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Sammanfattning 

 
Kvinnliga tonsättare är underrepresenterade i både musikbranschen som helhet och inom 

dataspelsbranschen. Genom skapandet av två olika men snarlika musikstycken undersöktes 

huruvida en person bedömde ett stycke annorlunda när denne visste vilket kön 

kompositören hade, jämfört med en person som inte hade kännedom om detta. De två 

kompositionerna tilldelades varsitt fiktivt namn respresenterande tonsättaren till stycket. En 

testgrupp fick sedan göra en enkät och svara på frågan vilket stycke de tyckte passade bäst 

till ett valt filmklipp av en spelsekvens. En andra testgrupp fick göra samma sak, men i 

denna grupp utesluts informationen som kompositörernas namn och kön. Svaren jämfördes 

sedan för att se om den testgrupp som vetat om tonsättarna namn och kön svarat 

annorlunda än den som inte fått denna information.     

Nyckelord: [Genus, Tonsättare, Spelbranschen] 
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1 Introduktion 

Forskning visar att både inom branschen som tonsättare och inom dataspelsbranschen är 

kvinnor underrepresenterade. Detta examensarbete syftar till att undersöka om en kvinnlig 

tonsättares kompetens bedöms annorlunda än en mans och huruvida detta skulle kunna 

vara en bidragande orsak till underrepresentation av kvinnor inom branschen.  

 En undersökning av The Internet Advertising Bureau (2012) visar att 52 procent av 

konsumenterna av dataspel i Storbritannien utgörs av kvinnor. En annan undersökning av 

The Interactive Advertising Bureau visar på snarlika siffror inom USA. Trots detta utgör 

kvinnor endast 22 procent av arbetskraften inom dataspelsbranschen (IDGA, 2014). 

Föreningen Svenska Tonsättare (FST) har 393 medlemmar (16/02-16 ) där 81 % av dessa är 

män (292 stycken) och 19 % kvinnor (70 stycken) (FST, 2016). Tillsammans med FST gjorde 

Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare (KVAST) under 2014-2015 en undersökning av 

repertoaren vid 23 musik- och operainstitutioner. Rapporten av denna undersökning visar 

att av 30 096 antal minuter framförd musik i de 18 orkestrarna har 96,2 % bestått av musik 

komponerad av män. Av 79 954 minuter framförd musik vid de fem operahusen var 90, 2 % 

av minuterna musik komponerad av en manlig tonsättare. De siffror som presenteras av The 

Internet Advertising Bureau, The Interactive Advertising Bureau, IDGA, FST och KVAST 

visar på de hur pass ojämställda dataspelsbranschen och branschen som tonsättare är.  

 Genom att komponera två olika men snarlika stycken vill jag undersöka om en 

person bedömer kvaliteten av ett stycke annorlunda beroende på vilket kön kompositören 

har. De två styckena tilldelas varsitt fiktivt namn som representerar tonsättaren till stycket, 

en testgrupp får sedan svara på frågan om vilket stycke de tycker passar bäst till ett valt 

spelklipp. Klippet är detsamma till båda styckena. En annan testgrupp som inte får 

information om kompositörens kön får svara på samma fråga. Svaren jämförs sedan för att 

se om testgruppen med information om tonsättarnas kön svarat annorlunda än den utan. 

Undersökningen kommer att utföras med hjälp av en kvantitativ metod.  

 Under projektarbetet skapades två stycken samt ett filmklipp som skulle användas i 

undersökningen. Filmklippet innehöll material från spelet Ori and the Blind Forest (2015), 

ett äventyrsspel med trolska miljöer och drömlik stämning. Målet med musiken som 

skapades till detta klipp var att gestalta denna stämning samt att skapa två stycken som var 

så lika varandra som möjligt men som samtidigt behöll sin individualitet. De stycken som 

skapades användes tillsammans med filmklippet i en pilotstudie för att avgöra hur pass bra 

de olika styckena passade till filmklippet.   

 I undersökningen användes två huvudsakliga testgrupper som fick delta i varsin 

enkätundersökning. I testgrupp A fick deltagarna information om tonsättarnas namn och 

titlarna på styckena. I testgrupp B var klippen endast titulerade 1 och 2. Båda grupperna fick 

svara på samma frågor och välja vilket stycke de tyckte passade bäst till filmklippet. I varje 

grupp deltog 30 respondenter. Den data som samlades in visade att fördelningen av valen 

mellan musikstyckena hos respondenterna i båda grupperna var relativt jämn, dock var det 

fler i grupp A som hade valt det första stycket (i denna enkät vid namn A beginning - Megan 

Anderson) än i grupp B. I grupp B hade istället det andra stycket (i denna enkät vid namn 2) 

valts av flest deltagare.    
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2 Bakgrund 

Bakgrunden sammanfattar de texter som fungerat som underlag för arbetet. De källor som 

presenteras här ger en grundläggande förståelse för de teorier mitt arbete kommer att bygga 

på, samt en grundläggande förståelse för de problem som finns inom branschen som 

tonsättare och dataspelsbranschen. Mohanty (2006) ger en inblick i postkoloniala 

feministiska teorier i Feminism utan gränser (2006). Carr (2006) diskuterar dataspel och 

genus och varför dataspel ofta beskrivs som någonting för män. I rapporten Musik och genus 

(red. Olofsson, 2012) från Högskolan för scen och musik i Göteborg diskuterar bland andra 

Wessman, Rosenberg och Landgren normer inom yrket som tonsättare och bakgrunden till 

dessa. McClary (1991) diskuterar feministiska teorier inom musikvetenskapen och 

motståndet gentemot dessa teorier. I bakgrunden presenteras också statistik gällande kvinnor 

inom tonsättar- och dataspelsvärlden.  

2.1 Mohanty 

Chandra Talpade Mohanty är professor i genusstudier och sociologi vid Syracuse 

universitetet i New York. Hon är en framträdande representant för postkolonial feminism. I 

Feminism utan gränser - avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet (2006) samlas en rad 

av Mohantys texter. Mohanty (2006) diskuterar i texten Kvinnoarbete och solidaritetens 

politik i feminism utan gränser hur "vissa yrken och sysslor ideologiskt konstruerats utifrån 

föreställningar om femininitet, huslighet och (hetero)sexualitet samt utifrån rasmässiga och 

kulturella stereotyper." Genom skapandet av "kvinnoyrken" menar Mohanty (2006) att 

kvinnor stängs ute från arbeten som traditionellt anses vara manliga sysslor. 

 Yrket som tonsättare har länge ansetts som ett manligt yrke. De egenskaper som en 

tonsättare "bör" ha är egenskaper som i historien klassats som maskulina sådana. 

Bakgrunden som Mohanty (2006) ger när det gäller det ideologiska skapandet av 

kvinnoyrken och uteslutandet av kvinnor inom yrken som ansetts manliga ger en viktig 

förståelse för de hinder som finns för kvinnor idag inom musiklivet och yrket som tonsättare.  

2.2 Dataspel och genus 

2.2.1 Carr 

Diane Carr är universitetslektor i media och kulturstudier på Institute of Education vid 

University of London. I Boken Computer Games: text, narrative and play (2006: Carr, 

Buckingham, Burn & Schott) beskriver Carr i kapitlet Games and Gender (s.162-179) 

dataspelsbranschen som en mansdominerad bransch. Hon menar att majoriteten av de 

dataspel som produceras är skapade av män och för män. Hon beskriver även hur spel ofta 

säljs i miljöer där majoriteten av besökarna består av män, samt exponeras i form av till 

exempel recensioner i tidningar där den största delen av läsarna är män. Detta, menar Carr 

(2006) resulterar i att kvinnor exponeras i mindre grad för spel än män. Den lägre 

exponeringen för spel innebär enligt Carr (2006) att kvinnor har mindre erfarenhet av spel 

och därför ett inte lika stort intresse av dem. Den nyare statistik som följer nedan visar dock 

hur intresset för spel hos kvinnor är nästan jämlikt med det hos män, och hur det till och 

med överskrider det hos män inom vissa plattformer.   
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2.2.2 Statistik 

En undersökning av The Internet Advertising Bureau (2012) har kartlagt spelvanor hos 33,5 

miljoner spelare i Storbritannien. Av denna undersökning framgår det att 52 % av dessa 

spelare utgörs av kvinnor (Populus, 2012). The Interactive Advertising Bureau är en 

organisation liknande The Internet Advertising Bureau, men verkande från USA. The 

Interactive Advertising Bureau (2014) har genomfört en liknande undersökning som den 

ovan nämna, men med ett större fokus på spelare som spelar på sin mobil. Undersökningen 

har analyserat spelvanor hos 15 410 amerikanska medborgare vars ålder har varit 18 år eller 

äldre. I denna undersökning framgår det att 57 % av konsumenterna av spel till pc och 

konsol är män, och 43 % är kvinnor. Däremot är 56 % av konsumenterna av mobilspel 

kvinnor och endast 44 % män (Interactive Advertising Bureau, 2014). Trots att kvinnor utgör 

ungefär hälften av konsumenterna av spel finns det betydligt färre kvinnor som arbetar inom 

dataspelsbranschen. The International Game Developers Association (IGDA) släppte under 

2014 resultaten av en arbetsplatsundersökning där det framgick att kvinnor då utgjorde 22 

% av arbetskraften inom dataspelbranschen, detta var dock en fördubbling sen 2009 (IGDA, 

2012).    

 När siffror som visar att kvinnor utgör cirka hälften av konsumenterna av spel är det 

inte sällan argumentet att mobilspel inte kan räknas som riktiga spel tas upp. Eklund (2016) 

förklarar i Social, Casual and Mobile Games: The Changing Gaming Landscap (red. Leaver, 

Wilson) hur detta argument används för att attackera kvinnor som spelar. Genom att påstå 

att kvinnor som endast spelar mobilspel inte är riktiga gamers försöker man försvara de 

gamla normer som finns inom spelkulturen och som uppkommit bland män (Eklund, 2016) 

I dokumentärfilmen GTFO (2015) intervjuas gamers, dataspelutvecklare och journalister. 

Majoriteten av dessa är kvinnor och delar med sig av historier om den sexism de stött på i 

dataspelsvärlden. Vid ett tillfälle får man se hur gamern Miranda Pakozdi under en 

livestreamad spelturnering får utstå en mängd verbala trakasserier. Trakasserierna kommer 

från hennes coach i laget hon tävlar i, han i sin tur eggas på av tittare som ställer frågor och 

uppmaningar i livechatten. Det går så långt att hon tvingas lämna lokalen. Sexuella 

trakasserier är någonting som kvinnor tvingas utstå i alla möjliga miljöer - i sin vardag, på 

arbetsplatsen eller i dataspelsvärlden.   

