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Brass or woodwind - Bleckblås eller träblås
Abstrakt
This is a study where I examine and compare the perceived emotional expression of
brass instruments and reed instruments to investigate whether one group have an
inherent tendency to better express a certain emotion than the other group. Based on
scientifically proven methods, I have composed two musical pieces, where one of them
represents the emotion of happiness and the other one represents the emotion of
sadness. I have then written 5 arrangements per musical piece, where one of them
consists of piano, two consists of solo instruments from each instrument group
accompanied by piano, and two consists of a trio from each instrument group. This
makes a total of 10 arrangements. These arrangements serve as audio examples in a web
survey where I compare the two instrument groups based on how the audience perceive
their emotional expression. A total of 36 people participated in the survey.
Regarding the emotion of happiness, 71 % of the participants felt that trumpet and
piano was the solo instrument version that best expressed happiness while 18 % chose
oboe and piano. 44 % chose the brass trio as the happiest version while 36 % felt that
the reed trio best expressed happiness. When it came to the emotion of sadness, 19 % of
the participants chose trumpet and piano as the saddest solo instrument version, while
72 % felt that oboe and piano sounded the saddest. 25 % chose the brass trio as the
saddest version while 67 % chose the reed trio.

Nyckelord
Musik och känsla, Känslor, Bleckblås, Träblås, Trumpet, Oboe, Piano, Komposition,
Arrangemang, Lyssningstest, Instrumentlyssning

Tack
Jag skulle vilja tacka mina handledare och samtliga deltagare i enkäten samt min
flickvän som har varit en drivande kraft i min arbetsprocess.
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1  Inledning
The expressive qualities of music have been a matter of discussion by
philosophers and music theorists ever since Antiquity. It has been proposed
that music may express, reflect, or represent events/situations (‘programme
music’), motion, dynamic forces, human character, personality, social
conditions, religious faith, and -above all- emotions.
(Gabrielsson och Lindström 2010, 367)
Det område som jag har valt att arbeta inom är huruvida träblåsinstrument och
bleckblåsinstrument gestaltar det emotionella uttrycket inom musik annorlunda
gentemot varandra eller ej. Som bleckblåsmusiker detta en fråga som jag till och från
har ställt mig själv i anslutning till olika evenemangsammanhang, exempelvis i
situationer där melodin i en komposition har vandrat ifrån bleckblåssektionen till
träblåssektionen. En sådan detalj kan användas för att ge musikalisk kontrast, men
huruvida det ur åhörarens perspektiv uppfattas som en variation i det känslomässiga
uttrycket eller ej är en intressant frågeställning. Är bleckblåsinstrument "glada"? Är
träblåsinstrument "ledsna"? Har instrumentuppsättningen någon betydelse i
sammanhanget överhuvudtaget, eller är skillnaden påtaglig? Det är frågor som dessa
som har lett mig till att vilja genomföra denna undersökning.

2  Bakgrund, syfte & frågeställningar
2.1  Bakgrund
Ytterst få systematiska undersökningar om hur olika musikinstruments klangfärg
influerar det uppfattade emotionella uttrycket har genomförts (Gabrielsson och
Lindström 2010, 389), och inga liknande studier, utav vad jag har själv kunnat hitta,
berör området beträffande musikinstrumentsgrupper eller kombinationer utav
musikinstrument. Ett stabilare underlag för hur musikens struktur står sig i relation till
det känslomässigt musikaliska uttrycket finns dock representerad i boken Handbook of
Music and Emotion, närmare bestämt i kapitel 14, som är skrivet utav Alf Gabrielsson
och Erik Lindström (2010, 367-419).

