 'sounds sad' means 'in a minor key'. Even if one can make sad music by 
composing it in the minor key, there must be more to the knowledge than 
this, for it's by no means clear how the music's modality relates to the very 
different kinds of things that make it true in the standard case that a person is 
expressing sadness. (Davies, 2010, s. 23).

Varför  det  är  så  att  vi  kopplar  positiva  känslor  till  durtonalitet  och  negativa  känslor  till 
molltonalitet är det ingen som egentligen har något bra svar på, dock skriver Gregory, Worrall 
& Sarge (1996) att det finns två sätt att se på saken. De skriver att Von Helmholtz (1877/1954) 
menade att fenomenet helt och hållet är beroende av vilken typ av ljud dur- respektive moll-
ackorden ger ifrån sig: durackordet har konsonant klang och mollackordet dissonant klang. De 
skriver också att Lundin (1967) står för det alternativa synsättet och menar att anledningen till 
att människor reagerar som de gör känslomässigt i anslutning till dur och moll varierar och 
beror helt på vilken kulturell bakgrund personen har. Med det menas att vi dagligen ända 
sedan födseln influeras av olika intryck från alla håll och att vi på så sätt redan från början 
“lärt” oss att dur bör uppfattas som glatt, och moll som sorgset. Det är med andra ord nästan 
omöjligt att hitta ett barn i så ung ålder att det inte redan lärt sig, och influerats av musik. 
Gregory, Worrall & Sarge (1996) gjorde ett lyssningstest med tre testgrupper bestående av 
barn i åldrarna 3-4, 7-8 samt en grupp med vuxna, som fick lyssna på 8 melodier varav några 
gick i dur och några i moll. Sedan fick de ange vilken låt som passade till vilken känsla, glad 
eller sorgsen. Resultatet visade att de 7-8 år gamla barnen och gruppen med vuxna gav sk. 
“rätt” svar och sammanfogade melodierna i dur med glad och de i moll med sorgsen, medan 
barnen på 3-4 år inte visade att de uppfattade någon som helst skillnad mellan låtarna. Därav 
menar de att förmågan att kunna avgöra känslomässig skillnad mellan dur och moll utvecklas 
mellan 4 och 7 års ålder. Gabrielsson & Lindström (2001) har ett liknande svar på samma 
fråga men lägger till att det också beror på vilket sammanhang det handlar om.

Major  mode may be  associated  with  happiness/joy and minor  mode with 
sadness, at  least from 7-8 years of age. [...]  What expression is perceived 
depends, again, on the context. For instance, loud chords and high-pitched 
chords may suggest more happiness than soft chords and low pitched chords, 
irrespective of mode. Major mode is not a necessary condition for expression 
of happiness.  An example [...]  'Badinerie',  in J.S. Bach's Second Suite for 
Orchestra. The theme in B minor with its forward-driving rhythmic pattern is 
usually played in rapid tempo and can hardly be associated with sadness [...] 
However, if the same theme were transferred to B major, it may sound even 
happier.  (Gabrielsson  &  Lindström,  Music  and  emotion  -  theory  and  
research, s.239-240)

Utifrån ovanstående resonemang kan man dra slutsatsen att det måste finnas fler faktorer än 
endast dur och moll då det inte är säkert att en person endast relaterar till molltonarter som 
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sorgsna  och  durtonarter  som glada.  Detta  grundar  sig  i  minnen  lyssnaren  i  fråga  hade  i 
relation till mollmodus (se föregående kap.), ifall det var glada minnen eller sorgsna minnen. 
Detta bekräftas av Heinlein (1928) vars forskning gick ut på att studera lyssnarens reaktioner 
på dur och moll-ackord i alla tonaliteter. I samband med ett lyssningstest fick 30 st. lyssnare 
välja mellan ett antal både positiva adjektiv samt lika många negativa och para ihop dem med 
ett ackord som spelades upp. Det förväntade resultatet var att durtonalitet skulle få positiva 
svar och moll negativa. Resultatet visade att långt ifrån alla lyssnare hade “rätt” svar då det 
fanns många som gav negativa svar  på durackorden och positiva på mollackorden.  Dock 
gjorde Crowder (1985) en undersökning där ungdomar fick göra ett liknande lyssningstest 
med  dur-  och  molltreklanger.  Crowder's  resultat  motbevisar  Heinleins  en  aning  eftersom 
majoriteten av ungdomarna svarade just dur-glad och moll-sorgsen. En sak som Heinleins 
undersökning visar tydligt är att ackord i höga register generade mer positiva svar än ackord i 
lågt register. Det kan med andra ord vara så att registervalet har minst lika stor betydelse för 
vilken  känsla  som  upplevs  som  valet  av  tonart.  Även  Gregory,  Worrall  &  Sarge's 
undersökning (1996)  visar  tendenser  att  just  harmoniken  i  ganska  hög  grad  kan påverka 
känslan då alla testgrupper genomgående reagerat med positivare känslor så fort komp med 
ackord lades till. 

Det  finns  enligt  forskningen  många  faktorer  som  kan  ha  påverkan  på  hur  en  person 
känslomässigt uppfattar ett stycke musik. Enligt Gabrielsson & Lindström (2001) är det som 
nämnts ovan bara en bråkdel. Även ljudstyrka, tonhöjd, melodiskt intervall,  harmonik och 
rytm är några viktiga aspekter som bör tas hänsyn till. Mycket av den forskning som tidigare 
är gjord på ämnet musik och känsla handlar om hur musiken uttrycks av den musiker som 
framför ett stycke, och ifall lyssnaren upplever känslor i enlighet med musikerns intentioner. 
Juslin  &  Persson  (2002)  har  genomfört  ett  flertal  undersökningar  som  behandlar  hur 
musikernas framförande påverkar känslan hos lyssnaren, hur lyssnarens känslor påverkas när 
man ändrar tempo, artikulation, ljudvolym eller längden på tonerna. Stark musik menar de 
kan associeras till  ilska,  glädje  och spänning medan svag musik vanligen associeras  med 
mjukhet, sorg, rädsla och ensamhet. Hög tonhöjd relateras ofta till glädje, och låg tonhöjd till 
ledsamhet.  En  melodi  som  sträcker  sig  över  ett  stort  intervall  associeras  till  glädje, 
oberäknelighet och orolighet, medan en melodi med smalt intervall associeras med ledsamhet, 
sentimentalitet, finstämdhet och känslosamhet. Lätt och konsonant harmonik uppfattas som 
bekväm,  glad,  lugn  och  majestätisk,  medan  komplicerad  och  dissonant  harmonik  kan  ge 
känslan att vara ilsken, ledsam och obehaglig. Vanliga och lugna rytmer anses uttrycka lugn, 
glädje  och  vara  majestätiska,  medan  oregelbundna  och  snabba  rytmer  uttrycker  ilska, 
ledsenhet och kan uppfattas som obehagliga.

Tidigare nämndes att musiken både kan representera och frambringa känslor hos lyssnare (se 
avsnitt 1.3.1). Musiken representerar och kan frambringa olika känslor beroende på hur den 
framförs,  hur  musikerna  uttrycker  låten,  eller  återigen  vad  lyssnaren  hade  för  minnen  i 
anknytning  till  musiken.  Men  kan  själva  musiken  i  fråga  uttrycka  känslor  av  sig  själv? 
Stephen Davies (2010) menar att musiken själv inte kan uttrycka känslor, utan att det snarare 
är kompositören som använder musiken som en mask som uttrycker dennes egna känslor.

The connection between the composer's  emotions and the work he or  she 
writes is by no means as natural or transparent as that between his or her 
emotions  and  the  behaviours  [...]  that  vent  them.  [...]  In  other  words the 
composer is like the person who expresses his or her feelings not by showing 
them directly but by making a mask that wears an appropriate expression. 
(Davies, 2010, s. 29)
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Med  andra  ord  menar  Davies  att  den  känsla  musiken  uttrycker  är  den  känsla  som 
kompositören vill förmedla. Det är dock inte säkert att lyssnaren alltid uppfattar exakt samma 
känslor  som det  var  tänkt  att  musiken skulle  förmedla,  eller  bara  uppfattar  dem utan  att 
påverkas av dem (Juslin & Zentner, 2002 s.11). Allt handlar återigen om vad personen som 
lyssnar har för bakgrund och minnen att relatera till. Justin London (2002) skriver att det i 
många  fall  handlar  om en kombination  mellan  musikens  tilltänkta  känsla  och lyssnarens 
associationer, det så kallade “de spelar vår låt-fenomenet”. Ibland kan dessa associationer stå i 
total motsättning till vad det var tänkt att stycket skulle förmedla. Det finns enligt London 
många fall där en glad låt väcker sorgsna känslor på grund av att låten i sig påminde lyssnaren 
om en bortgången vän.

