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Abstrakt 

När det kommer till allmänt skapande så anser jag att det handlar mycket om att komma på 

idéer. Att ta vara på sina vardagliga möten och sin omgivning runt omkring sig kan vara 

användbart material för att bli inspirerad och motiverad till att skapa något. Från arkitekter 

som ritar hus till tekniker som skapar inom medieteknik, så har många idéer inspirerats från 

någon grund, för att sedan fått existens. I mitt fall har jag inspirerats av Walt Disney’s 

Fantasia (1940) och fått idéen att testa skapa en metod om hur karaktärer kan frambringas 

med stöd av instrumentalmusik. Oavsett när det kommer till film, spel eller litteraturer så har 

karaktärer en oerhört stor betydelse i alla typer av berättelser. Det finns till visshet en 

mångfald olika sätt hur karaktärer kan skapas och jag har haft som mål att skapa en egen 

metod för de som är i behov eller har intresse av skapa karaktärer. I detta kandidatarbete 

kommer mitt tillvägagångssätt presenteras om hur jag har skapat tre olika karaktärer med 

hjälp av tre olika instrumentallåtar. I detta kandidatarbete kommer det presenteras forskning 

om hur vi kan uppleva musik, användbar information om karaktärsskapande och vilka 

metoder jag har använt mig av under min karaktärprocess. I slutet har tre stycken 

grundkaraktärer frambringats med hjälp från mina tre utvalda instrumentallåtar, och en 

gestaltning kommer introducera förslag om hur karaktärerna kan se ut.  

Nyckelord: Karaktärsskapande, instrumentalmusik, upplevelse, ljudhändelsebeskrivningar, 

analyser, persona metoden, deltagande design.  
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Abstract 

I think when it comes to overall creation, it's a lot about getting ideas. When it comes to 

finding ideas, I think it’s about paying attention to your everyday meetings and surroundings 

to find useful materials that can be inspiring and create motivation to design. From architects 

who draw houses, to technicians who create in media technology, so have many ideas been 

inspired for some kind of basic. In my case, I have been inspired by Walt Disney’s Fantasia 

(1940) and got the idea of trying to create a method about how characters can be produced 

with help from instrumental music. When it comes to movies, games or literatures, characters 

have a enormous importance in all kinds of stories. There are surely a variety of ways in how 

characters can be created, and my goal in this bachelor thesis have been to create an usable 

method for those who are in need or have interest in creating characters. In this bachelor 

thesis, my approach will be presented, about how I’ve created three different characters with 

help of using three different instrumental songs. In this bachelor thesis will research be 

presented on how we can experience music, useful information about character creation, and 

the methods that have been used in my character process. In the end, three different basic 

characters will be presented with various personalities and a design will introduce proposals 

on how the characters might look like. 

Keywords: Character creation, instrumental music, experience, audio descriptions, analyzes, 

the persona method, participatory design. 
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Jag vill tacka min Jacob och vår katt Leia, som har gett mig stöd när stunder har varit lite tyngre.  
Jag vill även tacka min handledare som har varit hjälpsam under detta kandidatarbete.  
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1. Bakgrund  

När det var dags för kandidatarbetet att påbörjas så uppmuntrades vi sistaårsstudenter till att 

undersöka om något vi har intresse av. Att lyssna på musik är ett intresse för mig som jag har 

haft med mig sen ung ålder. Jag som är lite beroende av att få lyssna på musik tyckte det 

skulle kunna få vara roande att undersöka om något som skulle kunna få mig att lyssna på 

musik. Att måla är även ett intresse jag har med mig sen ung ålder. Jag känner mig glädjefull 

när jag får måla ner mina fantasier på papper. Jag finner det roande att få utvecklas inom 

måleri och att samla på mig erfarenheter när jag väl kan. När jag insåg att jag ville undersöka 

om något som skulle få mig att inkludera mina intressen, så började jag tänka på Walt 

Disney’s Fantasia (1940). Fantasia är ett musikprojekt då man har fört ihop klassisk musik 

med konst och animation. Detta ledde då till att jag blev inspirerad av Fantasia till att vilja 

undersöka om hur upplevelsen av instrumentalmusik kan medverka för allmänt 

karaktärsskapande. 

Vad betecknas då som instrumentalmusik? I Nordisk familjebok (andra upplagan, 1910, s. 