 Spelvärlden som Carr (2006) beskriver har alltså hunnit förändras en hel del. Trots 

att kvinnor nu utgör närmare hälften av konsumenterna av dataspel i många länder, är de 

dock fortfarande underrepresenterade inom branschen. Att kvinnor också hellre spelar spel 

på mobiler tyder också på att de spel som görs till konsol och pc fortfarande främst är riktade 

till män.   

2.3 Musik och Genus 

Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet bedrev under åren 2009 - 2012 ett 

projekt i högskolan som de kallade för Musik och genus, där syftet var att granska skolans 

verksamhet ur ett normkritiskt perspektiv. Rapporten Musik och genus - röster om normer, 

hierarkier och förändring (red. Olofsson, 2012) innehåller en samling texter och intervjuer 

av elever och de ansvariga för projektet. Texterna behandlar att antal olika ämnen som till 

exemplen skapande av genus i undervisning, normer inom musikeryrket, fördomar kring 

instrumentval med mera. Texterna är av debatterande karaktär och diskuterar en del av de 

argument som finns gällande huruvida genusvetenskapen skall få plats inom musikvärlden 

eller inte.   
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 Helena Wessman är VD och konstnärlig ledare för Göteborgs Symfoniker. Hon har 

även varit rektor vid högskolan för scen och musik under åren 2007 -2009. Wessman (2012) 

diskuterar i texten "Mer än att räkna huvuden" i Musik och genus (red. Olofsson, 2012) hur 

musikvärlden ofta kritiseras för ett bristande arbete mot jämställdhet inom branschen. I 

texten reflekterar hon över hur detta kommer sig. Wessman (2012) gör en jämförelse med 

teatern och undrar om det kanske är bristen på handling i musiken som gör att den 

distanserar sig från jämställdhetsdebatten.  Att musiken på grund av sin brist på handling 

alltså skulle vara överordnad denna debatt. Wessman (2012) påstår också att det inte finns 

lika klara idéer och tankar kring hur män och kvinnor tolkar och skriver musik. I sin text 

drar hon slutsatsen att det bristande arbete för jämställdhet inom musikbranschen har gjort 

att det finns många dolda strukturer kvar inom branschen som måste uppmärksammans för 

en mer jämställd bransch. Ett exempel på en sådan struktur som Wessman (2012) tar upp är 

de normer och fördomar som finns kring instrumentval. Dessa menar hon, är så pass starka 

att de nästan blir osynliga. "Den genusmässiga inskolningen börjar i tidig ålder och förstärks 

efter hand i den utbildningskedja som omsider leder till högre musikutbildning." (Wessman, 

2012).  

 I artikeln "Brahms är Basal" i Aftonbladet diskuterar Wessman (2015) varför 

symfoniorkestrarnas program ser ut som de gör, med en repertoar dominerad av manliga 

kompositörer. Hon menar att symfoniorkestrarna spelar så mycket Brahms, Beethoven och 

Mozart 

 ...helt enkelt för att det är de tonsättare som skapade ensembleformen 

symfoniorkester. Deras musik är vårt ursprung och till den måste vi ständigt 

återvända för att behålla vår konstnärliga kärna.  

Wessman (2015) 

Wessman skriver också att hon anser det lika viktigt att symfoniorkestrarna framför musik 

från samtiden och hävdar i slutet av artikel fortsatt konstnärlig frihet att få välja vilken 

musik de framför. Wessman visar i denna artikel det behov av att framföra musik av stora 

manliga tonsättare som finns och hur det inte går att ändra på så lätt.  

  Tiina Rosenberg är professor i teatervetenskap och genusforskare vid Stockholms 

universitet. Texten Konsten att bortprioritera jämställdhet (2012) i Musik och genus (red. 

Olofsson, 2012) sammanfattar ett seminarium som hölls under projektets gång. I texten 

beskriver Rosenberg (2012) de argument som ofta användas för bevisa att genusvetenskapen 

inte behövs inom musikvärlden, för att sedan gå igenom varför dessa argument inte är 

hållbara. Exempel på argument som hon tar upp är:   

 

Konsten är radikal och samhällsförändrande. Därför behöver vi inte arbeta 

med genusfrågor inom kultursektorn. Här har vi vida, öppna sinnelag. 

Konsten är tillåtande. Här diskrimineras ingen.  

                                                            Rosenberg (2012), Olofsson (red.) ss. 20, 21. 

Eller: 

Den är i sig en sanning som inte bär på perspektiv eller ideologi. Konsten 

behöver ingen genusanalys för >>det är konst>>.  

                                                             Rosenberg (2012), Olofsson (red.) ss. 20, 21. 
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Rosenberg förklarar sedan hur denna sorts argument alltid lyckas med att prioritera bort 

jämställdhetsfrågor genom att påpeka att musiken eller konsten i sig är av större betydelse, 

eller genom att flytta problemen utanför den egna verksamheten (Rosenberg 2012). 

 En av studenterna på högskolan, Johan Landgren, reflekterar i sin text Vem är 

tonsättaren (2012) över hur de egenskaper som en tonsättare länge ansetts skola inneha 

påverkar synen av tonsättaren. Landgren läser kompositionsutbildningen med inriktning 

ljudkonst och arbetar ofta med den queerfeministiska tidningen Ful. Under utbildningstiden 

har han funderat över varför så få kvinnor söker sig till yrket och utbildningen. I sin text 

kommer han fram till att de egenskaper tonsättaren förknippas med är egenskaper som 

historiskt förknippats med män. Han beskriver tonsättaren som en upphöjd men anonym 

person, ett namn utan en kropp. Tonsättaren syns oftast som ett namn, han sjunger inte och 

spelar inte heller något instrument. Tonsättaren är auktoritär och rationell (Landgren 2012). 

Landgren diskuterar hur den västerländska kulturen länge delat in människan i kropp och 

själ - fysiskt och mentalt, samt hur de kroppsliga egenskaperna hos människan länge har 

ansetts vara feminina och de mentala maskulina. Tonsättaren och dennes egenskaper som 

Landgren beskriver dem är egenskaper som överensstämmer med de som historiskt klassats 

som manliga. Landgren (2012) förslår att genom att motverka de gamla normer för vad en 

tonsättare skall ha för egenskaper, kan en större mängd personer få plats och känna sig 

välkomna i branschen (Landgren 2012).  

2.4 McClary    

Susan McClary är professor i musikvetenskap vid Case Western Reserve University. I boken 

Feminine Endings (1991) diskuterar hon ämnen som konstruktion av genus och sexualitet i 

musik, aspekter inom traditionell musikteori som bygger på könsfördomar, normativ 

sexualitet i musikaliska narrativ, musik som en gentemot kvinnor nedvärderande diskurs 

samt andra kvinnors strategier för diskurser inom musikvetenskapen. McClary förklarar hur 

feminismen länge varit främmande för musikvetenskapen, och hur den möttes av förakt när 

de första feministiska musikvetenskapliga teorierna började dyka upp (McClary, 1991). Hon 

skriver:  

 I am painfully aware that this volume - one of the first books of 

feminist criticism in the discipline of musicology - is being assembled at a 

time when cynical voices in many other fields are beginning to declare 

feminism to be passé.  

McClary (1991) 

Medan feministiska diskurser började dyka upp inom konst - och litteraturstudier på 70-

talet, fortsatte musikvetenskapen på samma spår som innan (McClary, 1991). McClary 

beskriver det som att musikvetenskapen hoppade direkt från pre-feminism till post-

feminism utan att ändras där emellan. Det som McClary beskriver här överensstämmer med 

de upplevelser om osynliga och outforskade normer som diskuteras av Wessman (2012). 

Man skulle alltså kunna anta att motståndet till feministiska teorier inom musikvetenskapen 

har bidragit till hur könsfördelningen ser ut inom yrket som tonsättare i dagens samhälle.  

2.5 Kvinnliga tonsättare i Sverige 

Föreningen Svenska Tonsättare (FST) (u.å.) är en förening för svenska tonsättare som sedan 

1918 verkat för att organisera svenska tonsättare och främja svensk musikkultur. Föreningen 
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har 393 medlemmar (16/02-16 ) där 81 % av dessa är män (292 stycken) och 19 % kvinnor 

(70 stycken). Föreningen listar inte alla aktiva tonsättare i Sverige utan endast de som valt 

att bli medlem i föreningen. Fördelningen mellan män och kvinnor är därför inte en 

representation av hur det ser ut i hela Sverige, dock säger den en del om hur fördelningen ser 

ut. Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare (KVAST) (u.å.) är en ideell förening vars syfte 

är "att öka medvetenheten om och framföranden av musikverk komponerade av kvinnor". 

Initiativtagare till KVAST är Karin Rehnqvist, tonsättare och professor i komposition vid 

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.  

 Tillsammans med FST gjorde KVAST under 2014-2015 en undersökning av 

repertoaren vid 23 musik- och operainstitutioner. Undersökningen utgick ifrån tre aspekter: 

balansen mellan män och kvinnor, balansen mellan svenskt och utländskt och balansen 

mellan nykomponerad och äldre musik. Rapporten har utgått från det antal minuter under 

vilka musik har framförts vid de 23 institutionerna. Av 30 096 antal minuter av framförd 

musik i de 18 orkestrarna har 96,2 % varit komponerad av män. Alltså endast 3,6 % av 

kvinnor. 89,8 % av minuterna är musik av utländska tonsättare, 10,2 % av svenska. 88,5 % 

av musiken är musik komponerad före 1984 och 11,5 % av musiken efter 1984. Vid de fem 

operahusen är balansen en aning jämnare. Av 79 954 minuter framförd musik är 90,2 % 

komponerad av män och 9,8 % av kvinnor.  73,3 % av musiken är komponerad av utländska 

tonsättare och 26,7 % av svenska tonsättare. 54,6 % av musiken är komponerad före 1984 

och 45,4 % efter (FST, KVAST 2015).  

 Kulturrådet, vars verksamhet bland annat består i att fördela det statliga stödet till 

kulturen, beskriver de nationella kulturpolitiska målen så här:  

 

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med 

yttrandefrihet som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. 

Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets 

utveckling.    

Kulturrådet.se 

De siffror som presenteras i repertoarrapporten av FST och KVAST visar på att jämlikhet och 

mångfald är någonting som det är ont om i branschen som tonsättare. Kvinnor är alltså 

underrepresenterade i både denna bransch och inom dataspelsbranschen. Detta arbete 

syftar till att undersöka huruvida ett stycke bedöms annorlunda beroende på om lyssnaren 

vet kompositörens kön eller inte.  
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3 Problemformulering  

I min undersökning ville jag ta reda på om det finns en annorlunda syn på kvinnliga 

tonsättare jämfört med manliga. Alltså om personer tolkar ett stycke annorlunda om de vet 

vilket kön kompositören har jämfört med om de inte skulle veta det. Genom att komponera 

två olika men snarlika stycken och tilldela dessa ett fiktivt manligt respektive kvinnligt 

namn, representerande kompositören av stycket, ville jag se om namnen spelade in i 

bedömningen av kvaliteten av styckena. På detta sätt kunde jag se om det fanns fördomar 

gällande kön i relation till kompetens inom yrket som tonsättare för dataspel.   

