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Sammanfattning 
 

Olika musikstycken påverkar hur vi uppfattar och ser saker. Denna studie utforskar 

hur musikinstrument påverkar uppfattningen av figurer i en animation för att utforska 

hur detta spelar en roll i musiken.  

En kvantitativ studie utfördes där deltagarna delades in i tre grupper som såg varsin 

version av animationen; en med en melodi arrangerad för klarinett, en med samma 

melodi arrangerad för flöjt och en utan musik som fungerade som kontrollgrupp. De 

svarade på en enkät med motsatta adjektivpar för att gradera en av karaktärerna i 

animationen. 

Resultatet visar att valet av instrument kan påverka hur figurer uppfattas inom vissa 

aspekter, men det är osäkert om resultatet av denna studie är giltigt på grund av 

problem med studien. 

Nyckelord: Uppfattning, karaktär, klarinett, flöjt, animation, musik  
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1 Introduktion 

 
Musik påverkar hur vi uppfattar och ser saker. Glad och ledsen musik påverkar hur vi 

uppfattar ansiktsuttryck och olika genrer kan användas för att ta fram specifika detaljer i 

reklamfilmer och ändra dess budskap. Olika stycken kan även ändra uppfattningen av 

karaktärer i filmer. 

Det som däremot saknas i de flesta undersökningarna inom musikens påverkan på hur vi 

uppfattar olika koncept är hur de mindre beståndsdelarna i ett stycke spelar en roll inom 

detta, såsom musikinstrument. Olika musikinstrument har kopplingar till olika känslor, 

platser, tidsperioder och kulturer, vilket alla är olika faktorer man kan använda när man 

väljer instrumentation för ett verk. Valet av musikinstrument påverkar musiken i sig, men 

frågan är hur valet av musikinstrument kan påverka hur vi uppfattar ett audiovisuellt verk? 

Denna studie har undersökt hur uppfattningen av karaktärer i en animation påverkas av 

olika musikinstrument. Två versioner av en melodi skapades för en kort animation, där ena 

versionen arrangerades för flöjt och den andra för klarinett. Deltagarna för studien delades 

in i tre grupper; en som såg filmen med flöjt, en som såg filmen med klarinett och en 

kontrollgrupp som såg filmen utan musik. Studien använde kvantitativ metod och Semantic 

Differential. Semantic Differential är en teknik där deltagarna får gradera karaktärerna 

utefter ett antal adjektivpar i olika kategorier. Genomsnittet för kategorierna räknades ut för 

varje grupp för att jämföra likheter och skillnader mellan grupperna i uppfattningen av en 

karaktär. 

För att skapa ett verk som passade animationen och som dessutom var välskrivet för 

musikinstrumenten som användes, undersöktes både filmmusik och de olika instrumenten 

inför produktionen av artefakten. Artefakten som skapades för studien består av tre 

versioner av en animation; en med melodin arrangerad för flöjt, en med melodin arrangerad 

för klarinett och en sista utan musik. Kompositionen använder tekniken mickey-mousing. 

Virtuella musikinstrument användes för de olika arrangemangen. 
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2 Bakgrund 

2.1 Musikens påverkan på den visuella uppfattningen 

Enligt forskning av Nosal m.fl. (2016) kan olika stycken i ett audiovisuellt medium påverka 

människors uppfattning av vad som ses i bild. Nosal m.fl. (2016) visar detta genom en 

undersökning på bakgrundsmusik till en film med hajar. I undersökningen såg deltagarna en 

film med hajar med olycksbådande musik eller upplyftande musik (2016, s. 3). De som såg 

filmen med olycksbådande musik fick en mer negativ syn på hajar jämfört med de som såg 

filmen med upplyftande musik (2016, s. 1). 

I en studie av Hung (2001) fick deltagarna i studien se en tvetydig reklamfilm för ett 

köpcentrum med ett klassiskt stycke eller en rocklåt. Beroende på vilket musikstycke 

åskådarna lyssnade till beskrev de reklamfilmen på olika vis. De som lyssnade till det 

klassiska stycket beskrev att köpcentrumet var menat till överklassen, personer i 30 och 40 

års ålder, yrkesmän och chefer (Hung 2001, s. 45). De beskrev dessutom köpcentrumet som 

mer bekvämt, lugnt och tyst (Hung 2001, s. 45). De som lyssnade till rocklåten beskrev 

köpcentrumet som mer ”inne” och ”aktivt” där målgruppen var personer mellan 20 till 30 år 

(Hung 2001, s. 45). Även färgtonerna till köpcentrumet uppfattades annorlunda beroende på 

musiken de lyssnade till; med det klassiska stycket beskrevs det som mörkare medan det 

beskrevs som ljusare med rocklåten (Hung 2001, s. 46). Även facklorna i filmen uppfattades 

annorlunda; kalla och mörka med det klassiska stycket, jämfört med heta och spännande 

med rocklåten (Hung 2001, s. 47). 

Jolij och Meurs (2011) demonstrerar hur musik som gör oss glada gör oss mer benägna till 

att identifiera glada ansiktsuttryck och vice versa med musik som gör oss ledsna. Deltagarna 

i undersökningen tog med musik som de själva ansåg gjorde dem glada eller ledsna (Joliji & 

Meurs 2011, s. 2). Därefter lyssnade de på musiken medan de utförde ett test där målet var 

att identifiera schematiska glada och ledsna ansikten inbäddade i brus (Joliji & Meurs 2011, 

s. 2). När de lyssnade på glad musik var det större chans att de identifierade de glada 

ansiktena jämfört med om de lyssnade på ledsen musik eller ingen musik (Joliji & Meurs 

2011, s. 3) och det var dessutom större chans att de misstog att de såg glada ansikten när 

inget ansikte visades (Joliji & Meurs 2011, s. 3). När de lyssnade på ledsen musik var det 

större chans att de upptäckte ledsna ansikten och dessutom större chans att de misstog att 

de såg ledsna ansikten när inget ansikte visades (Joliji & Meurs 2011, s. 3). 

Musik påverkar också hur riktiga ansiktsuttryck uppfattas, vilket Baranowski och Hecht 

(2016) visar i en undersökning. I undersökningen fick deltagarna se filmklipp med glada, 

ledsna eller neutrala ansiktsuttryck som musiksattes med glad, ledsen eller ingen musik för 

att sedan svara på frågor angående hur glada eller ledsna de uppfattade att ansiktsuttrycken 

var. Ansiktsuttrycken bedömdes som gladare när deltagarna lyssnade till glad musik och 

ledsnare när deltagarna lyssnade till ledsen musik (Baranowski & Hecht 2016, s. 6), speciellt 

när neutrala ansiktsuttryck visades (Baranowski & Hecht 2016, s. 7). Ett undantag till detta 

var däremot att glada ansiktsuttryck med ledsen musik bedömdes som gladare än när det 

visades med glad musik eller ingen musik (Baranowski & Hecht 2016, s. 7). 

Valet av musik kan också påverka hur vi relaterar till filmkaraktärer. Hoeckner m.fl. (2011) 

undersökte detta med 38 olika filmklipp (Hoeckner m.fl. 2011, s. 148) som använde tekniken 

reaction shot med neutrala eller tvetydiga ansiktsuttryck (Hoeckner m.fl. 2011, s. 147). Med 
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reaction shot menas ett filmklipp som visar hur en karaktär i en film reagerar till ett event, 

objekt eller en annan person i filmen (Hoeckner m.fl. 2011, s. 147). En del av klippen fick en 

unik komposition som utgick efter en av två genrer; thriller-musik eller melodramatisk 

musik (Hoeckner m.fl. 2011, s. 148). Med thriller-musik menas i detta fall musik som är 

menat att framkalla känslor av spänning och fara (Hoeckner m.fl. 2011, s. 147) och med 

melodramatisk musik menas musik som är menat att framkalla känslor av sårbarhet och 

tragisk förlust (Hoeckner m.fl. 2011, s. 147). Thriller-musiken som användes i studien är mer 

dissonant, har en större variation i klangfärg och ett större dynamiskt omfång jämfört med 

den melodramatiska musiken (Hoeckner m.fl. 2011, s. 148). En grupp såg filmerna utan 

musik (Hoeckner m.fl. 2011, s. 149). 

Deltagarna såg filmerna och graderade hur mycket de tyckte om karaktärerna och hur säkra 

de var att de visste vad karaktärerna tänkte (Hoeckner m.fl. 2011, s. 146). Karaktärerna 

graderades som mest omtyckta med melodramatisk musik och minst med thriller-musik; 

filmerna utan musik hamnade i mitten (Hoeckner m.fl. 2011, s. 149). Detta visar att 

melodramatisk musik höjde hur mycket deltagarna tyckte om karaktärerna jämfört med 

thriller-musik som sänkte det (Hoeckner m.fl. 2011, s. 149). Hur säkra de var över vad 

karaktärerna i filmklippen tänkte höjdes också med melodramatisk musik (Hoeckner m.fl. 