747-748) förklaras instrument som ett redskap som är avsedd för att utföra melodier och 

instrument kategoriserats i tre slag; sträng- blås- och slaginstrument. Instrumental står för 

musikinstrument som framträder utan vokalsång och instrumentalmusik är motsatsen av 

vokalmusik. Mitt subjektiva tänkande när det kommer till instrumentalmusik idag, är att det 

är musik som enbart spelas med ljud och instrument och som inte har någon låttext i sig. Då 

instrumentalmusik och karaktärsskapande har haft det största fokuset i denna undersökning så 

har det bland annat behövts tas reda på hur musik kan upplevas och hur karaktärer kan 

skapas. Processen för mitt undersökande har inneburit bland annat att arbeta med nyttiga 

metoder, vetenskapliga artiklar och övriga källor som har kunnat medverka. De mest 

relevanta källor har valts ut och har i min text förklarats i egna ord och tolkningar för att i 

slutändan presenterat en forskning om hur instrumentalmusik kan medverka för att skapa 

karaktärer. 

När ordet musik kommer upp tänker jag på ordet upplevelse. Min syn på musiken är att 

musikens huvudsyfte oavsett när det kommer till film/spel-musik, klassisk musik, modern 

musik och så vidare, så existerar musiken för att påverka oss lyssnare, men musiken finns 
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även för den som självmant vill bli påverkad. Den här upplevelsen som jag pratar om ser jag 

mellan gott och ont, som varierar från individ till individ. Hur man kan uppleva musik finns 

troligtvis en mångfald olika undersökningar om. Jan Fagius som har skrivit boken 

Hemisfärernas Musik - om Musikhantering i Hjärnan (2015) är en av dom som har undersökt 

om hur vi människor hanterar musik i hjärnan. Fakta som förklaras i boken har haft ett stort 

värde för mitt undersökande, om hur musiken kan fungera i våra hjärnor och vad musiken 

kan bidra med för oss lyssnare.  

I denna undersökning har jag använt mig av BTH’s bibliotek-utbud både från skolans 

bibliotek och Summon för att ha hittat användbar forskning för min undersökning. Google 

Scholar har även haft en användbar del för att ha fått fram användbar forskning. Dessvärre 

har jag ej funnit några vetenskapliga källor om hur karaktärsskapande kan ske i samband med 

musik. Däremot har det påträffats ett fåtal artiklar om enbart karaktärsskapande. Det 

upptäcktes dock snabbt i artiklarna att hur en karaktär kan skapas är varierande från författare 

till författare, så därför har de mest iögonfallande källor valts ut att användas. Kline, C., & 

Blumberg, B. (1999) är bland annat författare som har valts ut för min forskning och kommer 

presenteras i min forskningsdel. Även Lankoski, Heliö & Ekmans (2003) viktiga förslag om 

hur man kan närma sig positivt karaktärsskapande kommer presenteras i min text. 

Frågan är dock varför upplevelsen av instrumentalmusik för karaktärsskapande har varit 

intressant att undersöka om? Det beror givetvis på att denna undersökning har baserats inom 

mina intresseområden; att lyssna på musik och att få skapa karaktärer, som i slutändan har 

fått målats fram. Det har även varit intressant för mig i denna undersökning att försöka få 

läsare att förstå att musikens syfte är inte enbart för att lyssnas på, utan ska även kunna 

användas för andra ändamål, och i mitt fall har använts för karaktärsskapande. Jag har med 

denna undersökning velat skapa något användbart för mig och för andra att ha nyttjande för. 

Därför har jag då försökt sträva efter att skapa en hygglig metod. Forskningar om hur dessa 

två fenomen (att lyssna på musik och att skapa karaktärer) kan samverka tillsammans har ej 

funnits än. Det finns med visshet en chans att denna typ av forskning redan existerar, men än 

så länge ser jag min undersökning ensam i sitt slag och kommer berätta mitt tillvägagångssätt 

om hur man kan använda instrumentalmusik för att skapa karaktärer 
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1.1 Tematiska Frågeställningen 

Hur kan ens upplevelse av instrumentalmusik medverka för karaktärsskapande och bli en 

metod? 