3.1 Metod 

Metodbeskrivningen går igenom artefaktens utformning, vilken metod som kommer 

användas för insamling av data samt hur den kommer användas. Metodbeskrivningen 

inkluderar även diskussioner kring urval och förundersökning.   

3.1.1 Artefakt  

För att undersöka detta komponerades två olika men snarlika stycken. Det ena stycket 

tilldelades sedan en fiktiv manlig kompositör och det andra en fiktiv kvinnlig. Styckena 

sattes sedan ihop med en gameplay-video, det vill säga en video som visar hur ett spel ser ut 

när det spelas av någon. Videon var densamma till båda styckena. 

 De två kompositionerna inspirerades av musik från spel som till exempel Ori and the 

blind forest (2015), Journey (2012) och Metro 2033 (2010). Majoriteten av musiken i dessa 

spel håller en relativt mystisk och mörk ton. Tydliga influenser av folkmusik från olika delar 

av världen hörs i de olika styckena. Kompositionerna till artefakten inspirerades av dessa 

folktoner, mörker och mystik. Målet var att de båda styckena skulle vara lika varandra i 

genre, instrumentation och tonalitet.      

3.1.2 Kvantitativ metod  

För min undersökning valde jag att använda mig av en kvantitativ metod. Testgrupperna fick 

genom en enkät ta del av artefakten och svara på frågor gällande denna. Undersökningen 

grundade sig på att de fiktiva namn som den innehöll skulle verka trovärdiga. De fiktiva 

namnen var namn på tonsättare som testpersonen skulle välja mellan. Det var viktigt att 

testpersonen inte förstod att tonsättarna inte existerade och att det var jag som låg bakom 

styckena de fick lyssna på. En kvalitativ metod hade gjort det enklare att få mer ingående 

svar på frågorna men den hade också gjort det svårt för mig att bibehålla den anonymitet jag 

strävade efter i undersökningen. De hade kunnat förstå att jag är upphovsmannen bakom 

styckena och därmed kanske inte svarat likadant på frågorna som de skulle gjort annars. Den 

kvantitativa metoden gjorde det också möjligt för mig att samla in mer data, vilket kan vara 

viktigt i just en sådan här undersökning. Musik är ju en smaksak, någonting subjektivt, vilket 

betyder att jag aldrig kan vara säker på vilket stycke en person föredrar. Ju fler testpersoner 

desto tydligare resultat.  

3.1.3 Enkätens upplägg 

Den som svarade på enkäten fick avgöra vilket stycke denne tyckte passade bäst till videon. 

På detta sätt kunde jag se om fler valde stycket med det manliga namnet eller vice versa. En 

annan testgrupp som inte fick någon information om personen bakom styckena skulle också 

användas. Detta så att jag skulle kunna se om och hur svaren skiljde sig från den andra 
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testgruppen om de tillfrågade inte visste könet på kompositören. Den information som gavs 

gällande kompositören till styckena var alltså påhittad och endast till för att kunna göra en 

jämförelse. Styckena komponerade jag själv. 

3.1.4 Urval och förundersökning 

För att kunna få ett mätbart resultat i undersökningen behövde jag försäkra mig om det ena 

stycket passade lika bra ihop med videon som det andra. Styckena behövde alltså vara så 

pass lika att personerna i testgruppen utan information om kompositörens kön skulle välja 

det ena stycket ungefär lika många gånger som det andra. För att styckena skulle vara så lika 

som möjligt behövde de befinna sig inom samma musikgenre, samt relatera till varandra när 

det gällde tonalitet, tempo, taktart och instrumentering.  

 En förundersökning genomfördes för att ta reda på hur de två olika styckena 

bedömdes passa till videoklippen. Om de båda styckena blev valda ungefär lika många 

gånger vardera, kunde jag sedan lätt se om den andra testgruppen, alltså den som har fått 

information om kompositörernas kön svarade annorlunda när de hade kännedom om könet 

på tonsättaren. Om de gjorde det kunde jag med säkerhet veta att detta berodde just på de 

namn som tilldelats styckena. I förundersökningen ställdes också frågor om hur 

testpersonen upplevt skillnaderna mellan styckena. Detta för att göra det lättare för mig att 

göra om styckena om det skulle visa sig att de var allt för olika varandra.     

 De hinder som finns för kvinnor inom hela musikvärlden spelar självklart sin roll i 

det faktum att så få kvinnor söker sig till rollen som tonsättare för dataspel. Dessa hinder är 

många och någonting jag tyvärr inte hinner undersöka i detta arbete. Jag koncentrerade 

alltså min undersökning på att undersöka hinder för kvinnliga kompositörer inom 

dataspelsbranschen.  

3.1.5 Val av namn 

I undersökningen var det viktigt att de namn som skulle representera tonsättarna till 

styckena var tydliga mans-/kvinnonamn så att personen som svarade på enkäten inte kunde 

misstolka vilket kön tonsättaren till ett stycke hade. Hela undersökningen byggde på att 

svarspersonen förstod vilket kön tonsättaren till ett stycke hade. Vid valet av de namn som 

används i undersökningen tittade jag på statistik över de vanligaste namnen i Sverige och 

USA. Fokus låg på att titta på de vanligaste namnen på barn under 80- och 90-talet. Detta 

eftersom majoriteten av de som skulle delta i min undersökning förmodligen skulle befinna 

sig i denna målgrupp. De vanligaste namnen i Sverige från 1920-talet till 2000-talet listas av 

Göransson (2010) i en artikel från statistiska centralbyråns tidskrift välfärd. Här finner man 

att de vanligaste flicknamnen under 80- respektive 90-talet är Anna, Sara & Maria - Emma, 

Sara & Elin. De vanligaste namnen givna till pojkar under samma tid är Johan, Daniel & 

Andreas - Marcus, Eric & Simon. Valet av två av de vanligaste namnen i Sverige riskerade 

dock att avslöja målet med undersökningen för personen som svarade på enkäten. Namnen 

Emma och Marcus till exempel kan uppfattas som så pass vanliga att de tolkas som 

typexempel på man och kvinna och därmed avslöja undersökningens syfte för 

svarspersonen. De liknar snarare exempelnamn i en räknebok och inte riktiga trovärdiga 

karaktärer.  

 Valet av två vanliga namn från USA under 80- eller 90-talet, kunde förhoppningsvis 

motverka den risk som fanns för att testpersonen förstod vad undersökningen gick ut på 

innan de gjort klart den. Jag valde därför namnen Megan och Joseph. Dessa namn ligger 

enligt Social Security Administration (2015) båda på plats 10 i listorna över vanligaste pojk- 

respektive flicknamn givna till barn under 90-talet. Jag hade förstås kunnat välja de namn 
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som ligger högst upp på denna lista men dessa namn hade också kunnat tolkas som så pass 

vanliga att de förlorat sin personlighet.  
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4 Relaterad/tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras forskning som knyter an till den frågeställning detta arbete 

behandlar. Smith, Pieper & Choueiti beskriver I undersökningen Exploring the Careers of 

female directors: Phase III (Smith, Pieper & Choueiti, 2015) hinder och fördomar gentemot 

kvinnor inom den amerikanska filmbranschen. Moss-Racusin, Dovidio, Brescoll, Graham 

och Handelsman (2012) redovisar resultatet av en undersökning som granskar huruvida det 

finns en skillnad i bedömningen av en kvinna och en man med samma meriter, när de söker 

samma jobb vid ett laboratorium.    

4.1 Smith, Pieper & Choueiti 

Smith, Pieper & Choueiti utförde 2015 en undersökning vid Annenberg School for 

Communication and Journalism, University of Southern California som en del av "Media, 

Diversity, & Social Change Initiative". Undersökningen grundades av "Female Filmmakers 

Initiative", "Sundance Institute" och Women in Film". Smith är docent vid Anneberg School 

for Communication and Journalism, med expertområden inom genusstudier, massmedia 

och underhållning. Pieper är doktor inom kommunikation vid Anneberg School for 

Communication and Journalism och Choueiti har en masterexamen från samma skola. 

 Undersökningen som är uppdelad i tre delar analyserar de hinder som amerikanska 

kvinnor bemöts av inom filmbranschen. Den tredje delen Exploring the Careers of female 

directors: Phase III (Smith, Pieper & Choueiti, 2015) redovisar även resultat från de två först 

delarna. I den tredje fasen av undersökningen analyserar Smith, Pieper & Choueiti filmer 

som debuterat på Sundance Film Festival mellan åren 2002 - 2014. Undersökningen har 

använt sig av både kvantitativ data och kvalitativa intervjuer. Den kvantitativa datan består 

till större delen av statistik gällande till exempel antal filmer regisserade av kvinnor inom 

olika genrer och områden, och hur många filmer av kvinnliga regissörer som distrubierats av 

olika företag (Smith, Pieper & Choueiti, 2015). I de intervjuer som gjorts diskuterar köpare, 

säljare och kvinnliga regissörer varför det finns så få filmer av kvinnliga regissörer i topp 

100-listan.    

 I undersökningen beskriver intervjupersonerna hinder gentemot kvinnliga 

regissörer. De diskuterar bland annat upplevelsen av en könad marknadsplats, det vill säga 

att kvinnor upplevs göra filmer inom en särskild del av marknaden, en mindre del av 

marknaden, kontra män som upplevs skapa filmer för ett större område (Smith, Pieper & 

Choueiti, 2015). I intervjuerna svarar också många att de upplever att det finns för få 

kvinnliga regissörer att välja emellan för producenter. Det finns de i undersökningen som 

ifrågasätter kvinnors ambitioner att ta sig in på större områden inom marknaden, till 

exempel intresset att regissera så kallade blockbusters som är riktade till en större publik 

(Smith, Pieper & Choueiti, 2015).   

 Ett hinder som nämns i undersökningen är den mansdominerade branschen, där 

man ofta finner män i de ledande positionerna. Slutligen diskuteras också frågor kretsande 

kring kvinnors kompetens inom sina områden och huruvida kvinnor klarar av samma 

mängd eller sorts arbete som män. 70 procent av de kvinnliga regissörer som medverkat i 

undersökningen svarar här att de under sitt yrkesliv någon gång fått sin kompetens 

ifrågasatt (Smith, Pieper & Choueiti, 2015).     
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4.2 Moss-Racusin, Dovidio, Brescoll, Graham, Handelsman 

Moss-Racusin, Dovidio, Brescoll, Graham & Handelsman (2012) redovisar i en artikel från 

PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America) 

resultaten av en undersökning som granskat huruvida det existerar en skillnad i 

bedömningen mellan en man och kvinnas kompetens när de söker samma jobbposition. 