2011, s. 149), men det fanns inga skillnader inom detta mellan thriller-musik och filmklippen 

utan musik. 

2.1.1 Marshall och Cohen 

Marshall och Cohen (1988) undersökte hur uppfattningen av karaktärer kan variera 

beroende på musiken som deltagarna lyssnar till. I studien musiksattes en kort animation av 

Heider och Simmel (1944) med två olika stycken. Styckena, som betecknades som ”Weak 

Music” och ”Strong Music” skilde sig inom bl.a. tempo, skala och tonhöjd (Marshall & Cohen 

1988, s. 102). Animationen består av tre geometriska figurer: en cirkel, en liten triangel och 

en stor triangel som vardera representerar en karaktär (Marshall & Cohen 1988, s. 96). 

Även fast karaktärerna representerades av geometriska former visade Marshall och Cohen 

att åskådarna ändå uppfattade berättelsen i animationen på liknande vis:”It is reported 

typically that a pair of friends (the small triangle and the circle) are antagonized by a ”bully” 

(large triangle) who is failing to achieve his goal takes out his anger by destroying his home” 

(Marshall & Cohen 1988, s. 99). Berättelsen i sig påverkades inte heller av vilken musik som 

användes (Marshall & Cohen 1988, s. 99), men det förekommer skillnader i hur karaktärerna 

i sig uppfattades beroende på musiken (Marshall & Cohen 1988, s. 108). Marshall och Cohen 

(1988, s. 107) använde Semantic Differential (se kapitel 2.3) för att visa detta, där deltagarna 

fick ett formulär med 12 adjektivpar att gradera (Marshall & Cohen 1988, s. 100). 

Adjektivparen var indelade i tre olika kategorier, Evaluative med adjektivpar som good/bad, 

Potency med adjektivpar som weak/strong och Activity med adjektivpar som active/passive 

(Marshall & Cohen 1988, s. 102). 

Deltagarna delades in i fem olika grupper: En där filmen visades med ”Strong Music”; en där 

den visades med ”Weak Music”; en där ”Strong Music” spelades utan filmen; en där ”Weak 

Music” spelades utan filmen; och en kontrollgrupp där filmen visades utan musik (Marshall 

& Cohen 1988, s. 103). Grupperna som såg filmen (med eller utan musik) graderade 

karaktärerna med adjektivparen (Marshall & Cohen 1988, s. 103), de som enbart lyssnade 

på musiken graderade musiken med adjektivparen (Marshall & Cohen 1988, s. 103). Genom 

detta tog de ut genomsnittet för hur karaktärerna graderades inom varje kategori för varje 
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grupp som såg filmen (Marshall & Cohen 1988, s. 107) och genomsnittet för hur musiken 

graderades inom varje kategori för varje grupp som lyssnade på de olika musikstyckena 

(Marshall & Cohen 1988, s. 105). 

Resultatet de fick fram från detta visade på att ”Strong Music” i filmen ökade avståndet på 

värdet för Evaluative mellan den stora triangeln och de andra två figurerna jämfört med 

”Weak Music” och kontrollgruppen (Marshall & Cohen 1988, s. 106). Detta innebär att 

jämfört med gruppen för ”Weak Music” och kontrollgruppen fick den stora triangeln en mer 

negativ gradering på den kategorin medan de andra fick en mer positiv gradering. Potency 

var den kategori där skillnaden var starkast mellan grupperna som enbart lyssnade till 

musiken (Marshall & Cohen 1988, s. 106), däremot fanns det ingen större skillnad i hur 

karaktärerna uppfattades i denna kategori mellan grupperna som såg filmen med musik 

(Marshall & Cohen 1988, s. 106). Musiken påverkade också hur karaktärerna uppfattades i 

Activity där den lilla triangeln graderades högre än de andra karaktärerna inom gruppen för 

”Strong Music” (Marshall & Cohen 1988, s. 107) medan den stora triangeln graderades högre 

än de andra i de andra grupperna (Marshall & Cohen 1988, s. 107). Detta innebär att den 

karaktär som graderades som mest aktiv ändrades i gruppen för ”Strong Music”. 

2.2 Musikinstrument 

Wu m.fl. (2013) visar i en undersökning hur olika instrument kopplas till olika känslor. I 

undersökningen fick deltagarna lyssna på toner i samma frekvens av olika instrument och 

gradera dessa utefter känslorna "Happy, Joyful, Heroic, Comic, Sad, Depressed" och 

"Scary". (Wu m.fl. 2013, s. 1) "Happy, Joyful, Heroic, Comic" räknades som positiva känslor 

och "Sad, Depressed" som negativa medan "Scary" hamnade i en egen kategori (Wu m.fl. 

2013, s. 3). Instrumenten valthorn och flöjt graderas högt vid kopplingar till negativa känslor 

medan fiol, trumpet och klarinett graderades högt för positiva känslor och oboe graderades 

neutralt (Wu m.fl 2013, s. 4). Andra faktorer såsom melodi, harmonik och rytmik avgör 

också vilka känslor som kopplas till kompositionen (Wu m.fl. 2013, s. 1). Att specifika 

instrument associeras med specifika känslor innebär inte att man inte kan använda ett 

"positivt" instrument för att framkalla negativa känslor i ett stycke. Instrument är med andra 

ord enbart en beståndsdel av hela stycket, och känslorna som framkallas beror på stycket 

som helhet och hur instrumenten spelas. Däremot visar Wu m.fl. (2013) studie att det är värt 

att ha instrumenteringen i åtanke om man vill förstärka en specifik känsla. 

I en studie av Hailstone m.fl. (2009) undersökte de huruvida det var lättare att uppfatta 

specifika känslor i melodier med specifika instrument. Ett antal korta melodier skapades 

som var och en var menade att förmedla en av fyra känslor; glädje, sorg, ilska eller rädsla 

(Hailstone m.fl. 2009, s. 2145). Instrumenten som användes var piano, synthesizer, violin 

och trumpet. (Hailstone m.fl. 2009, s. 2145). Deltagarna i studien fick lyssna på varje melodi 

med varje instrument (Hailstone m.fl. 2009, s. 2146) och svara på vilken känsla melodin var 

kopplad till (Hailstone m.fl. 2009, s. 2146). Resultatet av studien visade bland annat att det 

var svårare att uppfatta att melodierna var glada med fiol jämfört med de andra 

instrumenten och svårare att uppfatta att melodierna var sorgsna med synthesizer 

(Hailstone m.fl. 2009, s. 2147). Att glada melodier var svårare att uppfattas som glada med 

fiol är intressant då fiolen uppfattades som ett instrument kopplat till positiva känslor i 

studien av Wu m.fl. (2013, s. 4). 
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Valet av instrumentation kan också användas för att förstärka kopplingar till tid, plats och 

kultur inom verket. Davis (2011, s. 140) menar att för en film som utspelar sig i 

Appalacherna i USA kan banjo och fiol användas för att reflektera platsen i musiken. Davis 

(2011, s. 173) förklarar också att det är vanligt att vi kopplar vissa instrument med specifika 

kulturer "A mandolin played a specific way is definetly Italy; Flamenco style guitar can only 

be spain. A banjo is the mountains or the Old South of the United States". Däremot är det 

inte alltid dessa associationer är så självklara och de kan variera mellan olika personer. En 

panflöjt kan både associeras med Östeuropa och Sydamerika och ett dragspel kan associeras 

med ett stort antal kulturer (Davis 2011, s. 173). Det är inte heller ovanligt att enbart ett 

instrument används för att framkalla den kulturella associationen; ett exempel på detta är 

hur en panflöjt ackompanjerat med symfonisk orkester ger en känsla av Irland, utan att vara 

traditionell Irländsk musik (Davis 2011, s. 173). 

2.2.1 Övertonsserie för flöjt och klarinett 

Flöjtens övertoner är mer framträdande vid lägre toner än högre, men jämfört med 

rörbladsinstrument inom träblås är de högre övertonerna svagare (Flethcer & Rossing 1988, 

s. 546). Fletcher och Rossing (1988 s. 546) visar också hur starkt eller svagt man spelar 

påverkar övertonerna för flöjt; vid lägre toner är grundtonen nästan lika framträdande när 

man spelar starkt eller svagt, men övertonsserien är svagare (Fletcher & Rossing 1988 s. 

546). 

Klarinetten har en tät övertonsserie och dess klangfärg kännetecknas bland annat av att den 

2:a övertonen i princip saknas i chalumeauregistret (Fletcher & Rossing 1988, s. 490) vilket 

är instrumentets lägre register (Ingelf 1955, s. 136). I ett exempel visar Fletcher och Rossing 

(1988, s. 490) att i chalumeauregistret är den 2a och 4e övertonen väldigt svag, alla 

övertoner mellan den 5e och 16e hörs medan den 17e och 19e saknas (Fletcher & Rossing 

1988, s. 490). Även Moorer m.fl. (1977, s. 12) visar detta. Detta skiljer sig från 

clarinoregistret, vilket är instrumentets högre register (Ingelf 1955, s. 136), där den andra 

övertonen är starkare (Fletcher & Rossing 1988, s. 491). 