It cannot be litterally true that (a piece of) music embodies emotion, for it's 
not a living body (Budd, 1992)

1.3.3 Musiklyssning och våra sinnen

Music  […] is a form of communication and reassurance of feelings 
[…] what  I  get  out  of  music  is  a  feeling  that  I'm not  alone  (Eric 
Clapton, 1998)

Att sitta på en konsert och uppleva musik live samt att uppleva musik genom att lyssna på en 
skiva eller som bakgrundsmusik till teater eller film kan ha väldigt olika effekt på lyssnarens 
känslor. I många fall “lyssnar” vi inte enbart med hjälp av vår hörsel utan också med våra 
andra sinnen (Juslin, 2001; Gabrielsson, 2002).  Synen spelar till exempel mycket stor roll i 
upplevelsen av musik. När vi upplever musik live hör vi inte bara musiken utan ser också vad 
som  händer  på  scenen.  Musik  kan  ses  som  en  del  av  ett  kommunikationssystem  som 
involverar både kompositören, musikern som framför stycket och lyssnaren (se Juslin 2001). 
Musikern gör sin egen tolkning av kompositörens musik, förvandlar den skrivna notbilden till 
live-signaler som lyssnaren i publiken i sin tur gör en egen tolkning av. Artister och musiker 
har därigenom stor makt att få människor i publiken att uppleva musiken precis som de vill. 
Framförandet är mycket viktigt för hur ett stycke musik uppfattas.

The same notated structure can be performed in a number of different 
ways,  and the precise  way it  is  performed may affect  the  listener's 
impression of the music in profound ways. (Juslin 2001, s.310)

Ett ansiktsuttryck av vrede och att spela en melodi kraftfullt kan ge en känsla av att en glad 
melodi  blir  arg,  medan  samma  melodi  kan  upplevas  vemodig  genom  ett  plågsamt 
ansiktsuttryck. Sådana musikaliska intentioner kan dock vara vanligare inom vissa typer av 
musik än andra (t.ex.  mer vanligt  inom opera och blues än i  seriell  musik),  och då även 
vanligare hos vissa musiker än hos andra (se Juslin, 2001). Lyssnare föredrar dock musiker 
som visar sitt känslomässiga engagemang med hjälp av ansiktsuttryck framför musiker som 
inte visar något (se Gabrielsson 2002). En snabb och svängig låt ger ofta viljan att dansa och 
hoppa runt, medan en lugn och långsam låt ger en känsla av att sitta still. Detta anammar 
många musiker live då de rör sig mer eller mindre beroende på vad för typ av låt det är. Tänk 
om de skulle ha gjort tvärtom och studsat runt över scenen under en ballad eller stått som 
statyer med bedrövade ansiktsuttryck under en snabb rock-dänga? Det skulle gå helt i strid 
med vad åskådaren väntade sig uppleva, det passar inte in. Min tanke är: lika litet som det 
passar att springa runt på scenen under en ballad, lika litet kanske vissa tonaliteter passar för 
en låt.

11



En  vanlig  företeelse  under  live-konserter  på  senare  tid  är  storslagna  ljuseffekter.  Ett 
typexempel på detta är U2's och framförallt Pink Floyd's live-shower (se Pink Floyds Pulse, 
1994 eller U2s 360 at the Rose Bowl 2010). U2 är kända för sina gigantiska liveproduktioner 
och använder sig av nyskapande scenbyggnader och ljusshower för att förstärka musikernas 
framförande och nå ut med sina expressiva intentioner till en hel stadion. Störst inom det 
området är dock Pink Floyd som i alla tider har använt sig av rök och ljuseffekter som en lika 
stor  del  av  själva  musikupplevelsen  som  musiken  själv  (se  Pink  Floyd:  musiken, 
människorna, myterna av Bengt Liljegren). I detta fall skulle en ändring av det visuella kunna 
påverka lyssnaren minst lika mycket som en ändring av tonarten.

2. Syfte och forskningsfrågor

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en förändring av tonarten i två låtar påverkar 
lyssnarens upplevelse av låtens karaktär. Mer specifikt är syftet att ta reda på hur lyssnarens 
känslomässiga reaktioner påverkas när låten transponeras till en annan tonart än originalets, 
utan att ändra något annat i det musikaliska framförandet. Dessutom är syftet att undersöka 
huruvida min hypotes att alla människor borde uppleva samma förändring stämmer överens 
med verkligheten (se kap. 1.1). Jag har därför valt att arbeta utifrån följande forskningsfrågor:

Vad händer med lyssnarens känslomässiga upplevelse när tonarten i en låt ändras?

Upplever alla lyssnare den nya tonarten på samma sätt?

Upplever musiker med inriktning mot professionell verksamhet denna tonartsförändring på 
ett annat sätt än allmänt musikintresserade/amatörmusiker, och vilka skillnader visar sig i så 
fall?
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3. Metod

För att få svar på mina forskningsfrågor bestämde jag mig för att konstruera ett lyssningstest, 
där två låtar spelades upp, en med durtonalitet och en med molltonalitet, följt av en enkät (se. 
kap 3.3) där ett bestämt antal testpersoner fick svara på frågor angående känslan i musiken. 
Testpersonerna delades in i  två grupper där den ena gruppen representerade musiker med 
inriktning  mot  professionell  verksamhet  och  den  andra  mer  allmänt  musikintresserade 
människor.  För  att  enklare  kunna  genomföra  studien  tillfrågades  endast  studenter  vid 
institutionen för musik och medier i Piteå (undersökningen gjordes 2009 då detta fortfarande 
var institutionens namn). Till en början var det tänkt att studien skulle innefatta två lika stora 
grupper med tio testpersoner i varje. Vid testets genomförande innehöll dock grupperna nio i 
den professionella gruppen och tolv i amatörgruppen  (se avsnitt 3.5). 

3.1 Konstnärligt arbete

I testet bestämde jag att jag skulle använda mig av musik jag skrivit själv. Anledningen till 
detta var att testpersonerna annars kunde ha förutfattade meningar om hur låtarna skulle låta 
och “kännas”. Båda låtarna är folkmusikinspirerade ballader i jazztappning vilket grundar sig 
i min egen musikaliska bakgrund. Jag upplever att folkmelodier väldigt tydligt tar fram den 
tonart  de  är  skrivna  i  och  eftersom min egen teori  delvis  kommer  ifrån  min  folkmusik-
bakgrund (se kap 1.1) är det av eget intresse att använda just den genren.

Låten med durtonalitet  heter “Bubbelbad” och har originaltonarten C-dur. Tanken när den 
skrevs var att känslan skulle vara glad, lugn och väldigt lätt. Bilden jag själv får av låten är att 
sitta i solen en varm och lugn dag, därav tonarten C-dur vilken jag upplever som glad och 
varm. Låten transponerades sedan ett helt tonsteg upp till D-dur samt en mollters ned till A-
dur. Valet av just dessa två andra tonarter grundar sig i min hypotes (se. kap 1.1) och har 
således inte kommit fram av en slump. A-dur valdes eftersom jag ville ha en durtonart jag 
själv upplever som sorgsen och tung. Vid andra tillfällen har jag även fått känslan av att andra 
upplever den tonarten likadant. Dessutom ville jag även ha en motpol, en tonart jag upplever 
som ännu gladare och lättare än originalet, därför valet av D-dur.

Den andra låten har molltonalitet och heter “Horisontångest”, vilken även är känslan jag själv 
får när jag lyssnar på den. En känsla av ensam tomhet. Därav tonarten d-moll,  vilken jag 
uppfattar som ensam och ödslig. Den transponerades sedan om ett helt tonsteg upp till e-moll 
och en kvint ner till g-moll. Även här var valet av tonarter ingen slump, men valdes inte bara 
utifrån mina egna känslor utan också för att jag ville ha en intervallmässig motsvarighet till 
“Bubbelbad”, det vill säga transponering med ett stort respektive litet intervall. Dock valde 
jag här också ut tonarter som jag upplever är olika varandra. E-moll upplever jag som gladare 
men mer ödslig än d-moll, medan jag upplever g-moll sorgsnare och mer uppgiven än d-moll 
men dock varmare än både d- och e-moll.

3.2 Inspelning

Inspelningen av de båda låtarna gjordes i Carpenter Road Studio på Musikhögskolan i Piteå 
2009, med mig själv som ljudtekniker. Den ursprungliga tanken för inspelningen var att spela 
in till metronom för att sedan kunna behålla trummorna och bara spela in piano och bas i de 
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andra  tonarterna.  Den  idén  fick  dock  slopas  i  och  med  att  det  var  omöjligt  att  spela  in 
trummor och flygel samtidigt utan att ljudet från flygeln “läckte” in i trummornas mikrofoner. 
En metronom skulle även ha gjort att samspelet i musiken blev för statiskt, så istället spelades 
tre korta “live”-versioner av varje låt in. Låtarna mixade jag sedan själv i samma studio (se 
bifogad CD).

Den första som spelades in var “Horisontångest”. Musiker var Michael Ottosson på piano, 
Christian Sundeqvist på trummor och jag själv på elbas. Jazztrio-konceptet fungerade väldigt 
bra och tog verkligen fram både melodin och tonarten. För att undvika spelmässiga skillnader 
mellan versionerna försökte vi spela så enkelt som möjligt för att lättare kunna spela in tre 
identiska versioner. Jag ville inte att vi skulle spela för statiskt vilket skulle ha kunnat påverka 
lyssnaren, men vi kunde inte heller spela alltför dynamiskt eftersom det skulle bli för svårt att 
spela likadant flera gånger. Därför bestämde vi i förväg exakt hur långt vi skulle spela, på 
vilket sätt och när dynamiska variationer skulle ske. Samma tillvägagångssätt tillämpades på 
den andra låten. På “Bubbelbad” medverkade samma musiker och dessutom Erik Berggren på 
akustisk gitarr. På grund av problem med flygelns stämning ersattes flygeln med en wurlitzer 
(ett slags el-piano) vilken gav låten ett ganska dovt och mulligt intryck, så för att behålla 
låtens lätthet och ersätta flygelns briljans i ljudbilden lades gitarren till. 