Positionen i undersökningen är som chef för ett vetenskapslaboratorium. I undersökningen 

har ett cv konstruerats till en fiktiv person, en doktorand. Detta cv har sedan skickats till 127 

professorer inom biologi, kemi eller fysik. Professorerna fick samma information om den 

sökande doktoranden med den enda skillnaden att den ena halvan av ansökningarna bar ett 

kvinnligt namn och den andra ett manligt, eller för att vara exakt: 63 stycket ett manligt och 

64 stycken ett kvinnligt namn. Professorerna bedömde sedan utifrån etablerade stadgar och 

efter den information de fått doktorandens kompetens och chans till anställning, samt vilken 

lön och handledning de skulle erbjuda studenten.  

  Det sammanställda resultatet av alla bedömningar visade att den kvinnliga 

studenten bedömdes vara mindre kompetent än den manliga. Den kvinnliga studenten 

erbjöds även mindre lön och mindre handledning än den manliga. Resultaten påvisar inte 

heller några stora skillnader i bedömningen beroende på huruvida professorn var kvinna 

eller man. Både manliga och kvinnliga professorer rankade kvinnan lägre i alla kategorier. 

(Moss-Racusin et al. 2012)  

 

 



 12 

5 Projektbeskrivning  

För att undersökningen skulle kunna utföras krävdes två korta musikstycken samt ett 

filmklipp med gameplay från ett spel. Spelet som valdes till detta var Ori and The Blind 

Forest (2015). Den färdiga artefakten består av två 3o sekunder långa filmklipp innehållande 

samma grafiska material men ackompanjerade av två olika musikstycken. Under 

projektarbetet har även en pilotstudie genomförts för att avgöra hur pass bra de olika 

styckena passar till filmklippet.  

5.1 Research/inspiration 

Musiken som skapats till undersökningen har bland annat varit inspirerad av musik från 

spelen Metro:2033 (2010), Journey (2012), samt Ori and the Blind Forest (2015). Musiken i 

dessa spel gestaltar dels trolska, dels mystiska och mörka miljöer och känslor.  Musiken i 

spelet Metro:2033 (2010) innehåller ofta mörka ambienser som kombineras med 

melankoliska slingor på gitarr eller piano. Detta är någonting som återfinns i de båda 

stycken som skapats för undersökningen. I skapandeprocessen har jag arbetat dels med att 

göra kompositionerna så lika varandra som möjligt utan att de blir identiska, samt att 

gestalta den stämning och de miljöer som visas i filmklippet.   

5.1.1 Phillips 

Winifred Phillips beskriver i A Composer's Guide to Game Music (2014) på vilka sätt 

spelmusiken skiljer sig beroende på vilken genre av spel det handlar om. Hon förklarar hur 

den musik som komponeras styrs av den målgrupp spelet är riktat till, och hur olika genrer 

av spel attraherar olika typer av personligheter. De genrer som hon går igenom är Shooters, 

Platformers, Adventure, Role-Playing, Survival Horror, Racing, Simulaitions and life sims, 

Strategy, Puzzle, Fighting och Stealth (Phillips 2014). De olika genrerna, menar hon, 

attraherar spelare med olika personlighet, Shooters till exempel attraherar spelare som är 

väldigt målinriktande i sitt uppdrag att klara av spelet och som upplever stor tillfredsställelse 

när de lyckas med detta (Phillips 2014). Denna typ av spelare gillar ofta rockmusik eller 

genren som Phillips kallar för Elite. Elite-genren innefattar jazz, orkestral musik och religiös 

musik.  

 Spelet Ori and The blind Forest (2015) som används i artefakten kombinerar ett 

antal olika spelgenrer, främst platformers och adventure, men även Puzzle. Phillips (2014) 

beskriver hur de personer som spelar Platformers har en bred musiksmak och ofta tycker 

om att lyssna på många olika sorters genrer. Musiken i sådana spel kan alltså variera från 

rock, pop/dance, urban och Elite-genren. Adventure- genren lockar spelare som gillar 

genrerna rock och Elite (Phillips 2014) och Puzzle- genren lockar liksom Platformers- 

genren spelare med en bred musiksmak. (Phillips 2014).  

 Eftersom de genrer som spelet Ori and The Blind Forest (2015) befinner sig i är 

genrer som tycks locka spelare med en bred musiksmak, har fokus främst legat på att 

gestalta de miljöer och den stämning som går att finna i spelet. Musiken befinner sig dock 

främst i den genre Phillips (2014) kallar för Elite. Elite-genren är en musikgenre som enligt 

Phillips är vanlig i just spelgenrerna platformers, adventure och puzzle, alltså de genrer som 

spelet Ori and the Blind Forest innehåller. Att styckena som skulle skapas alltså främst 

skulle befinna sig inom denna genre var någonting som kändes självklart.   

 Phillips (2014) förklarar också hur musiken i spel används för att beskriva eller 

förstärka olika miljöer. Hon menar att denna funktion är viktig i Adventure-genren. Ett spel 
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som hon tar upp som exempel på hur musiken hjälpt till att förstärka miljön i är The Witcher 

(2007). Spelet utspelar sig i en fantasyvärld långt bak i tiden och musiken använder sig av 

keltiska instrument som harpa och säckpipa för att förstärka känslan av den uråldriga 

världen spelaren befinner sig i (Phillips 2014). I spelet Ori and The blind Forest (2015) får 

spelaren vistas i en trolsk värld, full av magi. Miljöerna växlar från skogar till grottor. I 

skapandeprocessen av de kompositioner som skulle användas i undersökningen har jag 

arbetat med att gestalta dessa miljöer och den trolska stämningen.  

5.2 Genomförande 

För att undersökningen skulle gå snabbt att göra och på så sätt inte skrämma iväg personer, 

bestämdes att filmklippet bara skulle vara 30 sekunder långt. Kompositionerna som skulle 

skapas behövde alltså även de vara minst 30 sekunder. Under skapandeprocessen gjordes 

stycken som var betydligt längre än så, men som klipptes ned till en halv minut. Den färdiga 

artefakten består alltså av två filmklipp med samma grafiska innehåll men innehållande två 

olika musikstycken.   

 De båda kompositionerna skapades parallellt med varandra rent tidsmässigt. Detta 

för att försöka bibehålla samma känsla i båda musikstyckena på ett enklare sätt. För att få en 

helhetskänsla av stämningen i musikkompositionerna gjordes de från början längre än 30 

sekunder. Styckena är i dess originalform 2-3 minuter långa. I själva skapandeprocessen 

behövde styckena göras längre för mig att få möjlighet att experimentera med och upptäcka 

de olika känslorna i ett stycke. När jag sedan kände att jag hittat den stämning jag sökte efter 

i ett stycke kunde jag välja ut en del av stycket och använda denna i artefakten. Denna del 

skulle sedan tonas in i början av filmen och ut i slutet.  

5.2.1 Filmklippet 

Det filmklipp som skulle skapas behövde vara 30 sekunder långt. För att skapa detta 

användes programmet Fraps (Beepa, 2013) för att spela in material från spelet. Fraps tillåter 

en användare att spela in gameplay-material när denne spelar ett spel. Det material som 

spelades in redigerades sedan med hjälp av Windows Moviemaker (Microsoft, 2000-2012) 

ett program för enkel videoredigering. Det inspelade materialet från Fraps (Beepa, 2013) 

innehöll scener från spelet med text i. Eftersom jag ville förmedla känslan i spelet och inte 

dess story klipptes de scener och partier innehållande text bort. Av det material som återstod 

skapades ett 30 sekunder långt filmklipp. Filmklippet användes sedan som referens under 

skapandet av musiken.  

5.2.2 Första stycket 

Till det första stycket skapades först en lång ambiens som skulle fungera som bakgrund till 

kompositionen och gestalta en atmosfär som skulle visualisera insidan av en grotta. Just 

ambienser är någonting som är vanligt förekommande i just ljudläggningen av en grotta. 

Liknande ljudläggning inuti grottor går att finna i spel som till exempel Metro:2033 (2010) 

och Minecraft (2011). Ambiensen till det första musikstycket utgörs av två spår, ett 

bestående av en nedtransponerad plåtklang och en annan bestående av en nedtransponerad 

oscillerande syntklang. Ambiensen förstärks med inspelningar från flaskor som det blåses 

luft i. Denna ambiens fick gestalta de grott-miljöer som fanns i filmklippet. När denna 

bakgrund var klar skapades ett komp på gitarr, en melodi på violin samt en motmelodi på ett 

klockspel. Alla instrument i den första kompositionen är inspelade för hand och alltså inte 

samplade. I början av processen användes en gitarrsampling, denna byttes sedan ut mot en 
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riktig gitarr. Inspelningsprogrammet som använts är Ableton Live 9 (Ableton, 2001-2016), 

ett program för inspelning, redigering och mixning av musik. Musikstycket mixades och 

mastrades även i Ableton Live 9.    

5.2.3 Andra stycket 

Till den andra kompositionen skapades en likande ambiens som till det första stycket. 

Ambiensen i det andra stycket utgörs främst av en nedtransponerad metallklang, men den 

förstärks också av en celloinspelning, där cellon endast spelar en lång ton i skiftande 

dynamik. För att efterlikna det första stycket skapades ett liknande komp fast denna gång på 

piano. Istället för violin som användes för melodin i det första stycket användes här istället 

körer. Kompositionen innehåller också en samplad klocka, samt en nedtransponerad 

inspelning av en golvpuka. Musikstycket mixades och mastrades i Ableton Live 9 (Ableton, 

2001-2016). Reverbet i denna komposition är liksom i det föregående relativt stort, detta för 

att behålla samma stämning och känsla av miljö i båda styckena.  

 När båda kompositionerna färdigställts valdes 30 sekunder av vardera ut för att 

representera det stycket. De delar som valts ut i musikstyckena är delar som innehåller alla 

de melodier och instrument som är med i de längre versionerna. Kompositionerna 

exporterades sedan ut tillsammans med filmklippet så att två filmklipp innehållande de två 

olika musikstyckena skapades.  