2.3 Semantic Differential 

Semantic Differential (SD) beskrivs som följande: 

The SD is a technique to measure the psychological meaning of concepts, or a 

person’s subjective perception of and affective reactions to the properties of 

concepts (Friedmann & Zimmer, 1988) through the use of bipolar scales or 

bipolar items. 

Verhagen m.fl., 2015, s. 110 

Detta innebär bland annat att Semantic Differential är en teknik som kan användas för att 

mäta en människas uppfattning av olika koncept. För tekniken används 7-punkts skalor 

(Lavrakas 2008, s. 810) (Martin & Hanington 2012, s. 156) där varje skala har ett par 

motsatta adjektiv på varje sida av skalan (Verhagen m.fl. 2015, s. 110), exempelvis bra/dåligt. 

Varje skala mäter reaktionen från deltagaren av objektet och hur intensivt detta är (Vohs 

m.fl. 2007, s. 853) (Martin & Hanington 2012, s. 156). Skalans mitt innebär ett ”neutralt” 

svar, ett steg från mitten innebär ”lite”, två steg från mitten innebär ”ganska”, tre steg från 

mitten innebär ”ytterst” (Lavrakas 2008, s. 810). Detta går åt båda hållen (Vohs m.fl. 2007, 

s. 853) där vänster sida vanligtvis är det positiva adjektivet och den högra sidan det negativa 
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(Lavrakas 2008, s. 810). Som i exemplet ”bra/dåligt” innebär mitten att deltagaren anser att 

objektet frågan är riktat till varken är bra eller dåligt.  Tre steg från mitten, om det är riktat 

mot adjektivet ”bra”, innebär att objektet frågan är riktat till är ytterst bra.  

Resultatet från undersökningen ger tillgång till utforskning av deltagarnas Semantic Space 

(Lavrakas 2008, s. 811). Vilket kan beskrivas som kategorier av beskrivande attribut för det 

som skall undersökas (Vohs m.fl. 2007, s. 854). Kategorierna som används i denna studie är 

följande: 

 Evaluation är den faktor som beskriver hur bra eller dåligt deltagaren anser att 

objektet är. (Lavrakas 2008, s. 811) (Vohs m.fl. 2007, s. 854) (Marshall & Cohen 

1988, s. 100). Motsatta adjektiv som förekommer inom denna kategori är exempelvis 

”good/bad”, ”fresh/stale”, ”friendly/unfriendly”, ”interesting/uninteresting”, 

”valuable/worthless” (Lavrakas 2008, s. 811). 

 Power, som även kallas potency är den faktor som beskriver styrka eller svaghet 

(Lavrakas 2008, s. 811) (Marshall & Cohen 1988, s. 100). Motsatta adjektiv som 

förekommer inom denna kategori är exempelvis ”strong/weak”, 

”powerful/powerless”, ”large/small” och ”brave/cowardly” (Lavrakas 2008, s. 811). 

 Activity är den faktor som beskriver hur aktivt eller passivt objektet anses vara. 

(Lavrakas 2008, s. 811) (Marshall & Cohen 1988, s. 100). Motsatta adjektiv som 

förekommer inom denna kategori är exempelvis ”active/passive”, ”tense/relaxed” 

och ”fast/slow” (Lavrakas 2008, s. 811). 
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3 Problemformulering  

Detta arbete byggde vidare på Marshall och Cohens (1988) arbete på hur olika musikstycken 

kan påverka attityder mot karaktärer i en film. Istället för att undersöka två olika stycken 

som skiljer sig i ett antal olika beståndsdelar såsom tempo, skala och tonhöjd som i deras 

studie, undersökte denna studie istället hur uppfattningen av karaktärer påverkas av 

musikinstrument. Detta var dels för att begränsa studien men främst för att undersöka hur 

de mindre beståndsdelarna i ett verk kunde påverka uppfattningar. 

För detta användes kortfilmen från Heider och Simmels (1944) studie och två musikstycken 

skapades för denna där melodin är densamma, men instrumenten som spelar melodin skiljer 

sig. Kvantitativ metod med Semantic Differential användes för studien. Studiens 

frågeställning är följande: 

 Hur och till vilken grad påverkar klarinett och flöjt en åskådares uppfattning av 

geometriska representationer av karaktärer i en animation? Och hur skiljer det sig 

mellan dessa musikinstrument? 

Rent praktiskt kan resultatet av denna undersökning användas som hjälpmedel för att 

förstärka eller försvaga uppfattningar av figurer eller karaktärer med hjälp av olika 

musikinstrument.  

3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Metod 

För studien användes kvantitativ metod. Denscombe (2003 s. 264) menar att kvantitativ 

metod är användbart om man vill få fram ett resultat som inte grundar sig i sina egna åsikter 

och datan är dessutom enklare att mäta. Kvantitativ metod användes därför i den här 

studien för att göra undersökningen mer objektiv. Till undersökningen användes dessutom 

samma teknik som Marshall och Cohen (1988) använde sig av i sin studie; Semantisk 

differential, vilket är en kvantitativ teknik eftersom den använder exakta värden. Kvalitativ 

metod skulle förvisso kunnat gett mer fördjupande information (Denscombe 2003 s. 280) 

där exempelvis deltagarna med egna ord skulle kunnat beskriva hur de uppfattade 

karaktärerna. Eftersom denna studie var menad att mäta exakta skillnader i resultatet 

ansågs kvalitativ metod ändå opassande för studien. 

3.1.2 Undersökning 

För undersökningen skapades en enkät utefter Semantic Differential kopplat till hur de 

uppfattade en av karaktärerna i verket. Enkäten bestod av de motsatta adjektiv som 

användes i Marshall och Cohens (1988) studie. Paren för varje kategori var följande: 

 I Evaluative ingick nice/awful, good/bad, beautiful/ugly, och pleasant/unpleasant 

 I Potency ingick weak/strong, powerless/powerful, submissive/aggressive och 

small/large. 

 I Activity ingick calm/agitated, passive/active, quiet/restless och fast/slow.  

Enkäten utfördes online, där respondenterna delades in i tre olika grupper:  

 Film utan musik 
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 Film med klarinett  

 Film med flöjt 

Filmen visades innan de svarade på frågorna om adjektivparen. Deltagarna graderade den 

stora triangeln i filmen utefter adjektivparen. En karaktär valdes för att arbetet inte skulle bli 

för stort. Det var också viktigt att deltagarna informerades om syftet bakom studien 

(Denscombe 2003, s. 148). Deltagarna fick därför information om att studien var menad att 

undersöka uppfattningen av karaktärer. De informerades däremot inte om att det var hur 

uppfattningen påverkades av musiken som var studiens huvudfråga. Detta var för att de inte 

skulle skapa en medveten koppling till musiken.  

Då undersökningen behandlade musik och enkäten utfördes online behövdes en garanti för 

att deltagarna utförde enkäten utan några andra ljudkällor utöver de som var en del av 

studien, detta var för att inte riskera att andra ljudkällor skulle ha en påverkan på hur de 

svarade. Därav fick deltagarna instruktioner om att de skulle stänga av alla ljudkällor som 

inte var en del av undersökningen. För att garantera att de lyssnade på musiken i grupperna 

för flöjt och klarinett fick de också instruktioner om att sätta igång ljudet på sin dator inför 

undersökningen och en enkel kontrollfråga ställdes om musiken i slutet av enkäten för att 

kontrollera att de hade lyssnat på musiken. Data samlades in för ålder, kön, om de använde 

högtalare eller hörlurar och om de arbetade eller sysselsatte sig med musik. Dessa punkter 

dokumenterades, men undersöktes ej då detta skulle resulterat i ett för stort arbete. 

Ett problem som förekommer när deltagarna själva ska beskriva deras personliga 

uppfattning av ett koncept, är risken att deltagarna kan ge svar som de anser är socialt 

accepterade snarare än hur de egentligen tycker om konceptet (Vohs m.fl. 2007, s. 854) 

(Lavrakas 2008, s. 811). I ett försök att motverka detta var deltagarna i studien anonyma 

(Vohs m.fl. 2007, s. 854). De informerades om detta i början av studien. De fick också 

information om att deltagandet i studien var helt frivilligt och att de kunde välja att avbryta 

studien när som helst. Allt detta var för att försäkra deltagarnas säkerhet, vilket Denscombe 

(2003, s. 136) påpekar behövs inom studier där man arbetar med människor. Ett problem 

som kan ha förekommet på grund av att deltagarna var anonyma och på grund av att studien 

använde enkäter, var att det inte gick att kontrollera huruvida deltagarna i studien svarade 

sanningsenligt eftersom jag inte mötte respondenterna personligen (Denscombe 2003, s. 