2.2  Syfte & frågeställningar
Syftet med detta arbete är att utgöra en grund för hur jag som kompositör bör förhålla
mig till val utav blåsinstrument eller blåsinstrumentgrupp i fråga om emotionell
gestaltning. Mina frågeställningar lyder som följer:
•   Är mitt val utav blåsinstrumentsektion, inom en komposition eller ett
arrangemang, utav relevans i fråga om den emotionella gestaltningen?
•   Uppfattas känslouttrycket hos ett pianoackompanjerat soloinstrument
annorlunda jämfört med känslouttrycket hos en instrumentsektion ifrån samma
instrumentgrupp?
•   Påverkar ålder, kön och musikalisk bakgrund hur en person uppfattar
känslouttrycket?
•   Kan jag utifrån vetenskapligt beprövade kriterier komponera musik utifrån en
bestämd känsla på ett sådant sätt att denna känslorepresentation uppfattas utav
lyssnaren?
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3  Metod & material
3.1  Litteraturstudier
För att undersöka ämnesområdet och besvara mina frågeställningar har jag planerat och
strukturerat upp mitt tillvägagångsätt med ett flertal olika metoder, och inledningsvis
innebär detta att jag behövde analysera vad det är som definierar musik utifrån en
ämnad känslorepresentation. Utav denna anledning påbörjade jag arbetet med
litteraturstudier, detta i syfte att bilda mig en uppfattning om hur man utifrån rent
kompositionsmässiga aspekter såsom modus, intensitet, tonhöjd, melodik, harmonik,
tonalitet, rytm, artikulation och form bör förhålla sig för optimal emotionell gestaltning.
Den litteratur och den tidigare forskning som jag har använt mig utav för att fastställa
dessa kriterier är en bok med titeln Handbook of Music and Emotion som är
sammanställd utav Patrik N. Juslin och John A. Sloboda (2010). Denna bok är ett
samlingsverk som täcker allt ifrån multidisciplinära perspektiv inom området till
musikskapande, musiklyssnande och om hur sociala faktorer såsom
personlighetsutveckling påverkar den musikaliska perceptionen. Jag har dock
huvudsakligen koncentrerat mina studier på kapitlet om musikskapande, då det enligt
mig är det kapitel som är utav högsta relevans för detta arbete.

3.2  Komposition, arrangemang & produktion
För att generera ett underlag för min undersökning har jag strukturerat upp ett
kompositionsramverk utifrån mina litteraturstudier. Med denna utgångspunkt har jag
skrivit två korta kompositioner, en för känslan glädje och en för känslan ledsamhet, som
i så stor utsträckning som möjligt återspeglar mitt analysunderlag. Jag har valt att enbart
arbeta med just dessa två känslor utav två anledningar: 1.) för att de enligt Robert
Plutchicks "känslohjul" ("Wheel of Emotions", se fig. 1) är direkta motpoler gentemot
varandra, vilket kan bidra till musikalisk kontrast, och 2.) för att avgränsa arbetet. Den
programvara som jag har använt för själva komponerandet är Sibelius 7, där melodierna
är framarbetade med hjälp utav piano.
Gällande arrangemang valde jag att arrangera för totalt fem olika
instrumentkombinationer per komposition, vilket sammanlagt genererade 10 olika
arrangemang, listade nedan:
Figur 1:

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Glädje, arrangerat för piano
Glädje, arrangerat för piano och trumpet
Glädje, arrangerat för piano och oboe
Glädje, arrangerat för bleckblåstrio
Glädje, arrangerat för träblåstrio
Ledsamhet, arrangerat för piano
Ledsamhet, arrangerat för piano och trumpet
Ledsamhet, arrangerat för piano och oboe
Ledsamhet, arrangerat för bleckblåstrio
Ledsamhet, arrangerat för träblåstrio

Robert Plutchiks "Wheel of Emotion"
(Wikipedia 2016)

Mina val utav arrangemang avspeglar sig i mina frågeställningar, där jag specifikt
talar om bleckblås, träblås och pianoackompanjerade soloinstrument ifrån respektive
instrumentgrupp. De arrangemang som har tillkommit utöver dessa är de som enbart
innehåller piano. Syftet med dessa arrangemang är att i enkäten presentera
kompositionerna för deltagarna utan att avslöja varken bleckblåsets eller träblåsets
klangfärger och inneboende karaktärer, men detta skriver jag mer om i nästa
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underrubrik. Den komponerade musiken är utav typen kammarmusik, och har
arrangerats för tre stämmor: sopran, alt och bas. Instrumentkonstellationerna i
respektive arrangemang innefattar instrument som har motsvarande spelregister
(Orchestrallibrary, 2015). Bleckblåstrion består utav trumpet (sopranstämman), valthorn
(altstämman) och bastrombon (basstämman) medan träblåstrion består utav oboe
(sopranstämman), klarinett (altstämman) och fagott (basstämman). Sopraninstrumenten
ifrån respektive blåsgrupp står för melodierna och ledmotiven. Stämmorna är identiska i
samtliga arrangemang, och har alltså inte justerats på något sätt. Detta innebär att de
stämmor som inte spelas i blåsinstrument i ett arrangemang då istället spelas på piano.
Utav praktiska skäl valde jag sedan att programmera samtliga arrangemang med
mjukvaruinstrument i kontrast till att spela in allting, vilket hade krävt mer planering
och varit mer tidskrävande. För detta har jag använt mig utav Pro Tools 12. De
mjukvaruinstrument som jag har använt mig utav i produktionen är UVI Orchestral
Suite för blåsinstrumenten och Native Instruments Komplete Definitive Piano Collection
för pianot.