3.3 Enkät

Enkäten bestod av två delar. I den första delen fick testpersonerna svara på mer allmänna 
frågor om musik, vad de lyssnar mest på i en låt, om de spelar själva eller liknande. På så sätt 
kunde jag skapa mig en mer detaljerad bild av de tillfrågade testpersonernas bakgrunder och 
egna kopplingar till musik, om de spelade något instrument, samt att ta reda på övergripande 
information  om  hur  viktig  var  och  en  ansåg  att  transponering  och  känsla  är  för 
helhetsupplevelsen av en låt. Den talade även om vilken testgrupp var och en tillhörde.

Den andra delen  innehöll frågor i anslutning till själva lyssningstestet. Testpersonerna fick 
svara  på hur  de  upplevde  varje  version  med hjälp av en  tiogradig  skala  mellan de olika 
parametrarna; tung/lätt, sorgsen/glad, intetsägande/uttrycksfull, ful/vacker, hård/mjuk samt ett 
utrymme för egna kommentarer. Ett blad användes för varje version (se nedan). Eftersom jag 
redan  innan  testet  anade  att  det  i  vissa  fall  kunde  bli  mycket  små  skillnader  mellan 
versionerna ville jag inte ha en för kort skala (dvs. femgradig eller mindre) utan ville istället 
använda mig av en så steglös skala som möjligt. Därför bestämde jag mig för en tiogradig 
skala som har tillräckligt många steg för att testpersonerna inte skulle känna sig för låsta i sina 
svar, men ändå är så pass strukturerad att ett resultat ska kunna avläsas statistiskt. En helt 
steglös skala hade blivit alldeles för otydlig och svår att avläsa. För att undvika att låtarnas 
respektive titlar skulle påverka resultatet, benämndes varje version på följande sätt: 
Låten med durtonalitet fick benämningen “Låt 1” och låten med molltonalitet “Låt 2”. Båda 
låtarna följdes av en siffra för varje transponerad version. “Låt 1:1” för C-dur, “Låt 1:2” för 
A-dur, “Låt 1:3” för D-dur, “Låt 2:1” för d-moll, “Låt 2:2” för g-moll och “Låt 2:3” för e-
moll (se bilaga 1).

Totalt innehöll enkäten fyra blad av vilka det första bestod av enkätens mer allmänna del (se 
bilaga 1).  De följande tre bladen bestod av lyssningstestet  och var indelade på så sätt  att 
parameterskalorna för låt 1:1 och 2:1 placerades på ett separat blad, 1:2 och 2:2 på ett annat 
och 1:3 och 2:3 på ett tredje. Varje blad delades sedan ut separat vid olika tillfällen under 
testets genomförande  (se kap. 3.4 och 3.5). För att enkelt kunna se vilken testperson som 
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svarat  på  vilken  enkät  numrerades  alla  blad  med  tursiffror.  Varje  testperson  från 
Musikhögskolan  fick  bokstavs-beteckningen  M  följt  av  en  tursiffra:  M1,  M2,  M3  etc. 
Testpersonerna från institutionen för medier och upplevelseproduktion fick beteckningen U 
följt av tursiffror på samma sätt.

3.4 Pilotstudie

Innan  den  egentliga  enkätundersökningen  genomfördes  en  pilotstudie.  Avsikten  med 
pilotstudien var att kunna avgöra om något i själva metoden behövde ändras, om enkäten 
fungerar som det är tänkt, men även för att jag själv skulle ha möjlighet att öva på själva 
genomförandet.

Pilotstudien genomfördes precis som det slutliga testet ursprungligen var tänkt, dock bara med 
två testpersoner i varje grupp. Själva testet tog ca. 40 min per grupp. 

Testets upplägg:

 Kort presentation av testet - första bladet för lyssningstestet delas ut
 Bubbelbad i C (Låt 1:1)
 Horisontångest i dm (Låt 2:1)
 Kort paus - första bladet samlas in och det andra delas ut
 Bubbelbad i A (Låt 1:2)
 Horisontångest i gm (Låt 2:2)
 Kort paus - andra bladet samlas in och det tredje delas ut
 Bubbelbad i D (Låt 1:3)
 Horisontångest i em (Låt 2:3)
 Tredje  bladet  för  lyssningstestet  samlas  in  -  testet  avslutas  med enkäten  med mer 

allmänna frågor

Tanken  var  att  först  spela  upp  de  båda  låtarna  i  original-tonarten  och  sedan  spela  upp 
versionerna med den “stora” transponeringen efter en kort paus i vilken ett nytt enkätblad 
delades ut. Pausen och upplägget var till för att testpersonerna skulle få en viss “distans” till 
låtarna och en chans att  vila öronen. Därefter följde ytterligare en paus där ytterligare ett 
enkätblad delades ut följt  av de två återstående versionerna. Till sist fick de svara på den 
första delen av enkäten.

Under pilotstudien visade det sig dock att enkäten inte var helt färdigställd. Frågan som gällde 
vilket instrument personen spelade visade att testpersonerna missuppfattade vilken typ av svar 
jag väntade mig. Frågan var formulerad “Jag spelar följande instrument (inkl. sång)”, vilket 
resulterade i  att de skrev ner alla instrument de spelade utöver sitt huvudinstrument. Frågan 
borde snarare ha varit ställd: “Mitt huvudinstrument är (inkl. sång)”. Liknande missförstånd 
uppstod även vid ett par andra frågor som hade med numrering att göra, där det behövde 
förtydligas att testpersonerna skulle numrera på ett visst sätt. 

Det  visade  sig  även  att  presentationen  inte  var  riktigt  genomtänkt.  Under  testet  med 
mediestudenterna  visade  det  sig  att  de  trodde  att  de  skulle  lyssna  efter  ljudbilds-  och 
spelmässiga  skillnader,  medan  jag  snarare  var  ute  efter  skillnader  i  känslan  i  musiken. 
Presentationen ändrades en aning inför testet med musikstudenterna, där jag inledde med att 
förklara att det var känslan jag ville att de skulle lyssna efter och inte ljudbilden. Nu blev 
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utfallet av lyssningstestet mycket mer givande och mindre “spretigt” än det första. I övrigt 
visade det sig att resultatet av lyssningstestet skulle komma att bli mycket intressant.

3.5 Testets genomförande

Dagen innan testet tillfrågades tio stycken musikstudenter samt tio mediestudenter om de ville 
delta  som  testpersoner  i  en  undersökning  som involverade  ett  lyssningstest.  Valet  av  de 
tillfrågade grundade sig i min tredje forskningsfråga; “Upplever musiker med inriktning mot  
professionell  verksamhet  denna  tonartsförändring  på  ett  annat  sätt  än  allmänt  
musikintresserade/amatörmusiker,  och  vilka  skillnader  visar  sig  i  så  fall?”  (se.  kap  2) 
Musikstudenterna  representerade  gruppen  musiker  med  inriktning  mot  professionell  
verksamhet, och mediestudenterna gruppen allmänt musikintresserade/amatörmusiker.

Att samla ihop två kompletta testgrupper visade sig dock vara mycket svårt då flera av de 
tillfrågade  hade  schemakrockar,  eller  helt  enkelt  inte  ville  delta  då  testets  syfte  medvetet 
hemlighölls  vid tidpunkten för  tillfrågan för  att  detta  inte  skulle  få  möjlighet  att  påverka 
resultatet. En annan anledning var den stundande påskhelgen som inträffade bara två dagar 
senare, varför många studenter redan hade hunnit iväg på semester.

Själva testet genomfördes på kvällen den 7e april 2009, först med musikstudenterna följt av 
mediestudenterna en timme senare. Vid tidpunkten för testet kom nio musikstudenter och tolv 
mediestudenter.  Genomförandet  var  detsamma som vid  pilotstudien,  först  testgruppen för 
musiker  sedan  gruppen för  mer  allmänt  musikintresserade  en  timme senare.   Dock hade 
tidigare nämnda brister i  enkäten och presentationen åtgärdats (se kap 3.4). Presentationen 
inleddes med att jag berättade att testpersonerna skulle lyssna efter skillnader i upplevelsen av 
musiken snarare än ljudbilden eller musikernas prestationer, samt att alla skulle skriva ner 
egna kommentarer där så angavs i enkäten ifall de hade något att tillägga. Vid pilotstudien 
visade det sig nämligen att alla hade mer att säga, men lät  bli att skriva det under “egna 
kommentarer” i enkäten. Även de frågor i enkätens mer allmänna del som under pilotstudien 
visade sig vara möjliga att missförstå hade åtgärdats.

4. Resultat

I denna del av uppsatsen kommer jag redovisa utfallet av lyssningstestet och enkäterna. Först 
kommer en kort redovisning av vilket resultat studien gav samt olika svar på delen i enkäten 
med mer allmänna frågor. Några stapeldiagram redovisar vad testpersonerna svarade på frågor 
om hur  mycket  de  utövar  musik,  hur  ofta  de  lyssnar  på  musik  och  vad  de  lyssnar  på. 
Dessutom delges svar på två av de viktigaste frågorna i denna del, nämligen “Hur viktig är 
känslan  i  musiken?” och  “Hur  stor  betydelse  har  tonarten?”.  Testpersonernas  egna 
kommentarer  från  enkäten  redovisas  i  kursiv  text.  Sedan  följer  en  redovisning  av  själva 
lyssningstestet  som även det redovisas i  stapeldiagram (se kap. 4.1) som avslutas med en 
analys av resultatet.