160). Slutligen finns problemet med uppfattningar; att det inte alltid stämmer överens med 

deltagarna beteende (Lavrakas 2008, s. 811). 

3.1.3 Artefakt 

Två versioner av ett stycke skapades för filmen där det enda som skilde sig mellan dem var 

musikinstrumentet som användes. För att ge de olika versionerna av stycket samma 

utgångspunkt skrevs det först på piano och översattes därefter till respektive instrument; 

anledningen till detta var att förhindra att melodin blev skriven med ett av instrumenten i 

åtanke. Dessutom klingar melodierna för båda instrumenten i samma omfång. Instrumenten 

som användes för artefakten var flöjt för den första versionen och klarinett för den andra. 

Valet av musikinstrument utgick från studien av Wu m.fl. (2013) för att använda instrument 

med större kontrast. Hypotesen var att detta kontrast skulle skapa en större effekt på 

resultatet av undersökningen och därav ge ett klarare resultat. Flöjt och klarinett är två 

instrument som uppfattades som motpoler inom de känslor som de kopplades till (Wu m.fl. 

2013 s. 1). Produktionen av melodierna gjordes i Studio One (2017) med virtuella 
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instrument. Virtuella instrument användes för studien främst för att jag inte hade tillgång till 

riktiga instrumentalister som kunde spela instrumenten väl. 

3.1.4 Urval 

Eftersom detta är en mindre studie var det till en början tänkt att ett urval på åtminstone 30 

respondenter skulle användas, vilket innebär att varje grupp skulle ha innefattat 10 

respondenter vardera. Tyvärr deltog enbart 21 i studien. 30 är det minsta antalet 

respondenter som behövs för att utföra småskaliga studier (Denscombe 2003 s. 24). Detta är 

dessutom samma mängd respondenter som användes i Marshall och Cohens (1988) studie. 

Fler respondenter skulle innebära ett mer representativt svar (Denscombe 2003 s. 24), men 

på grund av tidsbrist sattes ett mål på 30. 

Kön och ålder dokumenterades genom enkäten, men studien i sig fokuserade inte på 

skillnader mellan detta då det skulle ha gjort arbetet för brett. Denscombe (2003 s. 264) tar 

upp vikten av att inte fokusera på för många variabler då detta kan leda till att arbetet blir för 

omfattande. Skillnader mellan kön och ålder inom detta ämne är däremot något som kan 

utforskas i framtida studier. 

Det var till en början tänkt att populationen skulle bestå av elever på Högskolan i Skövde där 

förfrågan skulle skickas ut via email. På grund av problem (som diskuteras i utvärderingen) 

kunde inte detta utföras. Därför användes facebookgruppen ”Studenter vid Högskolan i 

Skövde” istället. Systematiskt urval användes till en början för att skicka ut förfrågan, vilket 

innebär att respondenterna valdes ut genom ”r = N/n” där ”N” står för antalet medlemmar i 

populationen och ”n” för storleken på urvalet (Østbye m.fl. 2008, s. 246). Resultatet av detta 

blir ”r” vilket Østbye m.fl. (2008, s. 246) förklarar används för att dra ”var r:te medlem av 

populationen”. Eftersom svarsfrekvensen inte kan förväntas vara lika hög som antalet 

personer enkäten skickas till (Denscombe 2003, s. 23), skickades enkäten till 100 personer. 

Eftersom för få svarade på enkäten lades även en förfrågan upp för samtliga medlemmar i 

gruppen och fler enkäter skickades ut privat. 

3.1.5 Etik 

Ett etiskt dilemma framkom på grund av att deltagarna inte informerades fullständigt om 

syftet med studien när de påbörjade den, där informationen om att arbetet handlar om 

musik utelämnades. Denscombe (2003 s. 137) menar att det är viktigt att man är öppen om 

vad studien handlar om för deltagarna. För denna studie skulle det däremot vara 

problematiskt att vara öppen med att studiens huvudfråga handlar om musik då detta kunde 

medfört att deltagarna fokuserade mer på musiken än karaktärerna i filmen. Detta är 

anledningen till varför denna information undanhölls från deltagarna. Denscombe (2003, s. 

137) menar att så länge man har en klar anledning kan undanhållandet av information för 

respondenterna motiveras, vilket är fallet i denna studie. Att huvudfrågan undersökte musik 

fick däremot deltagarna information om i slutet av enkäten, vilket Denscombe (2003 s. 137) 

tar upp som ett viktigt villkor för att kunna undanhålla information för deltagarna. 

Deltagarna behövde även få tillräckligt med information för att kunna ge samtycke för 

deltagandet i studien (Denscombe 2003 s. 138). Därför informerades deltagarna i början av 

studien att deltagandet i studien var frivilligt och att de kunde välja att avbryta studien när 

som helst. Detta innebär att när de väl fick den undanhållna informationen kunde de välja 

att inte slutföra studien, vilket skulle ha resulterat i att deras data inte användes. 
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3.1.6 Analys 

Eftersom studien använde en sjupunktsskala var det möjliga värdet för varje adjektivpar 1-7, 

där 1 klassades som ena adjektivet, 4 var neutralt och 7 klassades som det andra. Som i 

Marshall och Cohens (1988) studie har variablerna mätnivån intervallskala och analysen 

användes för att undersöka likheter och skillnader i genomsnittet för varje kategori mellan 

grupperna. Østbye m.fl. (2008, s. 170) menar att när man mäter centraltendensen bör man 

använda sig av det mått som kräver den högsta möjliga mätnivån. Eftersom variablerna för 

denna undersökning är på mätnivån intervallskala innebär detta att genomsnittet var 

passande för analysen, även om typvärdet och median också kunde räknas ut. 

Ett problem med att använda genomsnittet för att räkna ut centraltendensen är däremot att 

extrema värden från enstaka enheter påverkar resultatet (Denscombe 2003 s. 253), detta 

kan ha varit ett problem i denna studie då denna risk är starkare i studier med färre enheter 

(Denscombe 2003 s. 253). Studien använde ändå genomsnitt för att följa studien av Marshall 

och Cohen (1988). 

För att ta fram genomsnittet för vardera kategori i varje grupp, behövde först 

centraltendensen inom varje kategori räknas ut för varje enstaka deltagare i studien. Detta 

gjordes genom att först dela in varje adjektivpar till sin tillhörande kategori (Lavrakas 2008: 

s. 811), därefter kunde genomsnittet räknas ut för varje deltagare genom värdet från varje 

adjektivpar (Lavrakas 2008: s. 811). Detta resulterade i det genomsnittliga resultatet för var 

och en av respektive deltagares kategorier. Detta innebär att genomsnittet räknades ut från 

resultatet av adjektivparen: 

 Nice/awful, good/bad, beautiful/ugly och pleasant/unpleasant, vilket gav enhetens 

värde för kategorin Evaluative. 

 Weak/strong, powerless/powerful, submissive/aggressive och small/large, vilket 

gav enhetens värde för kategorin Potency. 

 Calm/agitated, passive/active, quiet/restless och fast/slow, vilket gav enhetens 

värde för kategorin Activity. 

Detta resulterade i enheten ”deltagare”, variablerna ”Evaluative” ”Potency” och ”Activity” 

och variabelvärdet vilket är vardera deltagares genomsnittliga resultat av respektive kategori. 

Därefter räknades genomsnittet ut för varje variabel mellan enheterna vilket gav tillgång till 

gruppens genomsnittsvärde för varje kategori. Därefter jämfördes variablernas 

genomsnittsvärde mellan grupperna. Detta användes för att avgöra likheter och skillnader i 

kategorierna mellan grupperna; vilket användes för att undersöka hur de olika 

musikinstrumenten påverkade kategorierna. 
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4 Genomförande  

4.1 Research 

4.1.1 Mickey-mousing 

Till musikstycket användes mickey-mousing. Mickey-mousing är en teknik som tidigare ofta 

användes i musik till animationer (Davis 2011, s. 179), speciellt på 1930-talet (Davis 2011, s. 

179). Tekniken innebär att musiken synkroniseras till det mesta som händer i bild (Davis 

2011, s. 140) (Collins 2013, s. 154) (Whalen 2004, s. 27) (Pichlmair & Kayali 2007, s. 4). 

Mickey-mousing innebär däremot inte enbart att musiken synkroniseras till det som händer 

i filmen, då detta är något som även är vanligt när man inte använder denna teknik (Davis 

2011, s. 140). Skillnaden är att man med mickey-mousing synkroniserar en överdriven 

mängd punkter i filmen (Davis 2011, s. 140), vilket ofta ger en komisk effekt (Davis 2011, s. 