3.3  Enkät & undersökning
Det ljudande materialet ligger som underlag för den webbenkät som är själva studien i
detta arbete. Den är utformad med frågor som är kopplade till länkar med ljudexempel,
som ligger på en hemsida som heter Soundcloud, där deltagarna skall betygsätta
arrangemangen i huruvida det emotionella intrycket skiljer sig eller ej gentemot
varandra. Enkäten som jag har använt mig utav är en kvalitativ webbenkät (Trost 2012,
23), där jag undersöker mönster i känslointryck hos personer med olika kön, i olika
åldrar och med olika musikalisk bakgrund. Deltagarna har alltså, utöver att besvara de
direkt studierelaterade frågorna, ange både kön och ålder samt redogöra för sin
musikaliska bakgrund, då en utav mina frågeställningar berör dessa variablers
eventuella påverkan. Åldersgrupperna är strukturerade utefter Erik H. Erikssons
psykosociala utvecklingsteori (Hwang & Nilsson 2011, 54-57), och lyder som följer:
20-40år (ung vuxenålder), 40-60år (vuxenålder) och 60+ (ålderdomen). Kön har jag
delat in i man, kvinna eller annat, då jag vill att alla eventuella deltagare ska kunna
känna sig accepterade oavsett hur de identifierar sig själva. Gällande musikalisk
bakgrund har jag för enkelhetens skull endast lagt in tre alternativ: 1.) ingen musikalisk
bakgrund, 2.) självlärd musiker och 3.) musikaliskt utbildad. Jag har valt just dessa tre
då de i min mening är de tre huvudgrupperna.
Då det fanns en risk att svarsgruppen inte skulle bli stor nog så vände jag mig
personligen till ett urval utav vänner och bekanta för att försäkra mig om ett visst
svarsdeltagande. Utöver denna svarsgrupp lade jag även upp enkäten offentligt på
sociala medier, i hopp om att på så sätt expandera svarsutbudet ytterligare.
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4  Redovisning utav arbetsprocessen
4.1  Litteraturstudier
Jag påbörjade mitt arbete med litteraturstudier, detta för att utforma ett underlag för hur
man enligt vetenskapligt beprövade metoder bör förhålla sig till musikens struktur och
form i relation till den känsla man vill projicera. Den största anledningen till att jag ville
utgå ifrån beprövade metoder istället för egna konstnärliga preferenser var att jag ville
ha en konkret grund att komponera utifrån, men även för att se om jag genom detta
arbetssätt kunde nå ett önskat resultat, i detta fall att åhöraren uppfattar den avsedda
känslorepresentationen. Ett underlag för detta fann jag i en bok vid namn Handbook of
Music and Emotion, som är ett samlingsverk sammanställt utav Patrik N. Juslin och
John A. Sloboda. Kapitlet som jag har utgått ifrån (kapitel 14) är skrivet utav Alf
Gabrielsson och Erik Lindström, och handlar just om musikens struktur i relation till
känslouttryck (2010, 366-367). Utifrån dessa studier strukturerade jag upp ett ramverk
att komponera utefter som består utav totalt 11 variabler, listade nedan:
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Tonart/modus
Intensitet
Användbara intervall
Melodiskt omfång
Melodisk riktning
Melodisk rörelse
Harmonik
Tonalitet
Rytm
Artikulation
Form

Respektive känsla hade enligt Alf Gabrielsson och Erik Lindström en tilldelad
variant utav dessa variabler. De flesta skiljde sig emellan känslorna ”ledsamhet” och
”glädje”, men vissa varianter tillskrevs dem båda (2010, 369-395).
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4.2  Komposition I – Glädje
Min första komposition skulle utgå ifrån känslan “glädje”. Utifrån detta undersökte jag
hur mitt ramverk skulle appliceras. Det löd som följer:
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Tonart/modus: Traditionellt sett dur, men inte nödvändigtvis.
Intensitet: Stark
Användbara intervall: Oktaven
Melodiskt omfång: Brett
Melodisk riktning: Stigande
Melodisk rörelse: Intervallvis
Harmonik: Simpel och konsonant
Tonalitet: Tonalt
Rytm: Regelbunden
Artikulation: Legato
Form: Enkel