5.2.4 Analys av styckena 

Under skapandet av de båda kompositionerna har jag försökt gestalta en liknande känsla när 

det gäller sinnestämning och miljö i båda. Målet har varit att göra musikstyckena så lika som 

möjligt, men ändå låta dem innehålla unika element. De ljud som knyter samman dem är 

framför allt de ambienser som finns i bakgrunden av båda kompositionerna. De innehåller 

också båda två ett kort komp på gitarr respektive piano som repeteras genom nästan hela 

styckena. De håller också ungefär samma tempo på omkring 80 bpm. Musikstyckena skiljer 

sig ifrån varandra när det gäller instrumentering och tonalitet. Instrumenten som går att 

finna i den första kompositionen är gitarr, violin, klockspel samt ambienser. Instrumenten i 

det andra stycket utgörs av piano, körsång, cello samt ambienser, klockor och golvpuka. Det 

första musikstycket befinner sig i tonarten E-dur och det andra i e-moll.  

5.3 Skapandet av enkäten 

För att undersökningen skulle kunna genomföras behövdes två enkäter skapas. Metoden 

krävde två testgrupper, den ena testgruppen skulle få information gällande de fiktiva 

tonsättarnas namn och kön, samt titlar på de två musikstycken de skulle lyssna på. Den 

andra testgruppen skulle genomföra en likadan undersökning fast utan information om 

tonsättarnas namn och endast med titlarna 1 och 2 på de två kompositionerna.  

 Enkäten skapades i Google Forms (Google, 2006- 2016) ett program till för 

skapandet av enkla enkäter på webben. Programmet låter även användaren länka till 

Youtube- (Youtube LLC, 2005-2016) klipp som bäddas in inuti enkäten. Detta var en viktig 

funktion för mig i skapandet av enkäterna. Respondenternas främsta uppgift i enkäten var 

att svara på frågan vilket musikstycke de tyckte passade bäst till videoklippet. Förutom 

denna fråga innehåller enkäterna också frågor gällande kön, ålder, dataspelsvana, 

musikerfarenhet, samt en fråga där respondenten får motivera sitt val av stycke. Det enda 

som skiljer de två olika enkäterna åt är att den ena presenterar tonsättarnas namn och 

namnen på styckena ovanför videoklippen och i svarsvalen, medan den andra enkäten 
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endast presenterar styckena som 1 och 2. En tredje enkät skapades också för att kunna utföra 

en mindre undersökning om hur musikkompositionernas placering påverkade 

respondenten.   

5.4 Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes för att ta reda på hur väl de båda styckena passade till 

filmklippet. För att den riktiga undersökningen skulle fungera behövde båda styckena passa 

lika bra till filmklippet. Om båda styckena attraherade lika många väljare vardera i 

testgruppen utan information gällande (den fiktiva) kompositörens kön, skulle jag sedan 

tydligt kunna se hur namnen på kompositörerna spelade in på resultatet från den andra 

testgruppen (den med information gällande kompositörens kön). I den pilotstudie som 

genomfördes deltog åtta personer. Dessa åtta personer fick alla kolla på de båda klippen och 

sedan förklara vilket stycke de tyckte passade bäst till filmklippet. De fick också försöka 

motivera varför de tyckte ett stycke passade bättre än det andra.   

5.4.1 Resultat 

Resultatet av pilotstudien skulle avgöra om musikstyckena skapade till filmklippet behövde 

ändras på något sätt. Om ett stycke skulle attrahera en större mängd väljare av de som deltog 

i pilotstudien skulle något av styckena behöva justeras för att bli mer likt det andra, och 

därmed jämna ut väljarsiffrorna. Resultatet av studien visade dock att båda styckena 

attraherade lika stor mängd väljare vardera. Detta har betytt att inga ändringar har gjorts i 

styckena. Av de åtta personer som deltog i pilotstudien tyckte fyra stycken att det första 

stycket passade bäst till filmklippet och fyra stycken det andra. De som valde det första 

tyckte det passade bättre på grund av bland annat den instrumentering stycket hade, främst 

gitarren. Någon tyckte att det första stycket kändes mer hoppfullt än det andra, en annan sa 

att det kändes mer storslaget. Några som valde det första stycket tyckte också att detta hade 

en tydligare stämning en det andra, det andra kändes för denna person mer mystiskt. De 

som tyckte det andra stycket passade bäst beskrev det som mer mystisk och drömskt. Någon 

tyckte att det gav ett bättre helhetsintryck av stämningen än det första. En person som hade 

spelat spelet tyckte att körerna passade extra bra, detta eftersom att originalmusiken i spelet 

innehåller bland annat körmusik.   

 Styckena i pilotundersökningen hade tilldelats de tillfälliga namnen Ori 1 och Ori 2. I 

undersökningen fick hälften av deltagarna lyssna på Ori 1 först medan den andra hälften fick 

lyssna på Ori 2 först. Detta för att jag i resultatet skulle kunna analysera det 

förstahandsintryck av stämningen i filmklippet som den första låten lyssnaren hör skapar, 

och hur detta påverkar lyssnarens val.  Av de fyra personer som fick lyssna på Ori 1 först 

valde två stycken Ori 1 som stycket de tyckte passade bäst, och två stycken Ori 2. 

Fördelningen blev densamma i den grupp som fick lyssna på Ori 2 först, se tabell 1. Hela 

resultatet av pilotundersökningen visar alltså att styckena är relativt lika, eller i alla fall tycks 

attrahera lika många väljare vardera. Pilotundersökningen är dock bara utförd på dessa 8 

personer, vilket innebär att felmarginalen kan vara relativt stor.   
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Tabell 1 fördelning av svar i pilotstudie  

 

 Första stycket 

personen fick höra 

Andra stycket 

personen fick höra  

Stycke personen 

tyckte passade bäst 

Person 1 Ori 1 Ori 2 Ori 2 

Person 2 Ori 1 Ori 2 Ori 1 

Person 3 Ori 1 Ori 2 Ori 1 

Person 4 Ori 1 Ori 2 Ori 2 

Person 5 Ori 2 Ori 1 Ori 2 

Person 6 Ori 2 Ori 1 Ori 2 

Person 7 Ori 2 Ori 1 Ori 1 

Person 8 Ori 2 Ori 1 Ori 1 
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6 Utvärdering 

6.1 Presentation av undersökning 

I undersökningen som utfördes användes två testgrupper. Testgruppen som vidare kommer 

kallas för testgrupp A fick svara på enkät A som innehöll information gällande de fiktiva 

tonsättarna namn samt titlarna på deras stycken. Den andra testgruppen som vidare 

kommer att kallas testgrupp B fick svara på enkät B som inte presenterade tonsättarnas 

namn eller titlarna på stycken. I enkät B var styckena endast titulerade 1 och 2. De båda 

enkäterna har tillsammans besvarats av 60 respondenter, alltså 30 på varje enkät. Enkäterna 

har distrubuerats via internet på olika forum. Enkät A har samlat respondenter från 

Facebook (Facebook inc, 2004-2016) medan enkät B har samlat respondenter ifrån Reddit 

(Reddit inc, 2005-2016). Att enkäterna har samlat respondenter från två olika forum har 

inneburit att den genomsnittliga åldern på deltagarna har skiljt sig en aning mellan 

testgrupp A och testgrupp B. Det finns även vissa skillnader mellan grupperna när det gäller 

musikerfarenhet och dataspelsvana.  

 I konstruktionen av enkäterna placerades den kvinnliga kompositörens musikstycke 

först. De respondenter som svarade på enkäten lyssnade alltså troligtvis på detta först. 

Placeringen av kompositionerna var densamma i enkät B, alltså det stycke som i enkät A 

kallades för A beginning och i enkät B för 1 var det stycke som var placerat överst i båda 

enkäterna. Eftersom det musikstycke en person hör först kan påverka dennes beslut om 

vilket denne tycker passar bäst, utfördes även en mindre undersökning med 10 respondenter 

som fick svara på en variant av enkät A där placeringen av kompositionerna var ombytt och 

det överst placerade musikstycket alltså var Dream World av Joseph Taylor. De 

huvudsakliga enkäterna är dock fortfarande jämförbara eftersom de musikaliska verken är 

placerade likadant i båda enkäterna. Även om respondenterna alltså påverkats av det stycke 

de hört först så borde denna påverkan på respondenterna se likadan ut i båda enkäterna.  

6.2 Resultat  

6.2.1 Testgrupp A - Enkät A 

Testgrupp A var den grupp som svarade på enkät A, innehållande information om 

tonsättarnas namn samt titlarna på deras verk. Respondenterna från denna testgrupp har 

kommit från forumet Facebook (Facebook inc, 2004-2016). Nedan i figur 1 följer en 

sammanfattning av svaren från denna grupp. I tabell 2 följer en mer detaljerad presentation 

av de enskilda respondenternas svar.  
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Figur 1 sammanfattning av resultaten från enkät A 
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Av denna statistik kan vi se att 80 %, alltså 24 av 30 personer är mellan 20 och 30 år gamla, 

en respondent är mellan 15-20 år och 5 respondenter är över 30 år. Vi kan också se att 

majoritet av deltagarna är män, 23 män och 7 kvinnor. Den viktigaste informationen vi kan 

se här är att det verk som valts flest gånger är Megan Andersons A Beginning. För att kunna 

göra en analys av vilka olika grupper av respondenter som valt vilket stycke har en tabell 

konstruerats över de enskilda deltagarnas svar.   

 

 

 

 



 20 

Tabell 2 detaljerad vy över resultaten från enkät A  

Respon- 
dent  

Ålder  Kön Val Motivering Spelvana Plattform Musik- 
erfarenhet 

1 20-30 Male Megan Tonality 3 Pc/mac Yes 

2 20-30 Male Megan Instrumentation 3 Pc/mac Yes 

3 20-30 Male Megan Instrumentation 2 Pc/mac No 

4 20-30 Male Joseph Tonality 3 Pc/mac Yes 

5 30+ Male Joseph Tonality 2 Pc/mac Yes 

6 30+  Male Megan Tonality 3 Mobile/tablet Yes 

7 30+  Female Megan Instrumnetation 2 Mobile/tablet No 

8 20-30 Male Megan Instrumentation 2 Pc/mac  Yes 

9 20-30 Female Megan Instrumentation 3 Pc/mac No 

10 20-30 Female Megan Instrumentation 3 Pc/mac Yes 

11 30+ Female Megan Instrumetnation 3 Mobile/tablet  Yes 

12 20-30 Female Joseph Other*1 3 Pc/mac No 

13 20-30  Male Megan Other 2 1 Pc/mac Yes 

14 20-30 Male Joseph Instrumnetation 2 Mobile/tablet No 

15 20-30 Male Joseph Tonality 1 Pc/mac No 

16 20-30 Female Megan Other 3 1 Pc/mac No 

17 20-30  Male Joseph  Instrumentation 1 Console No 

18 20-30 Male Megan Other 4 2 Pc/mac Yes 

19 20-30 Male Joseph Tonality 1 Pc/mac No 

20 20-30 Male Joseph Tonality  1 Pc/mac No 

21 20-30 Male Megan Other 5 1 Pc/mac Yes 

22 20-30  Male Joseph Instrumentation 1 Pc/mac No 

23 20-30 Male Megan Tonality 1 Pc/mac Yes 

24 20-30 Male Joseph Other 6 2 Pc/mac Yes 

25 20-30  Male Megan Instrumentation 1 Pc/mac No 

26 15-20 Male Joseph Instrumentation 2 Console Yes 

27 30+  Male Megan Tonality 1 Pc/mac No 

28 20-30 Male Megan Instrumentation 1 Pc/mac Yes 

29 20-30 Male Joseph Instrumentation 1 Pc/mac No 

30 20-30 Female Joseph Instrumentation 1 Pc/mac Yes 

 