1.2 Syfte   
Undersökningen syftar till att skapa en metod för karaktärsskapande då instrumentalmusik 

medverkar. Jag vill med denna undersökning få en bredare förståelse om hur musik kan 

upplevas, och hur man kan skapa intressanta karaktärer med hjälp av användbara metoder. 

Resultatet av denna undersökning kommer förhoppningsvis finnas för de som är i behov eller 

har intresse för att skapa karaktärer och kommer förhoppningsvis kunna motivera och 

inspirera den som läser till att skapa mer med stöd av musik. Min gestaltning under detta 

arbete kommer sträva efter att få fram karaktärernas utseende.  
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2. Tidigare & aktuell forskning  

I detta kapitel kommer tidigare och aktuella vetenskapliga forskningskällor presenteras som 

står som grund för min designprocess. Hur bland annat instrumentalmusik i film upplevs av 

oss människor och hur karaktärer kan skapas har granskats och varit till nytta för mitt 

undersökande. Artiklar av bland annat Mark Clauge (2004), Jan Fagius (2015) och Joel 

Douek (2013) har haft den största vikten för mitt undersökande och dokumentärer från 

YouTube har inkluderats som kompletterande material för denna undersökning. 

2.1 Upplevelsen av musik 
Jan Fagius, en läkare, forskare och en entusiastisk amatörmusiker har skrivit boken 

Hemisfärernas Musik - om Musikhantering i Hjärnan (2015) och vill med sin bok bland 

annat tydliggöra att vem som helst kan njuta av musik. Oavsett om man är en musikbegåvad 

person eller en oerfaren lyssnare inom musik så finns musiken för oss alla att lyssnas på. 

Fagius tillägger att vi människor på våran jord har olika uppfattningar för musik, men ingen 

är medfödd med egenskapen att förstå musik direkt, utan med tid och övning så kan man bli 

en erfaren lyssnare och förstå musik tydligare. Då vårt språk är en aning likt med musiken så 

berättar Fagius att musiken kan användas som ett kommunikationssystem. Vårt modersmål är 

lätt att förstå men ibland kan musiken vara lättare att förstå än ens språk förklarar Fagius. 

(Fagius 2015, s.37-43) 

Gordon C. Bruner ser att uppleva musik är ett utförande som har existerat sedan musikens 

begynnelse och Bruner ser musiken just inom mediavärlden som en stimulus hos oss tittare. I 

artikeln Music, mood, and marketing. Journal of Marketing (1990) har Bruner som syfte att 

undersöka om beteendeeffekterna hos musiken och har som fokus att förstå musikens 

emotionella utförande. Bruner har redan påstått att musiken har en kraftfull stimulus för att 

påverka ett humör, och i en studie av Seidman (1981) förklaras Seidmans studie av Bruner att 

musiken i media bidrar till att de mentala funktionerna ska bli påverkade av det man hör. Det 

är enligt Seidman vanligt inom filmindustrin att musikens innehåll kan aktivera hjärnan med 

emotionella reaktioner. Tempo är en del i musiken som kan skapa ett glatt humör, medans ett 

långsamt tempo i musik har ofta avsikt att framkalla sentimentala handlingar enligt Brauner. 

Likaså när det kommer till effekterna av tonhöjder. Brauner ser dessa olika utföranden som 
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en relation som upplevs av oss olika. Musiken för Brauner är som en kemi av element att 

experimentera med. (Brauner 1990, s.94-97) 

Expressiveness in musical emotions (2012) presenterar författarna Sandrine Vieillard, 

Mathieu Roy och Isabelle Peretz en artikel om lyssnarnas emotionella svar på musik. Känslor 

som uppstår hos ett musikstycke är värdefullt för författarna och är beroende av tolkningen 

som görs hos musiken för att kunna kategorisera känslor. Det förklaras av författarna att små 

variationer av musikaliska omväxlingar såsom rytm, ljudets volym och övriga utförande 

existerar för att förbättra emotionella uttryckande. I en studie av Gabrielsson & Juslin (1996) 

förklarar författarna Gabrielssons & Juslins studie som att de ville tydliggöra att melodier 

med olika musikstilar, som spelas med olika instrument har som syfte att redogöra olika 

känslor. Enligt författarna kan musiken granskas noggrannare om man är medveten om hur 

instrument kan framföra olika känslor, och genom att hitta antydningar hos musik som 

uttrycker tydligt så kan känslor markeras. (Vieillard, Roy, Peretz 2012, s. 641-643)  