140) (Collins 2013, s. 154). På grund av antalet synkroniseringar som görs med denna teknik 

kan det vara svårt att få musiken att verka flytande, därför används ofta växlande taktarter 

för att synkroniseringarna ska falla på taktslagen (Davis 2011, s. 180). 

Sufferin' Cats with Tom and Jerry (1943) är en animation som använder mickey-mousing. I 

en del av animationen springer musen Jerry ifrån två katter och gömmer sig i en golvmopp. 

Denna bit kommenteras av ett tema som spelas av ett bleckblås och en ljus stråk som ligger i 

bakgrunden. Temat avslutas med ett trumslag synkroniserat med det moment som Jerry 

dyker ned i golvmoppen. När katterna kommer springandes fortsätter temat, men med ett 

antal andra instrument, när de stannar upp och konfronterar Jerry kommenteras detta med 

en ton från ett bleckblås. Jerry, som nu gjort ett lösskägg av moppens remsor pekar åt ett 

annat håll ett antal gånger för att lura katterna till att springa vidare. En xylofon används för 

att markera dessa pekningar. Katterna springer vidare och temat fortsätter. Denna del som 

pågår i 11 sekunder är enbart ett av många exempel på hur många ändringar i musiken och 

synkroniseringar mellan bild och film kan ske under en kort period när man använder 

mickey-mousing. 

Musiken i detta verk använder dessutom ett antal teman för olika moment. Exempelvis finns 

ett tema för när karaktärerna springer vars instrumentering varierar beroende på vilken 

karaktär som springer. Ett annat exempel är ett tema som spelas när Jerry gör något som 

slutar i att katterna på ett eller annat sätt lider; som i en scen där Jerry kommer gåendes 

med ett slagträ medan katterna sitter fast i en vägg för att därefter börja slå dem med det. Ett 

problem med många tidiga verk som använde mickey-mousing var att de ofta komponerade 

ihop bitar från ett antal färdiga verk, såsom folksånger och barnvisor (Davis 2011, s. 180). 

Detta resulterade i ett hackigt resultat (Davis 2011, s. 180). Genom dessa teman som används 

i Sufferin' Cats with Tom and Jerry (1943) får musiken till animationen ett bättre 

sammanhang. 

King Kong (1933) är ett annat exempel på en film som använder mickey-mousing. I filmen 

finns bland annat en scen där den gigantiska gorillan King Kong försöker få tag i en man som 

skyddar sig med en kniv; när mannen väl hugger mot djurets händer är det synkroniserat 

med musiken och kommenteras med ett antal orkesterinstrument. Andra exempel på filmer 

som använder denna teknik är bland annat Steamboat Willie (1928) och Mickey's Garden 

(1935). 
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4.1.2 Klarinett och flöjt 

Klarinett och flöjt tillhör båda instrumentfamiljen träblås (Piston 1969, s. 115). Däremot 

innebär detta inte att de skapas i trä (Piston 1969, s. 115). En skillnad mellan klarinett och 

flöjt är att de kan skapas av olika material; där flöjt vanligtvis skapas i metall (Piston 1969, s. 

115) medan klarinett kan skapas i trä (Piston 1969, s. 163). Instrumenten har ett liknande 

omfång där det mest utnyttjade omfånget för klarinett är mellan D i den lilla oktaven till F i 

den trestukna (Ingelf 1995, s. 136) och för flöjt är mellan D i den ettstrukna oktaven till G i 

den trestrukna (Ingelf 1995, s. 134); detta ger ett omfång mellan D i den ettstrukna oktaven 

till F i den trestrukna som fungerar väl för båda instrumenten, vilket är ett omfång på lite 

över två oktaver. Detta omfång gör det enkelt att skapa en melodi som fungerar för båda 

instrumenten. Effekter såsom dubbeltunga vilket används för att spela snabba staccato-

rörelser och flatterzunge vilket ger en skorrande klang, kan utföras på båda instrumenten 

(Ingelf 1995, s. 134 och 136). Då båda instrumenten är blåsinstrument är det dessutom 

viktigt att få in andningspauser vid längre partier. 

4.2 Progression 

För artefakten skapades en melodi först på piano till animationen som därefter arrangerades 

upp för klarinett och flöjt. Kompositionen skrevs först för piano för att förhindra att melodin 

skrevs med ett av instrumenten i åtanke. Med detta skapades tre versioner av filmen som 

användes i undersökningen: en utan musik, en med melodin arrangerad för klarinett och en 

med melodin arrangerad för flöjt. Detta är i likhet med studien av Marshall och Cohen 

(1988) som också använde tre versioner av filmen där två innehöll olika musikstycken och en 

bestod av filmen utan musik, men där det i denna artefakt enbart är musikinstrumenten som 

skiljer sig mellan versionerna med musik. Utöver valet av instrument finns det inga 

skillnader mellan versionerna. Även spelteknikerna som användes är detsamma mellan 

versionerna där bland annat staccato och staccatissimo finns på samma punkter. 

Till en början var det tänkt att valthorn och klarinett skulle användas för studien då dessa 

instrument uppfattades som de starkaste motpolerna inom de känslor som de kopplades till 

(Wu m.fl. 2013 s. 5). Men på grund av skillnader mellan instrumenten var det svårt att skriva 

en melodi som fungerade bra för båda. Därför byttes valthorn ut mot flöjt, bland annat för 

att flöjt och klarinett kan spela i ett omfång som fungerar väl för båda instrumenten. 

Dessutom uppfattades även flöjt och klarinett som motpoler inom de känslor som de 

kopplades till inom studien av Wu m.fl. (2013, s. 1). 

Omfånget för tonerna i verket är inom det som togs fram som passande för klarinett och flöjt 

i det förra kapitlet (se 4.1.2), där den lägsta tonen som finns i kompositionen är ettstrukna D 

och den högsta är trestrukna E. Mickey-mousing användes där ett stort antal punkter i 

animationen synkroniserades med musiken, i huvudsak med den stora triangelns rörelser. 

Detta ser man bland annat i en del där den stora triangeln attackerar den mindre, där 

attackerna kommenteras med en kort, skarp ton i staccatissimo. Växlande taktarter 

förekommer också i ett försök att få dessa synkroniseringar att låta mer naturligt, men det 

finns också moment i verket där synkroniseringarna inte riktigt följer takten. 

Då filmen som användes för studien är en animation med enkla geometriska former 

användes mickey-mousing för att förstärka karaktärerna i filmen, men på grund av att 

enbart ett instrument användes för varje version uppstod några problem i samband med 

tekniken. Vanligen används ett arrangemang med ett antal olika instrument för att bl.a. 
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koppla dessa till olika karaktärer; olika musikinstrument kommenterar olika saker, vilket 

man bland annat ser i Sufferin' Cats (1943) som analyserades i förra kapitlet. På grund av att 

enbart ett musikinstrument användes för varje version valdes enbart en figur ut som 

musiken i huvudsak kopplades till för artefakten; den stora triangeln. Det var i början tänkt 

att den lilla triangeln skulle kopplas till musiken då frågorna inom studien var menat att 

kopplas till denna. Den stora triangeln valdes istället då den ansågs vara mest aktiv i 

animationen och dessutom för att den alltid finns med i bild till skillnad mot de andra 

figurerna. På grund av detta riktades frågorna till den stora triangeln under undersökningen. 

Ett fåtal undantag finns till detta där musiken användes för att kommentera de andra 

karaktärerna. Mickey-mousing användes dessutom för att ge musiken en komisk känsla, 

vilket är vanligt när man använder den tekniken (Davis 2011, s. 140) (Collins 2013, s. 154). 

Den största anledningen till att en komisk känsla sattes för musiken var att det var svårt att 

skapa en melodi som var helt neutral rent känslomässigt. Dessutom ansågs det passande för 

animationen. 

Precis som i Sufferin' Cats (1943) användes ett antal teman för olika delar i verket som 

återkommer för att skapa ett sammanhang. Bland annat ett som spelas i början när den lilla 

triangeln attackeras (00:12-00:17) vilket återkommer som en variation i biten där den stora 

triangeln hittar den lilla cirkeln (00:33-00:41); detta tema är menat att skapa en känsla av 

fara från den stora triangeln. En melodi som spelar ett tritonusintervall användes i ett flertal 

sammanhang för att markera den stora triangelns irritation, vilket man bland annat kan 

höra vid 00:10 och 00:31. I huvudsak användes kromatiska melodier eller moll vilket 

kopplades till den stora triangeln. Undantagen till detta är två korta bitar i dur som 

kopplades till den lilla triangeln och cirkeln; en som spelas vid 00:03 när de kommer i bild 

för första gången och en annan vid 00:57 när de kommer undan den stora triangeln. 

Eftersom virtuella instrument användes för verket brukades en del tekniker och funktioner i 

ett försök att simulera riktigt spelande. Bland annat användes funktionen humanize, vilket 

är en funktion som placerar tonerna lite bakom eller efter taktslagen i några få millisekunder 

(Hennig et al 2011). Funktionen är menad att simulera de små fluktuationerna som sker i 

takten när en riktig musiker spelar ett verk. Med humanize-funktionen i Studio One (2017) 

skapas dessutom skillnader i velocity mellan varje ton. Andningspauser användes också i 

stycket.  