  1= every day  

  2= a couple of days every week 

  3=one day or less every week 

  * Other  

   1: "It felt more dreamy wich suited the game i think" 

   2:  "It fit better with the whole mysterious, unknown factor in the   

   video" 

   3: " I think the mood fit better and the music sounded more like it was   

   game music" 

   4: " svårt att välja eftersom båda har element som krockar, a beginnig   

   har bättre instrumentering men relationen mellan     



 21 

   bakgrundsbruset och det andra känns lite slarvigt de     

   krockar rent atmosfäriskt. dream world är mer enhetlig    

   men för sakral tror jag. a beginning är väl mest lämplig men försöker   

   för mycket samtidigt" 

   5: "I liked the feeling the music conveyed, more the happy vibe" 

   6: " Fits the desperate tone of the visuals better" 

 

Med hjälp av denna uppställning kan vi lättare se hur fördelningen i val av musikverk ser ut 

mellan de olika grupperna, till exempel mellan kvinnor och män och i olika åldrar. I enkät A 

ser vi att Megan Andersons stycke A Beginning är det stycke som valts flest gånger båda för 

män och kvinnor. Av de 23 män som deltagit har 12 stycken valt Megans låt och 11 Josephs. 

Av de 7 kvinnor som deltagit har 5 valt Megans låt och 2 Josephs. När det gäller män har 

Joseph endast majoritet när det gäller gruppen respondenter som svarat att de inte 

komponerar musik eller spelar något instrument, samt hos den grupp respondenter som 

beskrivit sin dataspelsvana som det i tabellen kallas för "2". När det gäller kvinnor har 

Joseph inte majoritet i någon enskild grupp.  

6.2.2 Testgrupp B - Enkät B 

Testgrupp B var den grupp som fick svara på enkät B. Denna enkät innehöll ingen 

information om tonsättarna namn utan presenterade endast de musikaliska verken som 1 

och 2. Respondenterna från denna grupp har kommit från forumet Reddit (Reddit inc, 

2005-2016). I figur 2 följer en sammanfattning av svaren från denna grupp. I tabell 3 

presenteras de enskilda respondenternas svar mer genomgående.  
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Figur 2 sammanfattning av resultaten från enkät B 
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I enkät B kan vi se att åldern på respondenterna varit lägre än den i enkät A. Majoriteten av 

deltagarna (15 personer) har varit mellan 20-30 men en betydande del (12 personer) har 

också varit mellan 15 och 20 år. Det finns också 2 respondenter i denna grupp mellan 10 och 

15 år och endast en över 30.  Majoriteten i även denna grupp har bestått av män, 22 män och 

8 kvinnor. Statistiken visar här att stycket Dream World av Joseph Taylor, som i denna 

enkät kallats för 2 är det som valts flest gånger. Kollar man närmare på de enskilda svaren 

ser man dock att några personer har tyckt att båda styckena passat lika bra. De nummer som 

i tabellen nedan står inom parantes är fall då personen valt ett stycke men sedan beskrivit i 

sin motivering att båda styckena passat lika bra.  
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Tabell 3 detaljerad vy över resultaten från enkät B 

Respon- 
dent 

Ålder Kön Val Motivering Spelvana Plattform Musik- 
erfaranhet 

1 20-30 Male 2 Tonality 1 Pc/mac Yes 

2 20-30 Male 1 Instrumentation 1 Pc/mac No 

3 15-20 Male 1  Instrumentation 1 Pc/mac No 

4 15-20 Female 1  Instrumentation 2 Pc/mac No 

5 15-20 Male 1 Tonality 2 Pc/mac Yes 

6 20-30 Male 1 Tonality 1 Handheld No 

7 20-30 Female 1  Instrumentation 3 Pc/mac No 

8 20-30 Male 1 Tonality 1 Console No 

9 15-20 Male 2 Tonality 1 Pc/mac Yes 

10 20-30 Female  1  Tonality 1 Pc/mac No 

11 15-20 Male (2) Other*1 2 Console Yes 

12 20-30 Male 2 Tonality 1 Pc/mac No 

13 20-30 Male 2 Tonality 2 Pc/mac No 

14 10-15 Male 2 Tonality 1 Pc/mac No 

15 15-20 Male  2 Tonality 2 Pc/mac Yes 

16 20-30 Male (2) Other 2 1 Pc/mac Yes 

17 20-30 Male 1 Tonality 2 Pc/mac No 

18 20-30 Male  2 Tonality 1 Pc/mac Yes 

19 20-30 Female 1 Instrumentation 1 Pc/mac No 

20 15-20 Female 2 Other 3 3 Console No 

21 20-30 Female 2 Instrumentation 1 Pc/mac No 

22 20-30 Male 1 Tonality 1 Pc/mac No 

23 15-20 Female 1 Instrumentation 3 Pc/mac No 

24 15-20 Male (1) Other 4  1 Pc/mac No 

25 10-15 Male 2 Instrumentation 1 Pc/mac Yes 

26 15-20 Male 2 Tonality 1 Pc/mac No 

27 20-30 Male 2 Tonality 2 Pc/mac Yes 

28 30+ Male 2 Other 5 3 Console Yes 

29 30+ Female 1 Tonality 1 Console Yes 

30 15-20 Male 2 Tonality 1 Pc/mac No 

 

  1= every day 

  2= a couple of days every week  

  3= one day or less every week 

  *Other:   

   1: "Both" 

   2: "I liked both the same" 

   3:  "It seemed to suit the dark environment better. It seemed sad and   

   mysterious. The first musical piece gave me more of a calm vibe." 

   4: "I liked/preffered both equally"  

   5: "The disonnance in the second created the suspense needed" 
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Om vi i enkät B utesluter de respondenter som svarat att de tycker båda styckena passade 

lika bra till filmklippet kan vi se att 13 personer valt stycke "1" medan 14 valt stycke "2". Av 

de manliga respondenter som deltagit ser vi att 12 stycken valt det andra stycket och 7 det 

första. Av de kvinnor som deltagit har 6 valt det första och 2 det andra. 3 stycken personer, 

alla män, har ansett att båda styckena passat lika bra till filmklippet. 

  Det andra stycket är även det populäraste valet för män i alla åldersgrupperna, den 

enda åldergrupper där detta stycke inte har majoritet är gruppen 20-30 där de båda 

musikaliska verken valts 5 gånger vardera. När det gäller de olika grupperna för 

dataspelsvana har männen i samtliga fall valt det andra stycket som mest passande. Av män 

som svarat ja på frågan om de spelar något instrument eller komponerar musik har 7 stycken 

valt det andra verket som mest passande och en person det första. Av de män som svarat nej 

på samma fråga har 6 stycken ansett att det första passade bättre och 5 det andra.  

 Av 8 kvinnor som genomfört enkät B har 6 valt det första musikaliska verket som 

mest passande och 2 det andra. Det första stycket har majoritet i samtliga åldersgrupper 

bland dessa kvinnor. Samma gäller de olika grupperna för dataspelsvana, här har alltså 

också stycke 1 majoritet. På frågan om personen spelar något instrument eller komponerar 

musik har endast en kvinna svarat ja och alltså 7 stycken nej. I båda dessa grupper har det 

första stycket valts som mest passande.    

 

6.2.3 Enkät C- Undersökning av kompositionernas placering och dess 
påverkan på respondenten.  

Eftersom det fanns en risk för att respondenterna i enkät A och enkät B skulle påverkas av 

det stycke de lyssnade på först på olika sätt utfördes även en mindre undersökning med en 

enkät liknande enkät A men där placeringen av styckena var omvänd. I denna enkät som vi 

vidare kallar för enkät C var alltså Dream World av Joseph Taylor placerad överst och A 

beginning av Megan Anderson placerad under denna, tvärtom mot den placering som fanns 

i enkät A. I enkät C har 10 respondenter deltagit och utöver valet av musikstycke svarat på 

samma frågor som går att finna i enkät A och enkät B. Vi ser nedan att 6 av respondenterna 

är män och 4 kvinnor. 4 av respondenterna har varit mellan 15 och 20, 4 mellan 20 och 30, 

en mellan 10 och 15 och en över 30. Vi ser också främst att 7 personer valt Joseph Taylors 

stycke som det mest passande och 3 Megan Andersons. En sammanfattning av enkät C följer 

nedan i figur 3.  
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Figur 3 sammanfattning av resultaten från enkät C 
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6.3 Analys 

Den undersökning som utförts har använt sig av två huvudsakliga enkäter, enkät A och 

enkät B. Dessa har besvarats av två skilda testgrupper. Varje testgrupp har utgjorts av 30 

testpersoner. Ytterligare en enkät - enkät C användes för att undersöka påverkan på 

testpersonerna när det gällde i vilken ordning dessa hörde kompositionerna, i denna 

undersökning deltog 10 personer.  I analysen jämförs främst svaren från enkät A med de 

från enkät B, men även svaren från enkät C kommer att behandlas. Mängden kvinnliga 

respondenter har tyvärr i alla enkätundersökningarna varit betydligt lägre än andelen män 

som deltagit. Detta är någonting som varit svårt att kontrollera på grund av den kvantitativa 

metod som använts. Alternativet "other" fanns som val vid frågan om testpersonens kön men 

ingen av respondenterna i någon av de tre enkäterna valde detta alternativ.     
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6.3.1 Enkät A 

I enkät A deltog 30 respondenter varav 23 män och 7 kvinnor. Respondenterna till denna 

enkät rekryterades via Facebook (Facebook inc, 2004-2016).  Både majoriteten av männen 

och majoriteten av kvinnorna har ansett att Megans komposition passade bäst till 

filmklippet.  Den skillnad vi kan se mellan män och kvinnors svar i enkät A är bland annat 

att Megans komposition har haft en större majoritet bland de kvinnliga deltagarna. Av de 7 

kvinnor som deltog valde 5 Megans stycke och 2 Josephs som mest passande. De 23 män 

som deltog valde Megans komposition 12 gånger och Josephs 11. Den främsta motiveringen 

till valet av Megan var hos både män och kvinnor instrumenteringen. Vi kan också utläsa att 

männen som deltagit har större musik- och dataspelsvana än de kvinnor som deltagit.  Av de 

män som deltagit har de flesta (11 stycken) valt alternativet "every day" på frågan hur ofta de 

spelar dataspel. Av de kvinnor som deltagit har majoriteten (4 stycken) angett "one day or 

less every week" som svar på samma fråga. På frågan om deltagaren spelar något instrument 

eller komponerar musik har 13 av männen svarat ja och 10 nej. Hos kvinnorna har 3 svarat ja 

och 4 nej. Fördelningen här är alltså relativt lika hos både männen och kvinnorna. Vi kan 

dock se en skillnad hos männen när det gäller dessa två grupper och valet av komposition. 