Själva lyssningstestet gjordes av totalt 21 testpersoner varav nio i gruppen som representerade 
musiker med inriktning mot professionell verksamhet och tolv i gruppen som representerade 
amatörmusiker/allmänt musikintresserade. Tio deltagare var män och elva stycken kvinnor. 
Nedan visas två diagram (figur 1 och 2) som redovisar hur ofta testpersonerna utövar musik. I 
professionella  gruppen  utövade  fem stycken  musik  mycket  ofta,  tre  stycken  ofta  och  en 
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person då och då. I amatörgruppen utövade förvånansvärt många musik, dock inte lika ofta 
som i professionella gruppen. Tre stycken utövade ofta, sex stycken då och då, en person 
sällan och bara två stycken utövade inte alls musik.

Figur 1 Figur 2

Nedan (figur 3) redovisas resultat  som visar på hur ofta testpersonerna lyssnar på musik, 
vilken genre de helst lyssnar på samt vad de lyssnar mest på i musiken. Diagrammet nedan 
visar att nio av 21 testpersoner lyssnar på musik mycket ofta, elva stycken ofta och tre stycken 
bara då och då. Vad gäller genren lyssnade nästan alla på någon form av afro-orienterad musik 
som pop/rock och ett fåtal på jazz eller blues.

Figur 3

Enligt resultatet av frågan vad deltagarna lyssnar mest efter i musik, har det visat sig att de 
flesta testpersonerna lyssnar mest efter melodin, ackorden eller texten. Dock har tre personer i 
den professionella gruppen antytt att de i ganska hög grad även lyssnar efter känslan. De hade 
kryssat i  alternativet  “annat” och skrivit kommentarer på raden bredvid så som  “känslan 
låten ger mig” (se bilaga 1).

På enkätens fråga vad känslan i musiken har för betydelse visade det sig att de flesta (15/21) 
tyckte  att  känslan  var  mycket  viktig:“Hur  jag  upplever  känslan  i  musiken  är  väldigt  
avgörande för om jag vill höra en låt igen. [...]”. På frågan om vilken betydelse tonarten har 
dök följande  kommentar  upp:  “Liten  betydelse  spelmässigt  sett,  större  betydelse  när  det 
gäller hur musiken klingar.”. Däremot visade det sig att majoriteten (11/21) tyckte att den 
hade viss betydelse, endast en person tyckte att den hade stor betydelse och resten att den 
hade ingen eller bara liten betydelse (se figur 4 och 5 nedan).
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Figur 4 Figur 5

Ovan ser vi stapeldiagram av två frågor i enkätens mer allmänna del. Längs diagrammens x-
axel  ser  vi  de olika alternativ  som deltagarna  fick kryssa i  och längs y-axeln visas  antal 
deltagande som kryssat i respektive ruta. Med andra ord upplevde 15 av dem att känslan i 
musiken är mycket viktig i vänstra diagrammet, samt att elva stycken ansåg att tonarten har 
viss betydelse i det högra diagrammet.

4.1 Redovisning av lyssningstestet

Denna studie visar på att människor upplever skillnader i känsla vad gäller transponering, 
dock upplevs och begreppsliggörs dessa skillnader väldigt olika från person till person vilket 
framgår av flera av parametrarna nedan (se exempelvis kap 4.1.1 under  sorgsen/glad och 
hård/mjuk  eller 4.1.2 under  intetsägande/uttrycksfull).  Därför blir det  svårt  att  redovisa ett 
definitivt svar på mina forskningsfrågor. Nedan har jag räknat ut medelvärdet på det totala 
utfallet svar, samt medelvärdet på de respektive testgruppernas svar för att istället visa på 
tendenser. Att redovisa alla testpersoners egen uppfattning samt att fördjupa sig ytterligare blir 
alldeles för stort och omfattande för denna undersökning. För att dessa tendenser ska visas på 
bästa möjliga sätt  har jag gjort  en sammanställning av svaren på enkäterna och redovisar 
dessa med hjälp av stapeldiagram.

I följande avsnitt kommer vi att få ta del av resultatet av lyssningstestet. Först presenteras 
utfallet av testet för låten med durtonalitet och sedan för låten med molltonalitet. Resultatet 
redovisas utifrån de olika parametrar testpersonerna fick lyssna efter, tung-lätt, sorgsen-glad,  
intetsägande-uttrycksfull,  ful-vacker  och hård-mjuk.  Varje  parameter  innehåller  tre 
stapeldiagram,  ett  för  gruppen  “musiker  med  inriktning  mot  professionell  verksamhet” 
(professionell), ett för gruppen “amatörmusiker/allmänt musikintresserade” (amatör) samt ett 
diagram som visar det totala resultatet av alla deltagande testpersoner (total). Diagrammens x-
axel visar de olika tonarterna på låtarna (vilken tonart som är vilken visas i rutan till höger i 
varje diagram) och y-axeln visar var någonstans på den tiogradiga skalan medelvärdet av 
testpersonernas svar ligger. På så sätt får vi en visuell överblick över utfallet.
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4.1.1 Låt 1 (Bubbelbad) – durtonalitet

Tung – lätt

Det totala utfallet visar att C-dur uppfattades som relativt lätt (strax över sju på y-axeln), A-
dur upplevdes något tyngre samt D-dur som visade sig upplevas tyngst (mellan sex och sju på 
y-axeln).  Tendensen är stadigt  nedåtgående från lätt  till  tung ju längre lyssningstestet  har 
pågått.

Amatörgruppens utfall var något annorlunda jämfört med totala utfallet. C-dur upplevdes här 
något tyngre än A-dur där A har ett värde på strax över sju och C på strax under sju. Dock 
stämmer D-dur ganska bra överens med totala utfallet då den tonarten även i denna testgrupp 
upplevdes märkbart tyngre än de andra mitt mellan värdena sex och sju.

Den professionella gruppens utfall visar att C-dur upplevdes lättare än i föregående diagram. 
C har ett värde som nästan uppgår till åtta. A-dur har som tidigare ett värde på sju medan D-
dur här upplevdes tyngst med ett värde strax under sju. Dock upplevdes inte D-dur lika tungt i 
professionella gruppen som i amatörgruppen.

Figur 6

Sorgsen – glad

Nedan  (figur  7)  ser  vi  att  låten  upplevdes  mitt  emellan  glad  och  sorgsen,  detta  relativt 
genomgående i alla tre diagram med värden som ligger runt sex. Dessutom visar resultatet att 
utfallet på de bägge testgrupperna står en aning i motsats till varandra och därmed inte speglar 
den totala upplevelsen. Totalt sett upplevdes C-dur gladare än de andra två tonarterna med ett 
värde på strax över sex, A-dur strax under sex och D-dur ytterligare lite sorgsnare mitt mellan 
fem och sex. 

Amatörgruppen står återigen i motsats till det totala utfallet där C-dur och A-dur bytt värden. 
A-dur upplevs som gladast   strax över sex och C-dur lite sorgsnare strax under sex.  Här 
upplevdes dock D-dur markant sorgsnare med ett värde nästan nere på fem. Vi kan här se 
samma typ av tendens som under parametern tung-lätt (figur 6).

Den professionella gruppen upplevde C-dur som gladast med ett värde mitt mellan sex och 
sju, A-dur markant sorgsnare med ett värde mitt mellan fem och sex samt D-dur mitt emellan 
de två tonarterna med värde aningen över sex.
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Figur 7

Intetsägande – uttrycksfull

Tabellerna nedan (figur 8) visar att det inte är någon större skillnad mellan testgrupperna och 
därmed  speglar  det  totala  utfallet  mycket  rättvist  testpersonernas  upplevelse  av  denna 
parameter. C-dur har ett värde strax över sex, A-dur som markant mer uttrycksfull med ett 
värde strax över sju eller i professionella gruppens fall precis på sju. D-dur upplevdes i båda 
fallen aningen mer intetsägande men dock litet mer uttrycksfull än C-dur med ett värde strax 
över sex.

Figur 8

Ful – vacker

Genomsnittet av denna parameter (figur 9) är att låten har upplevts som vacker, dock är det 
här återigen missvisande. Totalt sett upplevdes C-dur vackrast och har ett värde på åtta medan 
A-dur upplevdes fulast med ett värde strax över sju. D-dur ligger mitt emellan de två andra 
tonarterna runt 7,5. Amatörgruppen har något lägre och mer samlade värden mellan sju och 
7,5 där C fortfarande upplevts vackrast och D fulast.

Den  professionella  gruppen  avviker  här  ordentligt  med  mycket  högre  värden  och  större 
skillnader. C-dur upplevdes vackrast även här men värdet ligger ända uppe mot 8,5. D-dur 
aningen fulare med värde precis över åtta medan A-dur upplevdes mycket fulare och har ett 
värde precis på sju.
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Figur 9

Hård – mjuk

Även under denna parameter är det totala resultatet aningen missvisande eftersom det skiljer 
sig så mycket mellan amatörgruppen och den professionella gruppen. När vi tittar på det totala 
utfallet ser vi att C-dur upplevdes mycket mjuk med ett värde över åtta, A-dur upplevdes 
hårdast med ett värde strax under sju samt D-dur aningen mjukare än A, med ett värde strax 
över  sju.  Amatörgruppen  upplevde  ingen  större  skillnad  mellan  C-  och  D-dur  utan  båda 
tonarterna har värden mitt emellan sju och åtta. Även i detta sammanhang upplevdes A-dur 
som hårdast, med ett värde på sju.