Med detta som utgångspunkt började jag komponera musiken. Jag började med
melodin, då musiken, bortsett ifrån det faktum att den skulle vara utav typen
kammarmusik, skulle vara melodicentrerad då arrangemang med soloinstrument även
skulle produceras. Hade samtliga stämmor varit av en fullt melodisk karaktär så hade
förmodligen dessa arrangemang låtit diffusa i lyssnarens öron. Man kan säga att jag
ville hålla musiken lättlyssnad för att försöka motverka bortfall i enkäten. Jag satte mig
vid pianot och började formge melodier utifrån ovanstående punkter. Resultatet kan ses
i Bilaga A. Denna melodi fick mig att se någon form utav lycklig återträff framför mig.
Utifrån denna melodi byggde jag sedan på med harmonik med hjälp utav de två
resterande stämmorna. Det slutgiltiga musikstycket kan ses i Bilaga B.
Musiken återspeglar enligt mig inte varje variabel till fullo enligt ramverket, men
ramverket har i mitt komponerande mer fungerat som utgångspunkt snarare än en lista
med bestämda kriterier. Detta beror på att jag i min arbetsprocess lade märke till att mitt
komponerande tog för lång tid om jag inte inkluderade någon form utav konstnärlig
frihet. Med detta sagt så kan denna melodi enligt mig ändå tillskrivas den ämnade
känslan, då samtliga variabler överensstämmer, om än inte maximalt. Initialt så hade jag
även problem med att skriva vidare på stycket efter det att själva temamelodin var
skriven, då jag tidigare aldrig hade försökt arbeta med just känslan ”glädje” i mitt
komponerande. Jag fann till en början ingen naturlig fortsättning eller B-del, vilket
resulterade i att arbetsflödet stannade upp, men fick sedan tillräcklig inspiration efter
konsultering med min handledare.
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4.3  Komposition I – Ledsamhet
Min andra komposition skulle utgå ifrån känslan “ledsamhet”, så utifrån detta
undersökte jag även här, precis som för den tidigare kompositionen, hur mitt ramverk
skulle appliceras. Se variablerna nedan:
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Tonart/modus: Traditionellt sett moll, men inte nödvändigtvis.
Intensitet: Svag
Användbara intervall: Lilla sekunden
Melodiskt omfång: Smalt
Melodisk riktning: Fallande
Melodisk rörelse: Stegvis
Harmonik: Komplex och dissonant
Tonalitet: Atonalt
Rytm: Oregelbunden
Artikulation: Legato
Form: Komplex