Fagius förklarar att våra minnesbilder behövs för vårt långtidsminne för att vi ska kunna 

associera saker och ting när vi hör musik. Våran minnesförmåga enligt Fagius har en stor 

betydelse för oss till att kunna uppskatta musiken. Det är ett faktum enligt Fagius att musiken 

finns för att förmedla känslor och att de vanligaste känslor som uppstår när vi lyssnar på 

musik är glädje och sorg. Fagius tillägger även här att rytm har en viktig förmåga för att våra 

sinnesintryck ska kunna associera ting genom musik. Fagius ser att rytmen existerar i 

musiken för att skapa balans, och med hjälp av bland annat musikens rytm och tonhöjder kan 

våra öron förstå om något känns mörkt, ljust, uppiggande eller nedlåtande. (Fagius 2015, s.

53-163) 

Joel Douek, en filmkompositör, låter oss i sin artikel Music and Emotion - a Composer's 

Perspective (2013) få en inblick om hur rollen som en kompositörs dagliga liv och jobb till 

att skapa musik kan se ut. En av de största uppgifterna en kompositör kan ha är att framföra 

känslor, från gripbara till abstrakta melodier som kan frambringa mening för lyssnaren. 

Douek påstår att våra öron har lättare att få förståelse om saker och ting än våra ögon och att 

bland annat kompositörer skapar dialoger med musik när ord inte kan hittas. Douek berättar 
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att i film påverkas vi oftast mer av musiken än själva scentittandet, men det beror givetvis på 

vilken typ av film det är. Enligt Douek kan våra öron få den perfekta känslan om saker och 

ting och visualiserar bilder bättre med hjälp av ljud. Douek berättar att bland annat rytmen 

kan ses som en dold kommunikation, som berättar för oss vad som är viktigt att uppfatta. 

Douek kallar dessa dolda kommunikationer för musikaliska signaler. Ett instrument kan 

reflektera en specifik känsla och beskrivs som en musikalisk signal. Men varför upplever vi 

som vi gör när vi hör dessa musikaliska signaler? Douek förklarar dessa upplevelser som 

mänskliga uppfattningar som är inriktade på att man känner det man vill uppleva. (Douek 

2013, s. 2-3)  

2.2 Karaktärsskapande 
I artikeln The Art and The Science of Synthetic Character Design (1999) vill författarna 

Christopher Kline och Bruce Blumberg berätta hur tillverkning av artificiella karaktärer kan 

bli till genom att skapa en metodik. Författarna har som fokus att skapa artificiella karaktärer 

som ska vara trovärdiga, och som ställer sig frågorna vad för egenskaper och kvaliteter en 

karaktär ska ha? Författarna berättar om delsystem som bör följas för att skapandet av en 

karaktär ska vara förståelig. De använder sig av ett “dåtida” skapande av karaktärer som 

innebar att man bör känna igen sig hos karaktären för att få den att kännas äkta. Kline & 

Blumberg förklarar att en grund om att skapa en karaktär är att få veta karaktärens inre tankar 

men hjälp av rörelse, form och scenarios. Kline & Blumberg använder sig av vargen från 

rödluvan som ett exempel om hur vi kan förstå att vargen är hungrig. Vi förstår att vargen är 

hungrig helt enkelt för att han slickar sig om sina läppar. Vargen tillämpar detta avsiktliga 

utförande för att vi tittare undermedvetet ska förstå att vargen är hungrig. Dessa handlingar 

stärker ens uppfattningsförmåga av handlingen och blir ett påverkande enligt Kline & 

Blumberg. Magkänslan har även ett inflytande enligt författarna om hur vi uppfattar 

karaktärer. Enligt författarna förstår vi oss på karaktärer då vi lägger oss i deras utförande, 

och det är med hjälp av dessa avsiktliga utförande som en karaktär kan behandlas med 

rationella medel. 

“Desires are the key to understanding and identifying with a character”  

(Kline & Blumberg 1999) 
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Känslor hos en karaktär förklaras av Kline & Blumberg som kvaliteten om hur en karaktär är. 