Den professionella gruppen hade en ordentligt avvikande upplevelse, vilket gör att det totala 
utfallet blir mycket missvisande. C-dur upplevdes mycket mjukt med ett värde ända uppe över 
nio. Här upplevdes dock ingen som helst skillnad mellan A- och D-dur, dock är de ordentligt 
avvikande från C-dur eftersom de båda ligger på värden strax under sju.

Figur 10

4.1.2 Låt 2 (Horisontångest) - molltonalitet

Tung – lätt

Resultatet  av  denna  parameter  är  väldigt  jämnt  mellan  alla  testgrupper.  Alla  deltagare 
upplevde  låten  åt  det  lätta  hållet  med  värden  strax  över  sex.  I  en  jämförelse  mellan 
amatörgruppen och professionella gruppen blir det tydligt att professionella gruppen ligger 
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aningen högre i värden vilket menas att de upplevde låten aningen lättare än amatörgruppen. 
Amatörgruppen tenderar också att ligga litet lägre mot “tung” i tonarten d-moll medan de 
andra två tonarterna ligger jämlikt. Professionella gruppen upplevde d-moll och e-moll som 
lika lätta medan g-moll upplevdes aningen tyngre.

Figur 11

Sorgsen – glad

Dessa diagram (figur 12) visar tydliga tecken på att låtar med molltonalitet överlag upplevs 
sorgsnare i jämförelse med låtar med durtonalitet. Alla värden ligger ganska centrerade runt 
fem. En genomgående tendens är att d-moll upplevts minst sorgsen (totalt sett med värdet 
5,5),  g-moll  mest  sorgsen  och  e-moll  bara  aningen  sorgsnare  än  d-moll.  Dock  ligger 
amatörgruppen ordentligt mycket högre än professionella gruppen och har större differenser 
där alla värden ligger mellan fem och sex. Professionella gruppen ligger väldigt centrerat runt 
fem-strecket.

Figur 12

Intetsägande – uttrycksfull

Även i detta fall överensstämmer totala utfallet ganska bra med testgruppernas egna resultat. 
D-moll  upplevdes  som mest  uttrycksfull  och  ligger  nästan  uppe  på  åtta,  g-moll  aningen 
mindre uttrycksfull med ett värde just över sju och sedan följer ett rejält hopp ner till e-moll 
som  av  båda  grupperna  upplevts  som  mest  intetsägande  och  ligger  mellan  sex  och  sju. 
Amatörgruppens  upplevelse  är  snarlik  det  totala  utfallet  förutom att  g-moll  upplevdes  en 
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aning mer intetsägande än vad det totala utfallet visar på.

Återigen är det den professionella gruppen som skiljer sig. Här har inte d-moll upplevts som 
mest uttrycksfull utan g-moll med värde strax över åtta. D-moll i sin tur ligger på åtta medan 
e-moll upplevdes mycket mer intetsägande än de övriga två tonarterna.

Figur 13

Ful – vacker

Nedan(figur 14) ser vi diagrammen för parametern “ful-vacker”. Totala utfallet speglar den 
här gången bäst professionella gruppens resultat då d-moll upplevdes vackrast mellan åtta och 
nio,  g-moll  litet  mindre  vacker  strax  under  åtta  och  e-moll  minst  vacker  strax  över  sju. 
Professionella gruppen har samma tendens men aningen högre värden då g-moll hamnat över 
åtta-strecket.

I detta fall är det amatörgruppen som skiljer sig då det visas på nästan samma tendens men 
värdena är lägre. D-moll var vackrast även i amatörgruppen men värdet ligger under åtta, 
sedan upplevdes de andra två tonarterna lika med värdet strax över sju.

Figur 14

Hård – mjuk

Vad gäller låten med molltonalitet är det parametern hård/mjuk (figur 15) som visar på störst 
skiljaktigheter. Tonarten g-moll har genomgående upplevts hårdast och ligger på värde mellan 
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fem och sex. Det är de andra tonarterna som gör att totala utfallet i detta fall blir missvisande. 
Amatörgruppen har upplevt e-moll som mjukast med ett värde på strax under sju och d-moll 
som aningen hårdare just över sex. Professionella gruppen har här ett helt annat resultat där d-
moll upplevdes mjukast och då ända uppe mot åtta medan e-moll upplevdes hårdare. Dock 
upplevde den professionella gruppen e-moll mjukare än i amatörgruppens, då tonarten här 
ligger på sju.

Figur 15

4.2 Analys

När lyssningstestet var genomfört och svaren på enkäterna sammanställda visade det sig att 
resultatet var mycket “spretigt” och otydligt. Vissa deltagare upplevde stora skillnader, andra 
inga alls:  “Hör ingen skillnad på versionerna” .  Vissa av de deltagande kunde inte sätta 
fingret  på  vad  de  upplevde,  andra  upplevde  skillnader  i  spelsätt  och  ljudbild  mellan 
versionerna:  “Man vill ju säga så mycket om mixarna [...]”, “Mindre cymbal på trummor  
[...]”.  Totalt sett har även de flesta svarat neutralt och endast kryssat små skillnader mellan 
versionerna. Anledningen till detta kan vara att många människor inte upplever någon skillnad 
i enlighet med Fredrik Ulléns teori om att det beror på vilken typ av gehör en person har (se 
kap 1.3.2). Han menar att en person med absolut gehör med stor sannolikhet kan ha upplevt 
skillnader mellan tonarterna, men att det inte finns någon gehörsrelaterad garanti för att en 
person med mindre utvecklat  gehör skulle  beröras på samma sätt.  Vid en närmare titt på 
resultatet  syns  att  en  del  av  testpersonerna  har  svarat  att  de  upplever  skillnader:  “Jag 
upplevde skillnader men kan inte  sätta  fingret  på vad som har ändrats”.  En person med 
absolut gehör hade förmodligen hört att det var en ny tonart och inte bara “registrerat” att 
något var annorlunda. Frågan är om detta påverkar känslan. 

Vad som framgår tydligast i analysen av låtarna är att musiker med professionell inriktning 
och amatörmusiker eller mer allmänt musikintresserade i de flesta fall upplever musik väldigt 
olika. Delvis framgår det i enkätens kommentarer, men också för att det visar sig i ganska 
tydliga tendenser i resultatet av lyssningstestet. Det är mycket svårt att avgöra exakt på vilka 
sätt det skiljer sig men en avgörande orsak kan vara just att mer professionella musiker har 
mer utvecklat gehör än amatörmusiker och därför ”vet” mer nyanserat vad de ska lyssna efter. 
För att närmare kunna svara på vilka skillnader som finns mellan de två grupperna behövs fler 
och mer detaljerade undersökningar.

Den låt där det visat sig vara mest skillnad mellan grupperna är låten med durtonalitet. Där 
har båda grupperna nästan genomgående upplevt varje parameter helt olika förutom under 
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intetsägande/uttrycksfull där båda grupperna upplevde versionerna identiskt (figur 8). Det har 
i sin tur påverkat det totala utfallet av undersökningen att bli ganska missvisande då det inte 
alls  återspeglar  vad  respektive  grupp  svarat.  Det  tydligaste  exemplet  på  att  de  båda 
testgrupperna  hade  olika  uppfattningar  syns  under  parametern  sorgsen/glad (figur  7)  där 
grupperna upplevt  transponeringen till  A-dur  jämfört  med de bägge andra tonarterna  helt 
olika. Amatörgruppen upplevde just den transponeringen som gladare medan professionella 
gruppen  upplevde  samma  transponering  som  sorgsnare.  Det  skiljer  sig  även  i  de  andra 
tonarterna där professionella gruppen överlag upplevt låten gladare än amatörgruppen. Detta 
har i sin tur lett till att det totala utfallet hamnar i ett slags mellanting och visar sig som en 
nedåtgående trappa (se föregående kap). 

Vad gäller låten med molltonalitet ser överslaget betydligt mer likartat ut mellan grupperna. 
Det totala utfallet ser i de flesta fall ut ungefär som de bägge gruppernas utfall så när som på 
små förändringar som till exempel under parametern hård/mjuk (figur 15) där det skiljer sig 
mellan d-moll och e-moll mellan de båda grupperna. Amatörgruppen upplevde e-moll som 
mjukare än d-moll medan professionella gruppen upplevde tvärtom. De största skillnaderna 
mellan grupperna finns under  intetsägande/uttrycksfull (figur 13) där amatörgruppens utfall 
ser ut som en nedåtgående trappa medan professionella gruppens utfall är mer utspritt. Detta 
visar sig genom att g-moll uppfattades som mer uttrycksfull än vad amatörgruppen upplevde, 
samt att de upplevde större skillnad mellan d-moll och e-moll.