Precis som i den första kompositionen började jag komponera musiken utifrån detta
ramverk. Jag satte mig vid pianot och började även här med melodin, av samma
anledning som tidigare. Resultatet kan ses i Bilaga C. Denna melodi fick mig att tänka
på sorg, depression och ledsamhet. Den har en mörk och ensam karaktär i mina öron.
Än en gång började jag sedan strukturera harmoniken med melodin som utgångspunkt.
Det färdiga arrangemanget kan ses i Bilaga D.
Enligt mig återspeglar musiken inte heller här varje variabel till fullo enligt
ramverket, och det är utav samma anledning som tidigare. För att nå ett resultat behövde
jag inkludera en viss grad konstnärlig frihet. I detta fall resulterade det i att intensiteten
blev lite för stark, det melodiska omfånget något brett, och formen något enkel. Bortsett
ifrån detta anser jag att samtliga variabler finns där, precis som i den tidigare
kompositionen, men inte till deras fulla potential. Denna känsla ansåg jag vara mer
lättarbetad, då jag vid flera tillfällen tidigare hade försökt arbeta utifrån den.
Arbetsflödet var för denna komposition mycket mer konsekvent än för den tidigare
kompositionen.
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4.4  Produktion
Själva produktionen utav mina ljudexempel var främst centrerad i programmering. Jag
exporterade MIDI-filer för respektive komposition ifrån Sibelius 7 och importerade dem
sedan i två separata projektfiler i Pro Tools 12. En projektfil per komposition där varje
projektfil innehöll samtliga arrangemang för den tillskrivna kompositionen. Detta var
mjukvaran som skulle vara min produktionsplattform. Därefter tilldelade jag sedan
respektive stämma, nu i MIDI-format, en kanal med dess förutbestämda instrument för
varje arrangemang. Mjukvaruinstrumenten jag använde var UVI Orchestral Suite för
blåsinstrumenten och Native Instruments Komplete Definitive Piano Collection för
pianot. I mjukvaruinstrumentens grafiska användargränssnitt ställde jag sedan in det
spelsätt eller uttryck som anvisades i notskrifterna, vilket i båda kompositioner
dominerades utav en legatokaraktär. Någon vidare tillskrivning för eventuella
karaktärsdifferanser, t.ex. staccato, behövdes sedan inte, då uttrycket i mina öron
generellt lät tillräckligt bra även vid dessa variationer. Det jag däremot justerade på ett
programmeringsplan var dynamik, för att få det att låta så naturtroget som möjligt samt
så att det återspeglade det som anvisades i noterna, och tonernas varaktighet, för att
simulera andningspauser.
Efter programmering skickade jag signalen ifrån samtliga mjukvaruinstrument till
kanaler med rumsklangssimulationer så som delay (eko) och reverb (efterklang). Detta
gjorde jag utav två anledningar: 1.) för att försöka placera instrumenten i en naturlig
konsertmiljö, och 2.) för att försöka få det att låta genuint och så gott det går maskera
det faktum att jag använt mig utav mjukvaruinstrument, då det i mina öron hördes
väldigt tydligt att det inte var några riktiga instrument. Jag gjorde en kanal för delay:et
och en kanal för reverb:et och ställde sedan in respektive rumseffekt på förutbestämda
inställningar, detta utav praktiska skäl då det redan fanns inställningar för den miljö jag
var ute efter (konserthall). Mycket mer än så reflekterade jag inte över rumseffekternas
inställningar. Jag skickade signalen ifrån mjukvaruinstrumenten på ett sådant sätt att
deras signal både gick in i delay-kanalen och reverb-kanalen, men skickade sedan även
den egna signalen ifrån delay-kanalen till reverb-kanalen i hopp om att få rumsklangen
att låta mer homogen och naturtrogen. Mycket mer än såhär gjorde jag inte rent
produktionsmässigt, mer än att ställa in ljudnivåer och panorera instrumenten så att de
inte skulle komma ifrån samma punkt i ljudbilden. I stora drag placerade jag
sopranstämman i mitten, altstämman till vänster och basstämman till höger. Väldigt lite
vikt har lagts på mixning. Jag har lagt lite kompression på pianot, för att forma
karaktären i transienterna litegrann, och lagt lite bandsimulering på masterbussen, vilket
i mina öron får helheten att smälta ihop litegrann. Arbetsprocessen var likadan för båda
kompositioner.
Jag exporterade samtliga arrangemang till separata ljudfiler, där endast de som
enbart innehöll piano fick behålla styckets fulla längd. Resterande arrangemang
förkortade jag på ett sådant sätt att de enbart innehöll introt, första A-delen och lite utav
B-delen. Detta gjorde jag för att korta ner svarstiden på enkäten.
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4.5  Utformning utav enkät
När allt det konstnärliga var färdigställt började jag fundera på hur jag skulle utforma
enkäten. Jag hade redan bestämt mig för att jag skulle göra en webbenkät, men visste
inte riktigt hur jag ville att den skulle se ut. Jag konsulterade med min handledare, och
diskuterade lite idéer med honom. Jag sökte sedan igenom internet efter en lämplig
webbenkätsplattform. I slutändan bestämde jag mig för att använda mig utav Google
Forms, som är Googles egna enkätverktyg. Jag valde detta för att det verkade stabilt
samt för att det var väldigt enkelt att arbeta med. Jag upptäckte dock ganska tidigt att
jag inte kunde bifoga mina ljudexempel på denna plattform, utan blev tvungen att finna
en annan lösning. Jag kom fram till att det enklaste sättet var att ladda upp mina
ljudexempel på tjänsten Soundcloud med privata länkar som jag sedan skulle bifoga till
relevant fråga i enkäten.
Då en utav mina frågeställningar berörde uppfattningsvariationer emellan ålder,
kön och musikalisk bakgrund utformade jag först frågor gällande dessa variabler.
Åldersgrupperna strukturerade jag utefter Erik H. Eriksons socialpsykologiska
utvecklingsteori (Hwang & Nilsson 2011, 54-57) för att få en vetenskaplig anknytning
baserad på en allmänt vedertagen teori istället för att planlöst strukturera dem.
Åldersgrupperna blev utefter denna teori 1.) 20-40år (ung vuxenålder), 2.) 40-60år
(vuxenålder) och 3.) 60+ (ålderdomen). Könsgrupperna delade jag in i man, kvinna och
annat, i syfte att välkomna alla deltagare oavsett hur de identifierar sig själva. Gällande
musikalisk bakgrund så bifogade jag alternativen ”ingen musikalisk bakgrund”,
”självlärd musiker” och ”musikaliskt utbildad”, då jag ansåg att dessa var de tre
huvudgrupperna.
Resten utav enkäten delade jag in i ytterligare två avsnitt, ett för varje
komposition, där varje avsnitt skulle innehålla likadana frågor, dock applicerade utefter
avsnittets innehåll. För att sammanfatta enkätens utformning bestämde jag mig för att
deltagarna skulle bli ombedda att lyssna på totalt 10 korta ljudexempel, 5 versioner utav
det lyckliga musikstycket och 5 versioner utav det ledsamma musikstycket. För den
första frågan i respektive avsnitt valde jag att presentera varje känsla i
solopianoversionerna. Tanken bakom dessa pianoversioner var att de skulle fungera
som neutrala nämnare som varken avslöjade bleckblåsets eller träblåsets karaktärer.
Frågan som jag kopplade till dessa versioner berörde huruvida den ledsamma
kompositionen upplevdes som ledsen eller ej, och om den glada kompositionen
upplevdes som glad eller ej, för att se om mina litteraturstudier gett rätt resultat. En 5gradig skala ifrån ”stämmer inte alls” till ”stämmer bra” fick stå för svarsalternativen.
Resterande ljudexempel delade sedan jag in i par, bleckblås mot träblås för respektive
känsla, där deltagarna sedan fick redogöra för vilken utav versionerna som bäst
representerade den ämnade känslan. Svarsalternativen för dessa frågor blev ”A”, ”B”
eller ”Inget utav dem”.
Nu ansåg jag att enkäten var färdig, och skickade då en länk utav en testversion
till min handledare för att se så att upplägget var logisk och enkelt att förstå, samt för att
se så att mitt länksystem fungerade. Enkäten visade sig fungera, så jag publicerade den.
Först skickade jag länkar personligen till 25 bekanta, i hopp om att försäkra mig om
åtminstone 25 deltagare, och där efter publicerade jag den offentligt på Facebook.
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5  Resultat
5.1  Deltagande
Totalt var det 36 personer som deltog i enkäten. I fråga om ålder så var det 29 st (81 %)
som tillhörde åldersgruppen 20-39, 4 st (11 %) som tillhörde åldersgruppen 40-59 och 3
st (8 %) som tillhörde åldersgruppen 60+. 19 st (53 %) var män, 16 st (44 %) var
kvinnor och en person (3 %) identifierade sig som ”annat”. Gällande musikalisk
bakgrund så var det 8 st (22 %) som enligt dem själva saknade musikalisk bakgrund, 6
st (17 %) som klassificerade sig som självlärda musiker och 22 st (61 %) som
klassificerade sig som musikaliskt utbildade. Enkäten låg öppen i 4 dagar, emellan
19:30 den 7/3 och 23:00 den 10/3.