Av de män som svarat att de spelar något instrument eller komponerar musik har 9 valt 

Megans komposition och endast 4 Josephs som mest passande. Av de som svarat att de inte 

spelar något instrument eller komponerar musik har 7 valt Joseph och 3 Megans stycke som 

mest passande.    

6.3.2 Enkät B 

I enkät B deltog 30 personer varav 22 män och 8 kvinnor. Respondenterna till denna enkät 

rekryterades via Reddit (Reddit inc, 2005-2016). I denna enkät ändrades titlarna på 

kompositionerna om från A beginning - Megan Anderson till 1 och Dream World - Joseph 

Taylor till 2. Placeringen av styckena var densamma som i enkät A, det stycke som innan 

legat överst i enkäten och kallats för A beginning låg alltså fortfarande överst men hette nu 

"1". Statistiken visar att 16 personer valt stycke 2 som det mest passande och 14 stycke 1. 

Dock är det i denna enkät 3 personer som beskrivit i sin motivation till valet av 

kompositionen att de ansett att båda styckena passade lika bra till filmklippet. Om man 

räknar bort dessa svar betyder detta alltså att 14 deltagare valt 2 som det mest passande 

stycket och 13 personer 1. Valet skiljer sig dock mellan männen och kvinnorna som deltagit. 

Av de 22 män som deltagit har 12 stycken ansett att 2 passat bäst och 7 stycken 1. 

Majoriteten av kvinnorna (6 stycken) har däremot ansett att 1 har varit den mest passande 

kompositionen. Endast två kvinnor valde det andra stycket. En liten skillnad i hur män har 

svarat beroende på vilken musikalisk erfarenhet de har går även att finna här. Av de 10 män 

som svarat att de spelar något instrument eller komponerar musik har 7 stycken valt stycke 2 

och endast en person stycke 1 (två personer svarade här att de tyckte båda passade lika bra). 

Av de 12 personer som svarat att de inte spelar något instrument eller komponerar musik 

har 6 personer valt 1 och 5 personer 2, (en person svarade att båda passade lika bra). 

Likande tendenser går inte att analysera hos de kvinnliga deltagarna eftersom de tyvärr har 

varit alltför få.     

6.3.3 Enkät C 

Meningen med enkät C var att snabbt kolla om det fanns tendenser hos respondenterna att 

påverkas av placeringen av styckena. Denna enkät såg likadan ut som enkät A med den enda 

skillnaden att kompositionerna bytte plats med varandra. Dream World av Joseph Taylor 

placerades alltså överst och A beginning av Megan Anderson under den, tvärtemot 



 29 

placeringen i enkät A. I enkät C deltog endast 10 personer varav 6 var män och 4 kvinnor. 

Statistiken visar att 7 personer valt Joseph Taylors komposition och 3 Megan Andersons. I 

enkät A har Megans stycke varit det populäraste valet. Vi kan alltså se att det skulle kunna 

finnas en tendens till att respondenterna oftare valde det stycke de hörde först.   

6.3.4 Jämförelse 

I både enkät A och i enkät B är fördelningen av valen mellan de båda kompositionerna 

relativt jämn. I enkät A ser vi att det första stycket, i denna enkät titulerat A beginning - 

Megan Anderson har en liten majoritet medan det andra stycket har en liten majoritet i 

enkät B. I enkät A har 17 personer valt Megans stycke och 13 Josephs. I enkät B har 13 

personer valt den första kompositionen (Megans stycke) och 14 den andra (Josephs stycke). 

Vi ser också en tydlig skillnad i båda grupperna när det gäller kvinnors och mäns val. I enkät 

A har Megans stycke en större majoritet hos kvinnorna än hos männen. I enkät B har 

majoriteten av kvinnorna till skillnad från männen ansett att det första stycket passat bäst. 

Det finns också en stor skillnad mellan grupperna A och B i motivationen till varför en 

deltagare valde det stycke de valde. I grupp A har 50 % av deltagarna (15 personer) svarat att 

de tyckte instrumentationen passade bättre, medan 56,7 % (17 personer) i grupp B svarat att 

de tyckte tonaliteten var bättre.    

 I de båda enkäterna finns också en viss skillnad i ålder hos deltagarna. Deltagarna i 

grupp B är oftast yngre än de i grupp A. Det finns också skillnader mellan grupperna när det 

gäller musikalisk erfarenhet och dataspelsvana. I grupp A ser vi en större mängd deltagare 

som har svarat ja på frågan om de spelar något instrument eller komponerar musik än i 

grupp B. I grupp B å andra sidan ser vi en större mängd deltagare som svarat "every day" på 

frågan hur ofta de spelar dataspel. I grupp B är det också fler kvinnor som svarat att de 

spelar dataspel "a couple of days every week" eller "every day" än i grupp A.      

6.4 Slutsatser 

På frågan om en person värderar en komposition på olika sätt beroende på vilket kön 

tonsättaren har är det svårt att hitta svar. Det vi kan se om vi jämför enkät A och enkät B är 

att namnen på tonsättarna och titlarna på kompositionerna kan ha spelat in i 

respondenternas val. I enkät B ser vi en nästan helt jämn fördelning mellan kompositionerna 

där 13 personer valt det första stycket (Megans i enkät A) och 14 det andra (Josephs i enkät 

A). I enkät A är fördelningen lite mer ojämn då 17 personer valt Megans stycke (1 i enkät B) 

och 13 Josephs (2 i enkät B). Om och hur namnen och titlarna spelat in på respondenternas 

val är svårt att utreda från den data som samlats in. Vi kan dock se i enkät A att de kvinnliga 

deltagarna i denna testgrupp har en större tendens att välja Megans stycke än de manliga 

deltagarna i samma grupp. Dock har antalet kvinnliga deltagare varit lågt vilket gör den data 

som finns svårare att analysera och mindre trovärdig.  

 Kollar vi på enkät C ser vi att 70 % av deltagarna (7 personer) i denna grupp valt 

Josephs komposition (som var placerad överst i denna enkät). Vi ser alltså med hjälp av 

denna enkät att det finns tendenser som tyder på att respondenterna oftare väljer det stycke 

de hört först än det de hört sist. Så är dock inte fallet i enkät B där majoriteten av deltagarna 

har valt det andra stycket som det mest passande. Detta skulle även kunna tyda på att 

namnen och titlarna spelar in när deltagarna gör sitt val. I både enkät A och enkät C som har 

innehållit namn på tonsättarna samt titlar på deras verk har skillnaderna mellan valen varit 

större än i enkät B där videoklippen med musiken endast varit titulerade 1 och 2.  
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 Den främsta slutsatsen som går att dra är alltså att det inte tycks finnas någon större 

skillnad i hur kvinnliga och manliga tonsättares stycken bedöms. Det tycks i alla fall inte 

spela någon större roll för de respondenter som deltagit i denna undersökning. Detta är 

förstås någonting positivt som pekar mot en ljus framtid. Respondenterna i undersökningen 

har varit unga och förhoppningsvis visar detta på att denna generationen har ett jämlikt 

synsätt på manliga och kvinnliga tonsättare.     

 Problematiken med denna undersökning har legat i den metod som använts. I och 

med att en kvantitativ metod användes har det varit svårt att få en jämn fördelning mellan 

kvinnliga och manliga respondenter. Detta har inneburit att de grupper av kvinnliga 

respondenter i de olika testgrupperna har varit för små för att datan skall kunna analyseras 

och jämföras på samma sätt som den data som samlats in från de manliga deltagarna. 

Trovärdigheten i analysen av datan av svaren från de kvinnliga respondenterna sjunker. 

Undersökningen kan också ha riskerat att blivit genomskinlig, på ett sätt där deltagarna 

genomskådat att undersökningen handlat om genus och därför valt musikstycke utifrån 

denna vetskap. Att veta om så är fallet är svårt och just denna ovetskap gör även detta att 

trovärdigheten i undersökningen sjunker. Av de kommentarer som givits i enkäten är det 

dock ingen respondent som påpekat detta. Kommentarerna handlar oftast om musikens 

känsla och en beskrivning av varför stycket förmedlade en mer passande känsla än det 

andra.     



 31 

7 Avslutande diskussion 

I denna del sammanfattas arbetet, resultatet av detta samt slutsatserna kring det. En 

diskussion förs där arbetet och metoden analyseras, samt hur arbetet kan utvecklas för 

framtida undersökningar.  

7.1 Sammanfattning 

Den frågeställningen som undersöktes i detta arbete var huruvida en person värderar ett 

musikaliskt verk på ett annorlunda sätt när denna vet könet på kompositören jämfört med 

om hen inte har denna information. För att undersöka detta skapades två snarlika 

musikkompositioner och ett gemensamt filmklipp till båda verken. Ett kvinnligt och ett 

manligt namn valdes sedan för att representera kompositörerna till styckena. Det första 

stycket gavs titeln A beginning och den påhittade kompositören Megan Anderson. Det andra 

stycket fick namnet Dream World och namnet på tonsättaren blev Joseph Taylor. 

Undersökningen skulle använda sig av två testgrupper och två olika enkäter skapades. I 

enkäterna skulle respondenterna få lyssna på de två olika kompositionerna och sedan avgöra 

vilken de själva tyckte passade bäst till det ackompanjerande filmklippet. Filmklippet var 

alltså detsamma till de båda musikstyckena. I den första enkäten - enkät A inkluderades 

titlarna på musikkompositionerna samt deras fiktiva tonsättare. I den andra enkäten enkät B 

titulerades verken endast 1 och 2. Resultaten av de två testgrupperna skulle sedan visa 

huruvida det fanns någon skillnad mellan de olika gruppernas val av stycke. Placeringen av 

kompositionerna i de båda enkäterna var likadan, det stycke som var placerat överst i både 

enkät A och enkät B var Megan Andersons A beginning (titulerat 1 i enkät B). Det var alltså 

högst troligt att respondenterna i båda grupperna lyssnade på detta stycke först och Joseph 

Taylors Dream World (2 i enkät B) efter detta. För att undersöka hur placeringen av 

styckena påverkade respondenterna utfördes en mindre undersökning med 10 testpersoner. 