Vad som varit mest förvånansvärt vid närmare analys av resultatet utifrån min egen teori, är 
att C-dur och D-dur i hög grad upplevdes olika. Rent intervallmässigt skiljer det sig bara en 
helton mellan dessa tonarter och transponeringen borde därför vara ganska svår att uppfatta 
även  för  en  person  med  absolut  eller  relativt  gehör.  Det  kan  därför  antas  att  de  flesta 
testpersoner oberoende av varandra och omedvetet har lyssnat efter känslan i framförandet 
istället för klangfärgens påverkan. I vissa fall kan vi dock se tydliga tendenser som skulle 
kunna ha med tonartsförändringen att göra. Exempel på detta är parametern hård/mjuk (figur 
10) där den professionella gruppen upplevde en markant skillnad mellan C- och A-dur. Dock 
motsägs antagandet att det resultatet skulle ha med transponering att göra redan inom samma 
parameter då samma testgrupp inte upplevde någon som helst skillnad mellan A- och D-dur. 
Eftersom C- och D-dur inte skiljer mer än en helton var min hypotes att det knappt skulle 
skilja sig mellan dessa tonarter. Att testgrupperna ofta inte upplever så stor skillnad mellan 
just A- och D-dur där det enligt mig borde vara stor skillnad kan förklaras med att D-dur alltid 
spelades upp sist  och att  testpersonerna kan ha blivit  “avtrubbade” och därmed upplevde 
allting likadant. 

5. Diskussion

I detta avsnitt kommer jag diskutera trovärdighetsfrågor genom att belysa för- och nackdelar i 
valet av metod. Därefter följer en diskussion av det  resultat som framgått tydligast både vad 
gäller  min  egen  teori  och  även  hur  den  förhåller  sig  till  andra  forskares  resultat  i  olika 
undersökningar. Slutligen kommer en slutsats där jag kommer att svara på forskningsfrågorna.

5.1. Metoddiskussion

Det är svårt att inleda en undersökning och från början veta ifall metoden verkligen är den 
rätta. Jag använde mig av den så kallade  self-reports-metoden (se Juslin & Sloboda 2001). 
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Metoden  innebär  att  en  undersökning görs  genom  bl.a.  enkäter,  rankingskalor  eller  fria 
beskrivningar. Frågan är om jag valde rätt sätt att använda mig av den befintliga metoden. När 
jag genomfört närmare efterforskningar och ser hur andra forskare och professorer vid olika 
institut  genomför sina undersökningar,  har jag sett  att  de bryter ner allting i  mycket små 
beståndsdelar. Vissa undersöker hur personer upplever känsla i musik genom att endast ta 
enstaka toner och ändra tonhöjd, kanske endast melodin. Som exempel vill jag här peka på 
undersökningen som Andrew H. Gregory, Lisa Worrall och Ann Sarge gjorde 1996. De gjorde 
precis som jag ett lyssningstest, men de hade begränsat sig i mycket högre grad. Då jag gjorde 
en undersökning ämnad att mäta känslor hos lyssnare i åldern 20-30 och med fem stycken 
olika  parametrar,  hade  de  valt  att  begränsa  sig  till  att  endast  använda  en  parameter 
(glad/sorgsen) och gjorde det på små barn. Just valet av små barn kan vara en fördel när det 
gäller att mäta känslor eftersom de ännu inte hunnit bli påverkade av omgivningen så mycket 
att de lärt sig vad som anses vara rätt eller fel. Det kan därför tyckas att jag själv använt ett 
alldeles för ospecifikt tillvägagångssätt och behandlat ett allt för brett spektrum för just mitt 
val  av  metod.  Den  valda  metoden  med  lyssningstest  var  dock  nödvändig  för  att  kunna 
genomföra denna typ av undersökning eftersom det är svårt att göra det på ett annat sätt. Jag 
hade  även  kunnat  använda  mig  av  “expressive  behaviour”-metoden  genom  att  låta 
testpersonerna uttrycka sig genom bilder, men den  metoden hade troligen blivit alldeles för 
svårgenomförd och svårtolkad. Vad som har framgått  av undersökningen är att  människor 
faktiskt reagerar på tonartsförändring om än så olika att det är svårt att visa på exakt vad de 
upplever för skillnader. Detta kommer att bli ett mycket intressant motiv för fortsatt forskning 
inom föreliggande ämne.

När  jag  analyserat  mitt  eget  tillvägagångssätt  ser  jag  att  jag  hade  kunnat  genomföra 
undersökningen på ett betydligt enklare sätt och brutit ner det till mindre delar. Något som 
varit mycket tydligt i analysen är att de flesta testpersoner verkar ha blivit “avtrubbade” under 
lyssningstestet och till slut inte vetat vad de lyssnade efter, vilket är vanligt när människor 
lyssnar för länge och intensivt t.ex. i studiosammanhang. Detta fenomen visar sig tydligast i 
Bubbelbad under parametern “hård/mjuk” (se kap 4.2 figur 10). När någon blir “avtrubbad” 
eller för trött på att lyssna så hör denne varken skillnad på dynamik, spelsätt eller vad som är 
bra eller dåligt.  Eftersom många testpersoner förmodligen inte hade samma studiovana att 
sitta och lyssna länge och intensivt som jag själv, finns möjligheten att de troligtvis blivit 
avtrubbade  tidigare.  Jag  kunde därför  ha  gjort  ett  kortare  och mer  intensivt  lyssningstest 
genom att endast ta med durtonalitet eller molltonalitet. Här blir det tydligt vad Juslin och 
Sloboda menade med att studier av känslor kan vara mycket problematiska och att experiment 
som  är  ämnade  att  mäta  lyssnarens  känslomässiga  påverkan  av  musik,  och  i  synnerhet 
lyssningstest, kan påverka lyssningsprocessen för mycket.  “[...]may impact so much on the  
listening  process  that  it  destroys  the  very  thing  it  was  supposed  to  measure”  (Juslin  & 
Sloboda 2001). 

En annan aspekt som verkar ha förvirrat testpersonerna är att vi var tre till fyra musiker som 
spelade “live” på låtarna. Kanske skulle det ha varit endast en person som spelade melodin, 
kanske också någon som kompade. Ju fler personer som spelar tillsammans, desto mer ökar 
risken att de börjar ha för “kul” och improviserar fram små små skillnader i spelsätt vilket 
visade sig i kommentarerna:  ”Mindre cymbal på trummor [...]”.  En eller max två musiker 
hade minskat den risken och hade kunnat spela betydligt mer identiskt än vad vi nu lyckades 
göra. Även i detta fall tror jag momentet skulle behöva brytas ner i mindre delar för att få ett 
tydligare tillvägagångssätt och även resultat.  

Enkäten eller formuläret (se bilaga 1) som testpersonerna fick fylla i fungerade dock som det 

26



var tänkt. Om jag ska vara kritisk kunde jag ha valt färre steg på parameterskalorna. Jag hade 
valt tio steg för att få ett så precist utfall som möjligt utan att skalan skulle vara helt steglös. 
Ett helt steglöst system skulle troligen ha blivit alldeles för otydligt och svårt, om inte näst 
intill  omöjligt  att  läsa av.  Däremot tror jag att  tio steg tenderade att  vara  för  många och 
aningen missvisande, men även förvirrande för testpersonerna eftersom det fanns alldeles för 
många steg att välja på. Hade jag valt färre steg, dvs. 5 eller 6 på skalan, hade resultatet blivit 
tydligare och det hade blivit lättare att avläsa exakta siffror, men dock mer styrt. Enkätens 
introduktionsblad med mer allmänna frågor om musik var nödvändigt eftersom det talade om 
vilken testgrupp personen tillhörde,  samt några frågor  som var  viktiga för att  visa varför 
personen svarade som denne gjorde, t.ex. “Det jag lyssnar mest på i en låt är:”. Även detta 
blad hade dock kunnat begränsas eftersom det innehöll några frågor som jag i efterhand anser 
vara irrelevanta för undersökningen. Frågorna om testpersonen var man eller  kvinna samt 
vilken genre denne lyssnade mest på hade kunnat strykas då det inte visat sig vara relevant för 
undersökningen. 

En annan sak som introduktionsbladet visade var att valet av personer i testgrupperna kunde 
ha gjorts på ett mer medvetet sätt. Tanken var att de tillfrågade skulle utgöra två grupper, 
nämligen en  för utövande musiker och lyssnare samt en för personer som nästan inte utövade 
musik alls utan snarare representerar den genomsnittlige lyssnaren. Av enkäten framgick att 
mer än hälften av testpersonerna i den senare nämnda gruppen utövade musik väldigt ofta och 
spelade i något band. Mer än hälften lyssnade också aktivt på musik och i många fall till och 
med oftare  än några i  musikergruppen.  Med andra ord blev gruppen med mindre erfarna 
musiker markant mycket mindre och svaret på den tredje forskningsfrågan därför missvisande 
(se kap. 2). Jag skulle istället ha sett över detta noggrannare och kanske ha valt testpersoner 
utanför  musikhögskolan  till  den  sistnämnda  testgruppen.  Dock  var  dessa  två  testgrupper 
nödvändiga för att undersöka min tredje forskningsfråga “Upplever musiker med inriktning 
mot  professionell  verksamhet  denna  tonartsförändring  på  ett  annat  sätt  än  allmänt  
musikintresserade/amatörmusiker, och vilka skillnader visar sig i så fall?”. Eftersom flertalet 
testpersoner i den sistnämnda gruppen dock inte studerade musik men utövade musik mer 
som hobby på fritiden,  är  ändå valet av testpersoner trovärdigt  trots att  skillnaden mellan 
grupperna inte blev så markant som jag till en början hade tänkt mig.