4.3 Pilotstudie 

En pilotstudie utfördes online på en mindre grupp för att säkerställa att metoden och 

upplägget var passande för studien, och dessutom kontrollera om det fanns några problem 

med enkäten. Utöver problemen som diskuteras i detta kapitel fungerade pilotstudien väl. 

Pilotstudien var överlag utformad som den riktiga studien (Se Utvärdering) men med 

följande skillnader: 

- Jag kunde se vem som hade svarat vad, så de var inte fullkomligt anonyma. Detta var 

för att kunna ge följdfrågor till varför de svarade som de gjorde och därför avgöra om 

vissa frågor behövde ändras till den riktiga studien. De informerades om detta i 

början av studien och fick avgöra själva om de ändå ville delta. 

- De fick komma med feedback efter att de utfört enkäten 

- Ett antal problem som kom fram genom pilotstudien var fortfarande en del av 

enkäten. Dessa problem diskuteras i detta kapitel. 
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Pilotstudien visade bland annat att det verkade finnas en del problem med att använda 

adjektivparet ”Nice/Awful” då det tolkades på olika vis mellan vissa deltagare. Bl.a. gav en 

deltagare den stora triangeln 1 på detta adjektivpar (vilket innebär att han graderade den 

som fullkomligt ”nice”) men graderade resten av adjektivparen som tillhörde Evaluative 

negativt. Svaret han gav på anledningen till detta var ”Jag tyckte den va "najs". Det var en 

cool karaktär. Den hade djup och personlighet”. En annan deltagare frågade också ”Vad 

menar du med nice/awful?”. För att göra studien jämförbar med Marshall och Cohens 

(1988) studie togs däremot inte detta adjektivpar bort. 

En deltagare påpekade att det var för många synonymer i de olika frågorna och förstod inte 

riktigt varför hen skulle gradera liknande adjektivpar flera gånger. I pilotstudien var inte 

adjektivparen slumpade, vilket innebar att adjektivpar som var inom samma kategori 

placerades efter varandra. För att inte göra kopplingen mellan adjektivparen för uppenbara 

slumpades ordningen inför den riktiga undersökningen. 

En stor del av deltagarna i kontrollgruppen blev förvånade när filmen inte hade något ljud. 

Detta beror på att instruktionerna var detsamma för samtliga grupper i pilotstudien, där ett 

steg var att sätta igång ljudet på datorn. Detta steg togs bort inför den riktiga studien för 

kontrollgruppen. 
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5 Utvärdering 

Denna studie undersökte hur och till vilken grad klarinett och flöjt påverkar uppfattningen 

av figurer i en animation och hur det skiljer sig mellan dessa musikinstrument. För att 

undersöka detta fick deltagarna gradera en figur i en animerad film med ett antal adjektivpar 

inom kategorierna Evaluative (bra/dålig), Potency (svag/stark) och Activity (aktiv/passiv). 

Detta kapitel förklarar hur undersökningen utfördes och resultatet som togs fram från detta. 

5.1 Presentation av undersökning 

Det var i början tänkt att enkäten skulle skickas ut till studenter på Högskolan i Skövde via 

email, men på grund av regler kring massutskick via högskolans e-postadresser kunde inte 

detta utföras. På grund av detta användes istället facebookgruppen ”Studenter vid 

Högskolan i Skövde” för urvalet. Enkäterna skickades först ut privat till 100 medlemmar 

genom statistiskt urval, däremot deltog enbart 3 personer genom detta. Därför lades en 

förfrågan upp för samtliga medlemmar i gruppen om att delta i studien och fler enkäter 

skickades ut privat. 24 personer deltog i studien, däremot uteslöts 3 personer från studien då 

de svarade fel på någon av kontrollfrågorna. Detta resulterade i 21 personer med ett giltigt 

resultat, vilket innebar att det var 7 respondenter i varje grupp. Detta skiljer sig från det 

antal på 30 deltagare som var planerat i början av studien. De som deltog i studien och hade 

ett giltigt resultat var mellan 21-29 år gamla. 4 identifierade sig som kvinnor och 17 

identifierade sig som män. 

Tre olika versioner skapades för enkäten; en för klarinett, en för flöjt och en för 

kontrollgruppen (Se Appendix A för versionen med klarinett). Hela enkäten var på engelska. 

I enkäterna informerades deltagarna först om att studien var menad att undersöka 

uppfattningen av figurer i en animerad film, att deltagandet i studien var frivilligt och att de 

förblev anonyma. De informerades också om att engelska språkkunskaper var ett krav för att 

delta i studien. De tillfrågades om att bekräfta sitt deltagande i studien och att de kunde 

engelska för att fortsätta. De fick instruktioner om att sitta i ett tyst rum inför studien i 

samtliga versioner av enkäten. I versionerna för flöjt och klarinett fick de dessutom 

instruktioner om att stänga av alla ljud som inte var en del av enkäten och att sätta igång 

ljudet på sin dator. I versionen för kontrollgruppen fick de istället instruktioner om att 

stänga av alla ljud på sin dator. De tillfrågades om att bekräfta att de följde instruktionerna. 

Efter detta fick de fylla i sin ålder och vilket kön de identifierade sig som. Steget därpå fick de 

se på den versionen av filmen som tillhörde gruppen, vilket var bifogat i enkäten. De 

tillfrågades om att bekräfta att de sett filmen för att fortsätta till nästa steg. 

En bild visades där den stora triangeln var markerad med en röd cirkel, deltagaren fick 

instruktioner om att gradera figuren inom den röda cirkeln med adjektivparen som användes 

för studien. Sjupunktsskalor användes för varje adjektivpar där ”1” stod för det första 

adjektivet och ”7” stod för det andra. Adjektivparen som användes var följande: 

”Nice/Awful”, ”Calm/Agitated”, ”Powerless/Powerful”, ”Beautiful/Ugly”, ”Small/Large”, 

”Passive/Active”, ”Submissive/Agressive”, ”Slow/Fast”, ”Weak/Strong”, 

”Pleasant/Unpleasant”, ”Quiet/Restless” och ”Good/Bad”. 

På sidan därpå fick deltagarna svara på ett antal kontrollfrågor för att kontrollera att de följt 

instruktionerna för studien, de fick också bekräfta att de förstod de adjektivpar som 

användes i studien. Dessa frågor var följande: 
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- Were there any words you did not understand in the last part? 

- Was there any sound or music in the animation? And if so, what? 

- If you chose "none of the above" in the last question; please write what you heard 

De fick svara på om de jobbade med musik eller sysselsatte sig med det på fritiden. I 

grupperna för klarinett och flöjt fick de också svara på om de använde hörlurar eller 

högtalare när de såg filmen. 

Därefter informerades deltagarna om att studiens huvudfråga var om hur olika 

musikinstrument kan påverka hur figurer uppfattas i en animerad film och att de placerats i 

olika grupper. De fick svara på en sista fråga om huruvida de godkände att deras resultat 

användes till studien. Slutligen tackades de för deltagandet i studien och fick instruktioner 

om hur de kunde ta del av resultatet. 

5.2 Analys 

Resultatet togs från 21 deltagare i studien där 7 personer deltog i varje grupp. I 

kontrollgruppen var 2 deltagare mellan 21-23 år, 4 deltagare mellan 24-26 år och 1 

deltagare 27 år eller äldre (Figur 1.a). 1 deltagare identifierade sig som kvinna i denna grupp 

och 6 som män. (Figur 2.a).  I gruppen för klarinett var 4 deltagare mellan 21-23 år, 3 

deltagare mellan 24-26 år och 0 var 27 år eller äldre (Figur 1.b). 2 deltagare identifierade 

sig som kvinnor i denna grupp och 5 som män (Figur 2.b). I gruppen för flöjt var 4 deltagare 

mellan 21-23 år, 2 deltagare mellan 24-26 år och 1 var 27 år eller äldre (Figur 1.c). 1 

deltagare identifierade sig som kvinna i denna grupp och 6 som män (Figur 2.c).  

 

Figur 1 Åldersfördelning i varje grupp 

 

Figur 2 Könsfördelning i varje grupp 
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I båda grupperna som såg filmen med musik såg 3 av deltagarna filmen med hörlurar och 4 

såg filmen med högtalare (Figur 3). På frågan om deltagarna jobbade med musik eller 

sysselsatte sig med det på fritiden (Figur 4) svarade 3 ”ja” bland de som såg filmen med 

klarinett och 4 ”nej”. 6 svarade ”ja” bland de som såg den med flöjt och 1 ”nej”. 4 svarade 

”ja” i kontrollgruppen och 3 svarade ”nej”.1 

 

Figur 3 Antal deltagare som såg filmen med högtalare respektive hörlurar 

  

Figur 4 Svar på frågan ”Do you work with music or do it in your spare-time?”1 

Genomsnittet räknades ut för vardera deltagare inom varje kategori och utifrån detta 

räknades genomsnittet ut för varje kategori inom varje grupp (Figur 5). I samtliga grupper 

fick den stora triangeln ett genomsnitt över mittpunkten på Evaluative, Potency och 

Activity.   Även standardavvikelsen räknades ut för varje kategori inom varje grupp. 