Bilaga F Enkätresultat – Avsnitt I
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5.2  Svarsresultat – ”Glädje”
5.2.1  Fråga 1

Här fick deltagarna gradera musikstycket ”Glädje” i hur de uppfattade det
känslomässiga uttrycket på en 5-gradig skala. En deltagare (3 %) ansåg att det inte
stämde alls, 4 st (11 %) ansåg att det stämde mindre bra, 13 st (36 %) ansåg att det
stämde något, 14 st (39 %) ansåg att det stämde ganska bra och 4 st (11 %) ansåg att det
stämde bra.

5.2.2  Fråga 2

Här fick deltagarna välja det pianoackompanjerade soloinstrument som de tyckte bäst
representerade ämnad känsla. 27 st (71 %) tyckte att trumpet och piano var det
arrangemang som lät lyckligast, medan 7 st (18 %) tyckte att oboe och piano lät
lyckligast. 4 st (11 %) ansåg att de var likvärdiga.

5.2.3  Fråga 3

Här fick deltagarna välja den blåstrio som de tyckte bäst representerade ämnad känsla.
16 st (44 %) tyckte att bleckblåstrion var det arrangemang som lät lyckligast, medan 13
st (36 %) tyckte att träblåstrion lät lyckligast. 7 st (19 %) ansåg att de var likvärdiga.

Bilaga G Enkätresultat – Avsnitt II (sida 1)
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5.3  Svarsresultat – ”Ledsamhet”
5.3.1  Fråga 4

Här fick deltagarna gradera musikstycket ”Ledsamhet” i hur de uppfattade det
känslomässiga uttrycket på en 5-gradig skala. 3 st (8 %) ansåg att det inte stämde alls, 6
st (17 %) ansåg att det stämde mindre bra, 4 st (11 %) ansåg att det stämde något, 12 st
(33 %) ansåg att det stämde ganska bra och 11 st (31 %) ansåg att det stämde bra.

5.3.2  Fråga 5

Här fick deltagarna välja det pianoackompanjerade soloinstrument som de tyckte bäst
representerade ämnad känsla. 7 st (19 %) tyckte att trumpet och piano var det
arrangemang som lät mest ledsamt, medan 26 st (72 %) tyckte att oboe och piano lät
mest ledsamt. 3 st (8 %) ansåg att de var likvärdiga.