I denna undersökning fick respondenterna svara på en enkät liknande enkät A men där 

Joseph Taylors stycke Dream World istället var placerat överst. Denna enkät kallades för 

enkät C.   

 Resultatet av undersökningen visade att valet mellan kompositionerna i båda 

grupperna var relativt jämt. I den första gruppen - grupp A som alltså hade svarat på enkät 

A valdes det första stycket A beginning - Megan Anderson av 17 deltagare (56,7 %) och det 

andra stycket Dream World - Joseph Taylor av 13 personer (43,3 %). I den andra gruppen - 

grupp B som svarade på enkät B valdes det första stycket, i denna enkät titulerat 1, av 13 

deltagare medan det andra stycket, i denna enkät titulerat 2, valdes av 14 deltagare. Tre 

respondenter i grupp B ansåg att båda styckena passade lika bra till klippet och dessa svar 

har alltså uteslutits. Den relativt jämna uppdelningen i valen mellan kompositionerna i båda 

grupperna tyder på att tonsättarnas namn inte spelar en markant roll i respondenternas val 

av stycke. Dock finns det tecken på att namnen spelar en viss roll. Vi ser att Megan Anderson 

har ett övertag på 4 personer i enkät A. I enkät B är fördelningen betydligt jämnare där 13 

personer valt det första stycket och 14 det andra. Det är också tre deltagare som 

kommenterat att de tycker båda styckena passar lika bra i enkät B, ingen respondent har 

beskrivit något liknande i enkät A. Om vi dessutom tittade på resultaten av enkät C kunde vi 

här se att 7 av 10 personer valt det första stycket (Dream World av Joseph Taylor i denna 

enkät). Tillsammans med enkät A visar denna enkät att respondenterna tenderar att 

gemensamt välja ett stycke oftare än det andra när tonsättarnas namn och titlarna på 

styckena finns med. Enkät C och enkät A visar också att respondenterna tenderar att välja 
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det första stycket de hör. Så är inte fallet i enkät B, där majoriteten av deltagarna valt det 

andra stycket. Just därför kunde man anta att namnen spelar en viss roll i respondenternas 

val av komposition.   

7.2 Diskussion 

Frågeställningen i arbetet har handlat om huruvida en person värderar en musikalisk 

komposition annorlunda beroende på om hen vet könet på kompositören jämfört med om 

denna inte vet detta. Den data som samlats in från enkäterna som använts i undersökningen 

visar att tonsättarens namn kan ha en viss inverkan på respondenternas svar. Det man 

framförallt kunde se var att det var vanligare hos de grupper som gjorde enkäter där 

tonsättarna s namn och titlarna på verken var inkluderade, att de som grupp tydligare lutade 

åt ett stycke mer än det andra. Dock har det inte varit så att den manliga tonsättarens stycke 

har föredragits framför den kvinnligas. På frågan om tonsättarens kön spelar in på 

respondenternas val av stycke är alltså svaret fortfarande osäkert. Vad som gått att se i den 

data som samlats in är att respondenterna oftast väljer det stycke de hör först. Detta hände 

dock inte i enkät B där informationen om tonsättarnas namn och titlarna på verken var 

bortagen. I denna enkät valde istället en liten majoritet av deltagarna det andra stycket. 

Denna information tyder på att namnen spelar en viss roll. I de enkäter (enkät A och enkät 

C) där deltagarna fått informationen om tonsättarnas namn och titlarna på verken har i båda 

fallen det överst placerade stycket i enkäterna valts av majoritet av respondenterna.  

7.2.1 Metod 

Den metod som använts i undersökningen har lett till vissa problem. Antalet kvinnliga 

respondenter som deltagit i undersökningarna har varit lågt. I enkät A endast 7 av 30, i 

enkät B 8 av 30 och i enkät C 4 av 10. Användandet av en kvantitativ metod medförde 

svårigheter när det gällde att kontrollera fördelningen mellan manliga och kvinnliga 

respondenter. Den kvantitativa metoden var dock svår att gå ifrån då undersökningen 

krävde en anonymitet från min sida. De fiktiva tonsättare som skapades för undersökningen 

behövde få behålla sin trovärdighet som riktiga tonsättare, i en intervjusituation riskerades 

deras identiteter att ifrågasättas på ett annat sätt. Det hade också varit svårt att samla in 

samma mängd data med en kvalitativ metod. I enkät A, B och C deltog sammanlagt 70 

respondenter, 30 vardera i enkät A och B samt 10 i enkät C. Även svaren från 30 

respondenter i en enkät har ibland känts för lite för att ett tydligt resultat skall kunna 

uttydas, framförallt när det har gällt de kvinnor som deltagit. Datan av 8 kvinnors svar är 

svår att jämföra med den av 22 mäns svar. Trovärdigheten när det gäller den data som 

samlats in från de kvinnliga deltagarna har tyvärr blivit lidande.  

 En annan problematik som är värd att nämna är den risk för genomskådning som 

undersökningen haft. Det finns en viss risk, som inte går att bortse ifrån, att vissa 

respondenter som gjort enkäterna som inkluderat namnen på tonsättarna (enkät A och 

enkät C) genomskådat att undersökningen i bottnen handlat om en genusfråga. Om 

respondenten genomskådat detta är det också högts möjligt att detta påverkat dennes val av 

komposition. Eftersom igen kontroll har gjorts som utrett ifall respondenterna uppfattat 

genusfrågan i undersökningen gör även detta att trovärdigheten av undersökningen i sitt 

hela sjunker. Vad vi dock kan påpeka är att i de kommentarer som lämnats vid frågan varför 

respondenterna valde ett visst stycke, finns det inga kommentarer där deltagaren beskriver 

att den uppfattat genusfrågan och därför valt ett visst stycke. De 13 kommentarer som finns 

handlar oftast om en beskrivning av känslan i musiken och varför denna passade bättre till 
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filmklippet. Ser man på dessa kommentarer verkar det alltså som att respondenterna 

fokuserat mest på den musikaliska delen av undersökningen och inte så mycket på namnen 

på tonsättarna och titlarna på deras verk.     

7.2.2 Etikiska aspekter 

De undersökningar som gjorts har konstruerats utifrån målsättningen att inkludera alla. När 

enkäterna lagts upp på Facebook (Facebook inc, 2004-2016) och Reddit (Reddit inc, 2005-

2016) har det tydligt framgått att alla har varit välkomna att delta i undersökningen. I valet 

på frågan "gender" i enkäterna finns alternativet "other" med så att personer med en annan 

könsidentitet än man eller kvinna skall kunna delta i undersökningen. I den data som 

samlats in har dock ingen respondent valt detta alternativ. De undersökningar som gjorts 

har försökts göras så välkomnande som möjligt för alla. Undersökningen utesluter dock 

blinda och döva då den kräver att respondenten avgör hur pass väl ett filmklipp passar till ett 

musikstycke.  

 Det främsta etiska problem som arbetet har stött på är det faktum att 

undersökningen i viss mån har gått ut på att lura deltagarna. Respondenterna har fått göra 

en undersökning som utgett sig handla endast om "dataspel och musik". De har också fått 

information om att de båda kompositionerna skulle varit komponerade av två vid namn 

nämna tonsättare, vilka i själva verkat varit påhittade. Detta tillvägagångssätt har dock varit 

grundläggande för undersökningen då en jämförelse mellan de två huvudsakliga 

testgrupperna annars inte skulle kunna göras. Hade respondenterna från början haft 

kännedom om undersökningens kärnfråga hade deras val förmodligen påverkats och ingen 

slutsats kunnas dras. Metoden går att försvara eftersom respondenterna förblir anonyma 

genom hela processen. Deras namn och personuppgifter är gömda både för mig och 

allmänheten. De nämns inte vid namn i rapporten. Respondenterna lider inte heller några 

fysiska besvär eller obehag av att delta i undersökningen. I konstruktionen av enkäterna 

övervägdes alternativet att i slutet av varje frågeformulär infoga en text som beskrev vad 

undersökningen egentligen handlat om, alltså genusfrågan i forskningen. Efter respondenten 

tagit del av denna information kunde denna sedan välja att skicka in enkäten eller inte. 

Eftersom detta tillvägagångssätt riskerade att göra så att en del deltagare föll bort användes 

idén inte.  

7.3 Framtida arbete 

En vidareutveckling av detta arbete skulle kräva en mer finslipad metod, där det säkrare gick 

att fastställa om respondenten påverkats av tonsättarnas kön när denne valt det mest 

passande stycket. Den metod som använts i denna undersökning har inneburit problematik 

när det gäller frågan om respondenterna genomskådat vad kärnfrågan i undersökningen 

handlat om. Har respondenten varit medveten om genusfrågan i undersökningen kan inte 

dess svar behandlas på samma sätt som de respondenter som inte haft kännedom om 

samma sak. Ett framtida arbete kräver en metod som med större säkerhet fastställer precis 

varför en respondet valt ett visst stycke och hur pass medveten denna varit om genusfrågan. 

I en fortsättning av arbetet är det också viktigt att hitta en metod som gör det möjligt att 

undersöka en lika mängd män som kvinnor. Denna metod har tyvärr inte lyckats att 

attrahera tillräckligt många kvinnliga deltagare, eller deltagare som varken identifierar sig 

som man eller kvinna.  

 Eftersom statistiken fortfarande visar att det finns en avsevärd mindre mängd 

kvinnliga tonsättare, både inom musikbranschen som helhet och i dataspelbranschen är det 
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dock i högst grad intressant att fortsätta arbetet. Frågan kvarstår ju: vad beror detta på? Om 

nu värderingen av en tonsättares komposition inte skiljer beroende på om lyssnaren vet 

tonsättarens kön, måste ju problematiken finnas någon annanstans. Om en kvinnlig 

tonsättares komposition anses lika passande som en mans, anställs då ändå mannen vid en 

arbetsintervju? Den undersökning Moss-Racusin, Dovidio, Brescoll, Graham & Handelsman 

(2012) utfört kan vara en inspiration till ett fortsatt arbete inom ämnet. I denna 

undersökning har ett cv konstruerats till en fiktiv arbetssökande. Detta cv har sedan skickats 

för bedömning, ett under ett kvinnligt namn och ett annat under ett manligt. 

Undersökningen har gått ut på att se om de som mottagit cv:t bedömt kvinnan och mannens 

kompetens likvärdig eller inte. En konstruktion av ett sådant här cv tillsammans med 

arbetsprover (musikaliska verk) som sedan skickas ut under ett manligt respektive kvinnligt 

namn kan vara ett sätt att vidare undersöka var problematiken ligger i frågan varför det finns 

så få kvinnliga tonsättare.  
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