Inom Evaluative fick den stora triangeln ett genomsnitt på 5,68 i kontrollgruppen, 5,36 i 

gruppen med klarinett och 4,93 med flöjt. (Figur 5). Genomsnittet var därav lägre i 

grupperna med musik än i kontrollgruppen (Figur 5). Det skilde sig även mellan grupperna 

                                                        
1 Ett misstag som gjordes är att alternativen "yes" och "no" inte kan användas som svar på denna fråga 
då den snarare frågar om deltagarna antingen  "jobbar med musik"  eller "sysslar med musik på 
fritiden". Detta kan innebära att deltagarna svarade "yes" eller "no" på första delen av frågan vilket var 
"Do you work with music?". Frågan var egentligen menad att undersöka vad för kunskaper de hade 
inom musik, men på grund av hur den utformades kan inte statistiken som hämtades från den 
användas till detta. 
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för klarinett och flöjt; där den stora triangeln med flöjt fick ett lägre genomsnitt än med 

klarinett (Figur 5). Detta innebär att den stora triangeln graderades bättre i grupperna med 

musik än i kontrollgruppen och att den graderades bättre med flöjt än med klarinett. 

Standardavvikelsen för denna kategori var 0,51 för kontrollgruppen, 0,94 för klarinett och 

1,59 för flöjt. Standardavvikelsen var högre i grupperna med musik än i kontrollgruppen, 

där gruppen med flöjt dessutom fick en högre standardavvikelse än med klarinett. 

Inom “Potency” fick den stora triangeln ett genomsnitt på 6,07 i kontrollgruppen, 6,14 i 

gruppen med klarinett och 5,93 med flöjt (Figur 5). Jämför man hur den graderades mellan 

de olika grupperna är det en väldigt liten skillnad i genomsnittet (Figur 5). Vilket visar på att 

hur stark eller svag den stora triangeln graderades inte påverkas av musiken. 

Standardavvikelsen för denna kategori var 0,67 för kontrollgruppen, 0,63 för klarinett och 

1,42 för flöjt. Standardavvikelsen var med andra ord snarlik mellan kontrollgruppen och 

klarinett men högre med flöjt.  

Inom “Activity” fick den stora triangeln ett genomsnitt på 5,11 i kontrollgruppen, 5,43 i 

gruppen med klarinett och 5,86 med flöjt (Figur 5). Genomsnittet för figuren var i denna 

kategori högre i grupperna med musik jämfört med kontrollgruppen (Figur 5), dessutom 

skilde det sig mellan klarinett och flöjt; där figuren fick ett högre genomsnitt med flöjt än 

med klarinett (Figur 5). Detta innebär att figuren graderades som mer aktiv i grupperna för 

musik än kontrollgruppen och att den graderades som mer aktiv med flöjt än med klarinett.  

Standardavvikelsen för denna kategori var 0,67 för kontrollgruppen medan gruppen för 

flöjt och klarinett hade samma resultat på 0,86. Standardavvikelsen var lägre i 

kontrollgruppen än för grupperna med musik. 

 

Figur 5 Genomsnitt i kategorier för den stora triangeln i samtliga grupper 

För mer ingående resultat bifogas dessutom genomsnittet för vardera adjektivpar i varje 

grupp nedan (Figur 6, Figur 7, Figur 8). Denna studie är däremot inte ämnad att utforska 

detta på djupet. Även resultatet av hur deltagarna svarade på varje adjektivpar finns bifogat 

för klarinett (Appendix B), flöjt (Appendix C) och kontrollgruppen (Appendix D). 
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Figur 6 Genomsnitt för den stora triangeln, ord i Evaluative 

 

Figur 7 Genomsnitt för den stora triangeln, ord i Potency 
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Figur 8 Genomsnitt för den stora triangeln, ord i Activity 

5.3 Slutsatser 

Resultatet av denna studie visar på att olika musikinstrument kan påverka hur figurer i en 

animerad film uppfattas inom kategorierna Evaluative (bra/dålig) och Activity 

(passiv/aktiv), men inte inom Potency (svag/stark).  Musiken hade en liknande påverkan på 

resultatet jämfört med när filmen sågs utan musik; detta ser man inom Evaluative där 

genomsnittet för båda grupperna med musik sänktes och Activity där det höjdes. Denna 

effekt var dessutom starkare med flöjt än med klarinett i båda fallen. 

Däremot är det oklart om detta är ett resultat av instrumenten ifråga eller på grund av 

problem med studien (vilket diskuteras i Diskussion). Eftersom få deltog i studien och 

genomsnitt användes har enstaka deltagare en större påverkan på det slutgiltiga resultatet 

(Denscombe 2003 s. 253). Detta kan innebära att resultatet av studien snarare påverkats av 

enstaka deltagare som graderat figuren annorlunda från mängden snarare än av 

musikinstrumenten som användes. Bland annat var standardavvikelsen för flöjt högre i 

Evaluative och Potency än för de andra grupperna, vilket visar att respondenterna inte var 

lika enade om hur de graderade karaktären i de kategorierna med flöjten. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Denna studie har använts för att undersöka hur och till vilken grad olika musikinstrument 

kan påverka hur figurer uppfattas i en animation. Studien byggde vidare på Marshall och 

Cohens (1988) arbete om hur musik kan påverka uppfattningen av figurer i en animation. 

Precis som i Marshall och Cohens (1988) studie använde denna undersökningen en 

animation av Heider och Simmel (1944) där en stor triangel attackerar två mindre figurer 

(Marshall & Cohen 1988, s. 99). 

Artefakten som skapades för att undersöka detta bestod av två olika kompositioner för 

animationen, där melodin var densamma men instrumentet som användes skilde sig. 

Instrumenten som användes för studien var klarinett och flöjt. Melodin som skapades 

använde tekniken mickey-mousing. En tredje grupp som såg filmen utan musik användes 

som kontrollgrupp. 

Undersökningen utfördes genom en enkät online där deltagarna delades in i tre grupper; en 

där filmen sågs med klarinett, en där filmen sågs med flöjt och en där filmen sågs utan 

musik. Förfrågan skickades ut via facebookgruppen ”Studenter vid Högskolan i Skövde”. För 

enkäten användes Semantic Differential där deltagarna fick gradera figuren med ett antal 

adjektivpar inom kategorierna Evaluative (bra/dålig), Potency (svag/stark) och Activity 

(aktiv/passiv). Statistik gällande ålder, kön, vad de använde för utrustning när de lyssnade 

på verket och om de jobbade med musik eller sysselsatte sig med det på fritiden samlades 

också in. De fick också svara på kontrollfrågor för att avgöra om de följt instruktionerna i 

enkäten. 21 personer med korrekta svar på kontrollfrågorna deltog i studien, vilket var färre 

än de 30 som egentligen behövdes. 

Kvantitativ metod användes där genomsnitt och standardavvikelse räknades ut för 

kategorierna inom varje grupp. Resultatet visade på att instrumenten kan påverka hur 

figurer uppfattas inom Evaluative och Activity, men inte inom Potency. Musik hade en 

liknande påverkan på resultatet jämfört med när filmen sågs utan musik; där genomsnittet 

sänktes inom Evaluative och höjdes inom Activity. Effekten var däremot starkare med flöjt 

än med klarinett i båda kategorierna. Det är däremot oklart om denna skillnad är ett resultat 

av instrumenten ifråga eller på grund av problem som förekom i studien, såsom det låga 

antalet respondenter. 

6.2 Diskussion 

Resultatet av detta arbete skulle kunna användas som ett verktyg för kompositörer när de 

väljer instrument för sitt arrangemang inom filmmusik. Däremot är det väldigt begränsat 

eftersom så få instrument användes. Det är dessutom osäkert om liknande resultat kommer 

uppnås i andra sammanhang; såsom om en annan animation med en annan känsla används 

eller om melodin byts ut. För att få fram ett resultat som är mer praktiskt användbart inom 

komponering bör fler instrument användas för framtida studier. Dessutom bör det 

undersökas om och hur instrumenten skiljer sig mellan olika sammanhang. 
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6.2.1 Samhälleliga och etiska aspekter 

Arbetet har följt forskningsetiska aspekter där deltagarna informerades om att deltagandet i 

studien var frivillig och att de kunde välja att avbryta studien när som helst. Denscombe 

(2003, s. 137) tar upp vikten av att vara öppen med vad studien handlar om, däremot 

undanhölls information från deltagarna om studiens faktiska syfte fram till att de hade 

svarat på alla frågor. Detta var för att medvetenhet om syftet i denna studie kunde påverka 

resultatet. Därför fick deltagarna välja huruvida deras svar fick användas efter att de fick veta 

det faktiska syftet med studien, vilket Denscombe (2003, s. 137) tar upp som ett viktigt 

villkor för att undanhålla information från deltagarna. 