5.3.3  Fråga 6

Här fick deltagarna välja den blåstrio som de tyckte bäst representerade ämnad känsla. 9
st (25 %) tyckte att bleckblåstrion var det arrangemang som lät mest ledsamt, medan 24
st (67 %) tyckte att träblåstrion lät mest ledamt. 3 st (8 %) ansåg att de var likvärdiga.

Bilaga H Enkätresultat – Avsnitt III (sida 1)
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6  Diskussion
6.1  Diskussion
Detta avsnitt har jag strukturerat upp utefter mina frågeställningar, så att man tydligt ser
vilket område jag diskuterar och omkring vad jag bildar mitt resonemang.
1.   Är mitt val utav blåsinstrumentsektion, inom en komposition eller ett
arrangemang, utav relevans i fråga om den emotionella gestaltningen?
Min undersökning har visat att det inom instrumentgrupperna under vissa
omständigheter finns ganska tydliga associationer gällande deras emotionella
gestaltning. Gällande det glada musikstycket (se Bilaga G Enkätresultat – Avsnitt II,
sida 1) var det hela 71 % som ansåg att trumpet och piano var det som bäst projicerade
glädje i fråga om pianoackompanjerade soloinstrument, medan endast 44 % sedan ansåg
att bleckblåset överlag var det som bäst projicerade glädje, i kontrast till träblåset som
fick 36 %. Rent karaktärsmässigt står sig alltså bleckblåstrion och träblåstrion väldigt
nära varandra i dess emotionella gestaltning, medan trumpet som soloinstrument helt
klart uppfattas som gladare än oboen. När det kommer till det ledsna musikstycket (se
Bilaga H Enkätresultat – Avsnitt III, sida 1) var resultatet annorlunda. 72 % ansåg att
oboe och piano var det arrangemang som lät mest ledsamt, medan 67 % sedan ansåg att
träblåsets generella karaktär var det som lät ledsnast. Gällande ledsam musik verkar det
alltså som att träblåset rent generellt bättre projicerar känslouttrycket, vilket skiljer sig
ganska tydligt från vad vi såg hos den tidigare känslan. Så sammanfattningsvis är svaret
ja, mitt val utav blåsinstrumentsektion är utav relevans.
2.   Skiljer sig resultatet för pianoackompanjerade soloinstrument ifrån respektive
blåssektion?
Ja. Skillnaden i känslouttrycket visade sig vara tydligare för pianoackompanjerade
soloinstrument jämfört med blåstriorna. Som tidigare nämnt ansåg 71 % att trumpet och
piano lät gladare, medan enbart 18 % ansåg att oboe och piano var det arrangemang som
lät gladast (se Bilaga G Enkätresultat – Avsnitt II, sida 1). Jämför man detta med de 44
% som ansåg att bleckblåstrion var gladast och de 36 % som istället ansåg att
träblåstrion var gladast är skillnaden väldigt tydlig. Beträffande det ledsamma
musikstycket var resultaten för både de pianoackompanjerade soloinstrumenten och
blåstriorna i stora drag likadana, som tidigare nämnt (se Bilaga H Enkätresultat –
Avsnitt III, sida 1). Detta innebär att skillnaden, igen, helt beror på under vilka
omständigheter som råder.
3.   Varierar det uppfattade känslouttrycket i fråga om ålder, kön och musikalisk
bakgrund?
Då variationen utav deltagare i fråga om ålder och musikalisk bakgrund inte blev
jättestor är detta svårt att bedöma. Gällande kön är det dock annorlunda, då 53 % utav
deltagarna var män och 44 % var kvinnor (se Bilaga F Enkätresultat – Avsnitt I). I
instrumentjämförelserna var det hela 88 % utav kvinnorna som ansåg att trumpet och
piano lät lyckligast, medan endast 53 % männen ansåg detsamma. Trumpet och piano
har alltså majoritet i båda grupperna, men differansen hos kvinnorna är alltså mycket
mindre (se Bilaga G Enkätresultat – Avsnitt II, sida 3). När det sedan kommer till att
jämföra blåstriorna i fråga om glädje är skillnaden ännu större, där 63 % utav kvinnorna
anser att bleckblåset låter gladast medan endast 32 % utav männen ansåg detsamma.
12