5.2 Resultatdiskussion

Det har varit mycket svårt att analysera resultatet av denna undersökning, mycket beroende på 
att jag som tidigare nämnt i metoddiskussionen inte begränsat mig tillräckligt och därmed fått 
stora mängder information att ta ställning till. När jag tittar på forskningsfrågorna och vilket 
resultat jag fått fram samt jämför med min egen hypotes, är det tydligt att utgången inte blev 
helt i enlighet med mina intentioner. Resultatet blev mycket bredare och mer otydligt än jag 
väntat mig och gav således inga konkreta svar på frågorna.

Vad som framgått tydligt är att min egen inledande teori om transponering inte har gått att 
bevisa med hjälp av denna undersökning. Min teori utgick från att det är möjligt att påverka 
lyssnarens upplevelse genom transponering och den parameter jag trodde skulle ge starkast 
bevis på den var sorgsen/glad i låten med durtonalitet, och att det tydligt skulle synas att låten 
var glad i originaltonarten C-dur för att sedan upplevas som markant mer sorgsen i A-dur. När 
låten sedan transponerades upp till D-dur var min förväntan att låten skulle upplevas gladare 
igen, om inte ännu gladare än originalet. När jag tidigare  testat detta på några vänner som då 
vetat om vad jag var ute efter så har teorin stämt bra, men enligt denna undersökning när 
testpersonerna varit helt oinsatta i ämnet har det visat sig att det inte stämmer överens när det 
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gällde  den  utvalda  gruppen  av  människor.  I  den  professionella  gruppen  i  föreliggande 
undersökning finns en liten tendens som skulle kunna bevisa min teori, men den motsägs av 
amatörgruppen, som verkar tendera åt motsatta hållet (se avsnitt 4.1.1 under sorgsen/glad). 
Det  verkar  med  andra  ord  vara  svårt  att  bevisa  min  teori  utan  att  först  informera 
testpersonerna om vilket svar jag ville få fram.

Det har som sagt varit svårt att få fram ett konkret resultat med hjälp av undersökningen. Som 
tidigare nämnt är skillnaden i svaren mellan de flesta parametrar så pass liten att det endast 
går att visa på tendenser (se exempelvis kap. 4.1.2 under tung/lätt och sorgsen/glad). Det är 
också  mycket  svårt  att  urskilja  huruvida dessa  tendenser  grundar  sig  i  vad jag ville  med 
undersökningen – nämligen transponeringen. De kommentarer testpersonerna lämnade visar 
på att många verkar ha blivit förvirrade av testets inledande information gällande att lyssna 
efter skillnader i upplevelsen av musiken (se kap. 3.5), och verkar istället ha lyssnat efter 
skillnader i mixen på låtarna, på vilka olika sätt låtarna framfördes. Flera av de tillfrågade 
verkar inte alls ha uppfattat någon skillnad mellan versionerna (se kommentarer under kap 4.2 
Analys). Det finns många saker som kan ligga bakom att resultatet blivit så pass otydligt som 
det är. En anledning kan vara just den som Fredrik Ullén nämnde, att det grundar sig på vilken 
typ av gehör en person har:

Om  en  person  har  absolut  gehör  så  kan  definitivt  upplevelsen 
förändras,  om  man  spelar  ett  bekant  verk  i  t.ex.  C-dur  i  Ciss-dur. 
Skulle  tro  att  detta  har  att  göra med associationer till  tonarter  som 
vana lyssnare byggt upp, t.ex. att Ciss-dur är en mer "exotisk" tonart 
än C-dur.  Det  är  oklart  för  mig hur  en transponering skulle  kunna 
påverka vanliga lyssnare med relativt gehör, men om du flyttar den så 
mycket att det blir  påtagliga förändringar i klangfärg kanske det gör 
skillnad. (Ullén, E-post 18 februari  2011)

Enligt Ullén ska resultatet av undersökningen ha styrts av att personer som deltagit i testet 
haft olika typ av gehör vilket även bekräftas av en del kommentarer i enkäten (se kap. 4.2). 
När jag tittar tillbaka på min teori om transponering och då på parametrarna sorgsen/glad syns 
det återigen att Ulléns teori kan stämma. Även Zentner, Scherer & Schacht (2002) menar att 
mer erfarna lyssnare lyssnar på musik mer kritiskt och med ett större medvetande än andra 
och därför kan höra mer subtila förändringar i musiken, så som små melodiska förändringar, 
artikulation och dynamik. “[...]only experienced and somewhat expert listeners may be able  
to  notice  more  subtle  expectancy  violations.  (Scherer,  Zentner & Schacht,  2002 s.  152)” 
Eftersom professionella gruppen tenderar att uppleva transponeringarna enligt min teori och 
amatörgruppen helt  annorlunda finns anledning att  anta att  det  beror på att  professionella 
musiker har mer utvecklat gehör än amatörmusiker eftersom de tränar det dagligen, och att det 
därför kan vara resultatet ser ut som det gör (se kap. 4.1.1 och 4.1.2). Det kan även förklara 
varför professionella gruppen tenderat att lyssna mer efter mixen på låtarna och musikernas 
enskilda framförande (se kommentarer under kap. 4.2 Analys). 

En annan aspekt som har stor betydelse för undersökningens utfall är att olika människor 
reagerar väldigt olika på musik beroende på vilken bakgrund och vilka minnen de har som är 
relaterade till musiken. Min undersökning grundar sig på den antika grekiska teorin att musik 
kan framkalla känslor hos lyssnaren. Vad som är viktigt att ha i åtanke är dock att samma teori 
även betonar att musik kan  representera känslor som uppfattas av lyssnare och därmed kan 
bringa  fram  minnen  från  lyssnarens  förflutna  (Scherer  &  Zentner  2001).  Låtarna  i 
föreliggande undersökning var jazz-kompositioner vilket medför att varje testperson tar med 
sin egen unika relation till jazz till lyssningstestet. Beroende på vilken tidigare relation varje 
person hade eller inte hade till musiken har också deras svar på enkäten blivit influerade av 
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dessa relationer och minnen, vilket i sin tur kan vara ett svar på varför utfallet blivit så svårt 
att avläsa eftersom många upplevt tonarterna på helt olika sätt. 

Anledningen till att jag valde att använda nya låtar i undersökningen var att jag ville minska 
risken för att lyssnaren skulle ha minnen att relatera till. Dock är det svårt om inte näst intill 
omöjligt att helt komma ifrån att lyssnaren har tidigare relationer till och minnen av genren, 
instrumenteringen eller musik i allmänhet. Så även om testpersonerna inte haft något minne 
att  relatera  till  vad  gäller  just  låtarna  så  har  de  flesta  tidigare  någon  gång lyssnat  på  en 
jazztrio. 

En tredje fråga som varit relevant är att utfallet av lyssningstestet vad gäller låten i moll-
tonalitet inte visat på några större skillnader på parametrarna tung/lätt och sorgsen/glad och ej 
heller uppfattats som särskilt sorgsen överlag (se avsnitt 4.1.2). Anledningen till detta kan ha 
flera olika orsaker men Stephen Davies (2010, s. 23) har ett bra argument när han menar att en 
låt som är komponerad i moll inte nödvändigtvis behöver uppfattas som sorgsen.

Even if it's true that all and only music in minor keys sounds sad, it cannot be 
that 'sounds sad' means 'in a minor key'. Even if one can make sad music by 
composing it in the minor key, there must be more to the knowledge than 
this, for it's by no means clear how the music's modality relates to the very 
different kinds of things that make it true in the standard case that a person is 
expressing sadness.

Med andra ord är det inte helt säkert att låten “Horisontångest” som är komponerad i syfte att 
vara sorgsen uppfattas som sorgsen av alla människor eftersom det inte är säkert att just den 
låten relaterats av testpersonerna till något som de uppfattar som sorgset. En annan anledning 
till att låten med molltonalitet inte uppfattats särskilt sorgsen kan bero på hur låten spelades, 
och framförallt att det var arrangerat och inte bara en melodi som spelades. Gregory, Worrall 
& Sarge's  undersökning  (1996)  visar  att  just  harmoniken  i  ganska  hög  grad  tenderar  att 
påverka känslan då alla testgrupper i  deras undersökning genomgående reagerat  med mer 
positiva känslor så fort komp med ackord lades till. Låten “Horisontångest” i föreliggande 
undersökning  spelades  även  ofta  i  ganska  högt  register  (se  cd-bilagan)  som  enligt  en 
undersökning av Juslin & Persson (2002) ofta kan relateras till glädje. I deras forskning finns 
även en mängd andra aspekter som kan vara av vikt  vid närmare studier av resultatet  av 
föreliggande undersökning (se kap 1.3.2). Vad som dock är intressant och som tydligt framgår 
av resultatet  från ”Horisontångest” är att  transponering spelar mycket  mindre roll  för den 
känslomässiga upplevelsen när det gäller låtar med molltonalitet än låtar med durtonalitet. 