Kön och ålder togs också upp i studien, men ingen vikt lades på att undersöka detta. Detta 

var inte vad studien fokuserade på och därför lades ingen större vikt på det även fast 

statistiken togs. Om man vill undersöka hur detta påverkar resultatet bör detta istället vara 

studiens huvudfråga för att inte göra arbetet för stort. 

6.2.2 Jämförelse med tidigare studier 

I samtliga grupper fick den stora triangeln ett genomsnitt över mittpunkten på Potency 

(svaghet/styrka), Evaluation (bra/dåligt) och Activity (passivt/aktivt). Detta är i likhet med 

Marshall och Cohens (1988s, s. 107) studie där den stora triangelns genomsnitt hamnade 

ovanför mittpunkten i samtliga kategorier, vilket innebär att den stora triangeln graderades 

som mer stark än svag, mer dålig än bra och mer aktiv än passiv. 

I denna studie var det inga större skillnader i genomsnittet på Potency för den stora 

triangeln. Detta skiljer sig delvis från Marshall och Cohens (1988) studie där Potency höjdes 

i versionerna med musik, men förblev snarlikt mellan de två olika versionerna med musik 

(Marshall & Cohen 1988, s. 106). Jämfört med Marshall och Cohens (1988) studie hade även 

versionerna med musik i denna studie motsatt effekt på den stora triangeln i Evaluative och 

Activity. Med musik sänktes genomsnittet för triangeln i Evaluative och höjdes i Activity 

inom denna studie medan genomsnittet höjdes i Evaluative och sänktes i Activity inom 

Marshall och Cohens (1988, s. 107) studie. 

Deltagarna i studien av Wu m.fl. (2013, s. 4) kopplade flöjten till negativa känslor och 

klarinetten till positiva. Denna studie visade däremot ett annat resultat när det kopplades till 

den stora triangeln, där genomsnittet för Evaluative var lägre för flöjt än de andra 

grupperna. Detta innebär att deltagarna i denna undersökning graderade karaktären mer 

positivt med flöjt än med klarinett. En förklaring till detta kan vara att hur instrumenten 

graderas enskilt inte behöver stämma överens med hur de påverkar graderingen av en 

karaktär. Ungefär som hur olika musikstycken fungerade i Marshall och Cohens (1988) 

studie. Marshall och Cohen (1988, s. 108) hade grupper i sin studie som graderade musiken 

utefter adjektivparen utan att se filmen. Med detta visade det sig att när ett specifikt stycke 

hade ett högre genomsnitt i Evaluative än de andra styckena, resulterade det i ett lägre 

genomsnitt för filmen i den kategorin (Marshall & Cohen 1988, s. 108). Huruvida det är 

detsamma när enbart instrumentet byts ut är däremot osäkert och något som kan utforskas i 

framtida studier. 

En annan förklaring till varför flöjten resulterade i en mer positiv gradering i denna studie 

jämfört med studien av Wu m.fl. (2013) kan vara att instrumentet användes på ett 

annorlunda sätt; Wu m.fl. (2013, s. 2) använde enskilda toner jämfört med melodier som i 

denna studie. I studien av Hailstone m.fl. (2009, s. 2147) hade bl.a. deltagarna svårare att 
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uppfatta glada melodier med fiol medan fiol kopplades till negativa känslor i studien av Wu 

m.fl. (2013, s. 2). Detta kan innebära att musikinstrument förstärker eller försvagar känslor 

på ett annorlunda sätt i melodier än när instrumentet enbart spelar en ton. 

6.2.3 Problem med studien 

Det var enbart 21 personer som deltog i studien till skillnad mot 30 som det var planerat till 

en början. Eftersom deltagarna i studien var få (7st i varje grupp) innebär detta att extrema 

värden har en större påverkan i studien eftersom genomsnitt användes (Denscombe 2003, s. 

253). Detta kan vara en av anledningarna till att resultatet ser ut som det gör snarare än att 

det är instrumenten ifråga som påverkat resultatet. 

Eftersom studien utfördes online utfördes inte experimentet i en kontrollerad miljö, och på 

grund av att deltagarna själva kunde välja att lyssna på verket i högtalare eller hörlurar 

förekommer fler variabler som kan ha påverkat experimentet. Denna valbarhet togs däremot 

inte bort från studien då detta i sin tur skulle kunnat lett till att färre deltog i studien. Även 

ljudnivån var något som de kunde bestämma själv, vilket inte heller kontrollerades. Om 

denna studie återskapas bör studien göras i en mer kontrollerad miljö där deltagarna ser 

filmen med samma förutsättningar om möjligheten finns. 

Det visades i pilotstudien att ett av adjektivparen inte alltid tolkades på samma vis mellan 

deltagarna och det fanns ibland osäkerheter med vad exakt som menades; exempelvis var det 

en deltagare som graderade den stora triangeln som mer “nice” än “awful” även fast den fick 

en negativ gradering i resten av adjektivparen som tillhörde samma kategori. Till detta gav 

hen förklaringen: "Jag tyckte den va "najs". Det var en cool karaktär. Den hade djup och 

personlighet". En annan deltagare i pilotstudien stannade upp mitt i enkäten och frågade: 

”Vad menar du med nice eller awful?”. För att göra studien jämförbar med Marshall och 

Cohens (1988) studie togs ändå inte detta adjektivpar bort. För att undvika olika tolkningar 

bör dock mer vikt läggas på vilka adjektivpar som används i framtida studier om Semantic 

Differential används. 

6.3 Framtida arbete 

Om studien fortsatt under en kortare tid skulle ett antal kvalitativa frågor läggas till i 

studien. Att lägga till kvalitativa frågor för att ta fram orsaken till varför deltagarna 

poängsatte frågorna som de gjorde skulle kunna användas för att få fram ett klarare svar på 

varför extrema värden förekom och dessutom ge en bättre inblick på varför deltagarna 

svarade som de gjorde. Ett exempel på detta skulle vara “beskriv den stora triangeln med 

egna ord:”; detta skulle bland annat kunna kopplas till hur de svarade på de kvantitativa 

frågorna för att se hur väl det stämmer överens. Dessutom skulle man kunna lägga till en 

kvalitativ fråga där deltagaren får beskriva filmens handling, vilket gjordes i Marshall och 

Cohens (1988, s. 99) studie. Detta för att avgöra om uppfattningen av filmen som helhet 

liknar hur den uppfattats i tidigare studier och huruvida det skiljer sig mellan de olika 

grupperna. 

Mer långsiktigt skulle man kunna göra resultatet mer praktiskt användbart för kompositörer 

inom filmmusik genom att undersöka skillnader mellan fler musikinstrument. Resultatet av 

denna studie kan förvisso användas som verktyg när kompositörer väljer musikinstrument 

till en film, men tyvärr är det väldigt begränsat på grund av att enbart flöjt och klarinett 

användes för studien. 
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Även om detta experiment har visat på att skillnader i perception kan förekomma beroende 

på om man använder klarinett eller flöjt, så är det svårt att avgöra huruvida detta alltid gäller 

i alla situationer på samma vis mellan dessa instrument. Ett förslag skulle vara att bryta ned 

experimenten till ännu mindre beståndsdelar och göra nya studier med liknande upplägg. 

Frågor som man då skulle kunna ställa är bland annat: 

- Blir det ett liknande resultat i olika register? 

- Blir det ett liknande resultat i olika ljudnivåer? 

- Hur blir resultatet i olika spelstilar? Får man exempelvis ett liknande resultat när 

båda instrumenten enbart spelar i staccato som när båda spelar i piano? 

Man kan också undersöka hur övertonsserien för olika musikinstrument spelar en roll inom 

perception genom att skapa syntetiska ljud utefter instrumentens övertonsserie för att 

därefter likställa andra faktorer såsom instrumentens dynamik. Slutligen skulle man kunna 

undersöka om olika filmer eller musikstycken skapar ett liknande resultat mellan 

instrumenten. Om det visar sig att valet av film eller musikstycket i sig ger skilda resultat på 

hur figurer graderas mellan instrumenten kan det däremot bli väldigt komplext att ta fram 

resultat som är användbart rent praktiskt för kompositörer. 
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Appendix A -  Enkät för klarinett 
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Appendix B -  Svar på adjektivpar för klarinett 
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Appendix C -  Svar på adjektivpar för flöjt 
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Appendix D -  Svar på adjektivpar för kontrollgrupp 
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