Majoriteten utav männen, 53 %, ansåg istället att träblåset var det som lät lyckligast.
Här skiljer sig alltså den generella uppfattningen ganska stort emellan könen (se Bilaga
G Enkätresultat – Avsnitt II, sida 4). Skillnaden emellan könen hos soloinstrumenten är
ungefär densamma i det ledsamma stycket som i det glada, bortsett ifrån att de där
istället har valt oboe och piano istället för trumpet och piano (se Bilaga H Enkätresultat
– Avsnitt III, sida 3). 74 % utav kvinnorna tyckte sedan träblåset var det arrangemang
som lät mest ledsamt, medan endast 58 % utav männen tyckte samma (se Bilaga H
Enkätresultat – Avsnitt III, sida 4). Slutsatsen man då kan dra gällande kön är att
kvinnor rent generellt tenderar att dela uppfattning och är mer konsekventa gällande
bleckblåsets och träblåsets uttryck, i kontrast till männen vars svar var mycket mer
spridda.
Det som går att säga beträffande musikalisk bakgrund är att de deltagare utan
musikalisk bakgrund tenderar att vara aningen mer konsekventa i hur de svarar i fråga
om bleckblås kontra träblås. Om de exempelvis anser att trumpet och piano projicerar
en känsla bäst så svarar de nästan alltid att bleckblåstrion gör detsamma. Frågan är om
detta fenomen beror på generalisering, att de automatiskt klumpar ihop bleckblås för en
känsla och träblås för en annan, eller om det helt enkelt beror på brist utav engagemang.
De som klassificerade sig som självlärda musiker och de som klassificerade sig som
musikaliskt utbildade svarade, i stora drag, likadant.
4.   Kan jag utifrån vetenskapligt beprövade kriterier komponera musik utifrån en
bestämd känsla på ett sådant sätt att denna känslorepresentation uppfattas utav
auditoriet?
Utifrån resultatet kan man se att jag delvis har lyckats projicera känslorna genom det
ramverk som jag utgick ifrån. Gällande det glada musikstycket var det 11 % som tyckte
att det stämde bra, 39 % som tyckte att det stämde ganska bra, 36 % som tyckte att det
stämde något, 11 % som tyckte att det stämde mindre bra och 3 % som tyckte att det
inte stämde alls. Delar man in detta i tre block så var det alltså 50 % som tyckte att det
stämde bra eller ganska bra, 36 % som tyckte att det stämde något och 14 % som tyckte
att det stämde mindre bra eller inte alls (se Bilaga G Enkätresultat – Avsnitt III, sida 1).
Beträffande det ledsamma musikstycket var det 33 % som tyckte att det stämde bra, 31
% som tyckte att det stämde ganska bra, 11 % som tyckte att det stämde något, 17 %
som tyckte att det stämde mindre bra och 8 % som tyckte att det inte stämde alls. Om
man delar in detta på samma sätt som tidigare var det 64 % som tyckte att det stämde
bra eller ganska bra, 11 % som tyckte att det stämde något och 25 % som tyckte att det
stämde mindre bra eller inte alls (se Bilaga H Enkätresultat – Avsnitt III, sida 1).
I stora drag kan man alltså säga att jag lyckades ganska bra. Frågan är om det hade
blivit bättre om jag hade följt ramverket till 100 %, eller om det snarare hade stjälpt mer
än vad det hade hjälpt.
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6.2  Studiens svagheter
Detta arbete hade förmodligen gått att få mer precist och representativt om antalet
deltagare hade varit större. Att mängden variation i fråga om ålder, kön och musikalisk
bakgrund är så liten är även det en parameter som man hade kunnat motarbeta och på så
sätt även fått mer diskussionsmaterial. På den konstnärliga fronten hade det ljudande
materialet förmodligen varit mer relevant om det hade varit inspelat, då
mjukvaruinstrument i min mening inte uttrycker instrumentens karaktär på samma vis
som en riktig musiker hade gjort med ett riktigt instrument. Jag hade även, som jag
nämnde tidigare, kunnat förhålla mig till kompositionsramverket till 100 % istället för
att arbeta relativt fritt runt dem, vilket på så sätt hade prövat frågeställningen med högre
precision.

6.3  Slutord
Jag har genom detta arbete bildat mig en konstnärlig uppfattning om hur jag kan
förhålla mig till val utav blåsinstrumentgrupp vid känslomässig gestaltning för att på
bästa sätt projicera det för åhöraren. Resultatet ligger som en stabil grund för detta, och
kan även användas som utgångspunkt för vidare forskning inom ämnet, som exempelvis
skulle kunna undersöka varför det ur ett psykologiskt perspektiv uppstår skillnader i
uppfattning emellan olika åldersgrupper, könsgrupper och personer med olika
musikalisk bakgrund. En annan variant hade kunnat vara att göra en likadan studie, fast
att då använda sig utav riktiga instrument istället för mjukvaruinstrument. I en mer
vetenskaplig studie hade man kanske kunnat fokusera på och utgå ifrån
instrumentklangernas fysiologiska attribut. Möjligheterna är många.
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