5.3 Slutsats

Sammanfattningsvis vill jag dra slutsatsen att min egen teori är mycket svår att bevisa med 
vald typ av undersökning och att detta har en rad olika anledningar. De flesta har nämnts 
tidigare i diskussionen, men en annan orsak till att jag inte lyckats är förmodligen att detta är 
ett ämne som drar åt det musikpsykologiska hållet där jag är mycket oinsatt. Jag har kommit 
fram till  att  teorin kan bevisas om testpersonen redan i  förväg vet  vad som förväntas av 
honom eller henne. Hur den ska bevisas utan att man först preparerar testpersonen lämnar jag 
åt fortsatt forskning. Nedan kommer jag dra några avslutande slutsatser av vad jag kommit 
fram till och svara på forskningsfrågorna.
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Vad händer med lyssnarens känslomässiga upplevelse när tonarten i en låt ändras?

Det  är  mycket  svårt  att  svara  på  vad  som  egentligen  händer  med  den  känslomässiga 
upplevelsen  när   tonarten  ändras.  Det  är  mycket  olika  från  individ  till  individ  och  kan 
påverkas av en mängd olika saker. För det första beror det på vilken typ av gehör lyssnaren i 
fråga har. Ett mycket tränat öra kan uppfatta fler skillnader i transponeringen än ett otränat. 
För det andra beror det, som Juslin & Sloboda (2002) påpekar, på vilken bakgrund respektive 
lyssnare har,  både känslomässig som musikalisk.  För det  tredje påverkas svaret  av vilken 
miljö och sinnesstämning lyssnaren befinner sig på just för tillfället. Svaret på denna fråga 
kan inte ges genom min studie utan måste sökas på ett mer psykologiskt plan.

Upplever alla lyssnare den nya tonarten på samma sätt?

Vid närmare studie av resultatet  av detta  arbete  kan sägas att  alla  lyssnare definitivt  inte 
upplever  den  nya  tonarten  på  samma  sätt  utan  snarare  tvärtom.  Hur  respektive  lyssnare 
upplever transponering och därmed tonartsförändringen är olika från individ till individ. Vad 
som däremot framgår av arbetet är att de flesta lyssnare faktiskt upplever en förändring, vilket 
är mycket relevant för utövande musiker som behöver transponera om en låt. Är syftet att 
bibehålla den känsla en viss låt ger lyssnaren i originalversion bör likväl valet av ny tonart ses 
över  såväl  som  instrumentering,  arrangemang  och  samspel.  Vilken  tonart  som  då  är 
känslomässigt besläktad med den ursprungliga och bör väljas framför andra lämnar jag åt 
fortsatt forskning.

Upplever musiker med inriktning mot professionell verksamhet denna tonartsförändring på 
ett annat sätt än allmänt musikintresserade/amatörmusiker, och vilka skillnader visar sig i så 
fall?

Att svara på ifall de två olika grupperna upplever musik på olika sätt  är svårt utan att ta 
ställning till  att  varje individ upplever tonartsförändringen olika.  Dock existerar  en tydlig 
tendens  till  att  musiker  och  vana  musiklyssnare  upplever  andra  förändringar  än  allmänt 
musikintresserade och amatörmusiker, särskilt när det gäller vad de lyssnar efter specifikt i en 
låt.  Detta framgår av de egna kommentarerna i  enkäten (se avsnitt  4.2),  samt av Zentner, 
Scherer  & Sacht  (2002).  Det  har  dock inte  gått  att  tydliggöra  exakt  vilka  skillnader  och 
förändringar de upplever. Även detta lämnas åt fortsatt forskning.

6. Förslag på fortsatt forskning

Förvånansvärt lite forskning är genomförd och tillgänglig när det gäller ämnet tonarter och 
transponering  och vad som händer  känslomässigt  hos  en  lyssnare  om tonarten  förändras. 
Under mitt forskningsarbete har jag upptäckt att många forskare varit inne och nosat på detta 
område  men  aldrig  undersökt  hur  olika  specifika  tonarter  uppfattas  en  och  en.  Jag  har 
undersökt vad som händer känslomässigt hos lyssnaren när tonarten ändras. Jag anser att det 
finns ett stort behov av att utforska området närmare genom att t.ex. använda sig av en annan 
metod,  intervjuer,  en  annan  typ  av  enkät  eller  annan  musik.  Helt  enkelt  skulle  samma 
undersökning kunna genomföras igen med reviderad metodik. Att låta lyssnare ta del av nya 
låtar i en annan genre skulle kanske kunna ge ett annat och mer rättvisande resultat. En annan 
förfining skulle kunna handla om att göra låtar som är tydligare i sin karaktär (dur och moll), 
inspelade på ett annat sätt, samt enklare i sin instrumentering och arrangemang.
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Ett ämne som vore intressant att forska närmare på är att titta på specifika tonarter var för sig 
och tydliggöra hur de uppfattas av olika människor. Ett förslag till metod skulle kunna vara att 
intervjua  valda  personer  om  hur  de  uppfattar  specifika  tonarter  och  sedan  göra  ett 
lyssningstest där varje tonart spelas upp utan att den intervjuade personen i förväg vet vilken 
tonart det är. Alla tonarter har varsin klangfärg men hur pass tydlig är den för människor som 
inte har absolut gehör?
 
Det skulle också vara mycket intressant att forska vidare inom området för olika typer av 
gehör. Ett liknande lyssningstest  som det jag använt mig av i denna uppsats skulle kunna 
göras genom att använda sig av en grupp bestående av endast personer med absolut gehör och 
en annan grupp bestående av endast så kallade ”tondöva” personer. Hur skulle utfallet se ut i 
en sådan undersökning?

Som jag tidigare nämnt i uppsatsen skulle ytterligare ett intressant ämne vara att fördjupa sig i 
föreliggande undersökning på ett  mer psykologiskt  plan där inte  musiken är i  fokus utan 
själva testpersonen. Varför reagerar människor så olika på musik?

Slutligen skulle  jag vilja  göra  föreliggande undersökning i  flera  olika genrer.  Exempelvis 
jämföra tonartsförändringar inom folkmusik med tonartsförändringar inom blues eller rock. 
Vilka skillnader utkristalliserar sig och hur motiveras skillnaderna?
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8. Bilaga 1 – Enkät

1. Jag är man

kvinna

2. Jag studerar vid Musikhögskolan

Avdelningen för medier och upplevelseproduktion

3. Jag utövar själv musik

mycket ofta      ofta då och då   sällan inte 
alls
                                          

      

4. Mitt huvudinstrument är (gäller även sång):

5. Jag lyssnar på musik:

mycket ofta      ofta då och då   sällan inte 
alls
                                          

6. Jag lyssnar på (rangordna med siffror från 1-7 där 1 är vad du lyssnar mest på):

pop/rock

jazz

folk och världsmusik

klassiskt

blues

reggae

annat nämligen _________________________________________________
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7. Det jag lyssnar mest på i en låt är (rangordna från 1-6 där 1 är vad du lyssnar mest 
på):

text

melodi

ackordsföljd

takt/rytm

bandets samspel

annat nämligen _________________________________________________

8. Känslan i musiken är för mig:

                varken viktig
mycket viktig     viktig          eller oviktig        mindre viktig         inte alls 
viktig
                                          

Egen kommentar:

9. Tonarten i en låt har för mig:

mycket stor stor viss liten ingen
betydelse betydelse betydelse betydelse

betydelse
                                          

Egen kommentar:

35



1. Låt 1:1
    Hur upplevde du denna låt?

tung  
lätt

                                                                                                                    

sorgsen   glad
                                                                                                                    

intetsägande  uttrycksfull
                                                                                                                    

ful          vacker
                                                                                                                    

hård mjuk
                                                                                                                    

Egen kommentar:

2. Låt 2:1
    Hur upplevde du denna låt?

tung  
lätt

                                                                                                                    

sorgsen   glad
                                                                                                                    

intetsägande  uttrycksfull
                                                                                                                    

ful          vacker
                                                                                                                    

hård mjuk
                                                                                                                    

Egen kommentar:
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3. Låt 1:2
    Hur upplevde du denna låt?

tung  
lätt

                                                                                                                    

sorgsen   glad
                                                                                                                    

intetsägande  uttrycksfull
                                                                                                                    

ful          vacker
                                                                                                                    

hård mjuk
                                                                                                                    

Egen kommentar:

4. Låt 2:2
    Hur upplevde du denna låt?

tung  
lätt

                                                                                                                    

sorgsen   glad
                                                                                                                    

intetsägande  uttrycksfull
                                                                                                                    

ful          vacker
                                                                                                                    

hård mjuk
                                                                                                                    

Egen kommentar:
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5. Låt 1:3
    Hur upplevde du denna låt?

tung  
lätt

                                                                                                                    

sorgsen   glad
                                                                                                                    

intetsägande  uttrycksfull
                                                                                                                    

ful          vacker
                                                                                                                    

hård mjuk
                                                                                                                    

Egen kommentar:

6. Låt 2:3
    Hur upplevde du denna låt?

tung  
lätt

                                                                                                                    

sorgsen   glad
                                                                                                                    

intetsägande  uttrycksfull
                                                                                                                    

ful          vacker
                                                                                                                    

hård mjuk
                                                                                                                    

Egen kommentar:
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9. Bilaga 2 – CD

Låtarna på CD:n spelas upp i samma ordning som på lyssningstestets genomförande.

1. Bubbelbad (C-dur) 2'23
2. Horisontångest (d-moll) 2'11
3. Bubbelbad (A-dur) 2'24
4. Horisontångest (g-moll) 2'10
5. Bubbelbad (D-dur) 2'18
6. Horisontångest (e-moll) 2'10
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