Det är svårt enligt Kline & Blumberg för en människa att uppleva mer än en känsla i taget 

och bör nyttjas när det kommer till karaktärsskapande. Att skapa en karaktär för Kline & 

Blumberg är att undvika mixa ihop känslor och skapa något förvirrande, utan istället nyttja 

dominerande känslor som kan användas för att stora upp en rörelse eller ett uttryckande. Att 

förstå sig på beteende tillhör kategorin karaktärsskapande enligt författarna och beteenden 

hos karaktärer är betydelsemässigt för att sända ut meddelanden. (Kline & Blumberg 1999, s. 

1-5) 

Petri Lankoski, Satu Heliö och Inger Ekman förklarar i sin text Characters in Computer 

Games: Toward Understanding Interpretation and Design (2003) att spelupplevelsen stärks i 

dator/tv-spel tack vare karaktärer. Forskningen analyserar viktiga delar hos en karaktär och 

föreslår grunder man kan följa för positivt karaktärsskapande. Steve Meretzky argumenterar 

om att positiva karaktär leder till positiva responser i spel, och vill förmodligen tydliggöra att 

karaktärer har en stort betydelse för att något ska bli uppskattat (Steve Meretzky 2001 se 

Lankoski, Heliö & Ekman 2003, s. 1). I författarnas forskning jämförs även spelkaraktärer 

med litterära karaktärer. Litterära karaktärer kan ofta bli indelade i två grupper enligt 

författarna, som kallas för platta eller runda karaktärer. De platta karaktärerna blir beskrivna 

som att de är simpla och saknar detaljerad information, medans de runda karaktärerna 

existerar i litteraturer för att överraska läsarna upprepande. De vill framlägga att om spelaren 

har mycket frihet i ett spel, så är förmodligen karaktärerna platta och har mindre 

personligheter. Det behöver nödvändigtvis inte vara dåligt för karaktärerna i spelet, men som 

Meretzky argumenterar; desto bättre karaktärer, desto bättre respons på spelet. Varför 

grupperna förklaras som platta och runda förekommer inte, men en subjektiv hypotes om 

namnen existerar. Skapandet av en karaktär i spel enligt författarna är att vara medveten om 

att karaktärer bör vara olika, och funkar som bäst baserat på deras atmosfär eller funktion. 

(Lankoski, Heliö & Ekman 2003, s. 1-2) 

Men vad gör en karaktär till en lämplig karaktär? Personligen ser jag det som att det inte 

finns några rätta svar för den frågan, utan är oftast en en smaksak om vad som gör en karaktär 
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fulländad. Enligt Henry som har skapat youtubekanalen The Closer Looks (2017) innebär 

karaktärsskapande att karaktären måste vara intressanta på ett eller annat sätt. The Closer 

Looks berättar att det finns tre områden man kan följa för att skapa en gynnsam karaktär; 

tilltalande, verksamhet och kompetens. Tilltalande säger som det är, det är en karaktär som är 

tilltalande, kanske för att man tycker om karaktären eller för att man kanske känner igen sig 

hos den. Verksamhet finns för att berätta vad karaktären bidrar med i berättandet, vad 

karaktären har för syfte. Sedan har vi kompetens som handlar om hur bra en karaktär är på 

det hen gör. Är karaktären bra på att vara klumpig? Charma kvinnor? Rädda folk? Eller är 

egenskapen att karaktären inte är bra på något alls? Genom att följa dessa tre kategorier enligt 

The Closer Looks så har man en grund till ett bra karaktärsskapande. Dock får man tänka på 

att sin karaktär inte får vara bra på allt, utan en karaktär måste även ha brister på ett eller 

annat sätt. Ingen människa är perfekt och likaså är karaktärer.     

2.3 Musik & karaktärer tillsammans 
Av författarna Berthold Hoeckner, Emma W Wyatt, Jean Decety och Howard Nusbaum, 

skapades forskningen Film music influences how viewers relate to movie characters (2011). 

Författarna har undersökt om hur filmmusik får oss tittare att kunna relatera till karaktärer i 

filmer. Författarna ser filmmusik och likaså musik i tv-serier och tv-spel existerar för att öka 

effekterna för deltagande känslor. De ser filmmusik som ett bidrag med specifika kunskaper 

och är en tillförlitlig ingång för att kunna skapa en sinnesstämning. Författarna förklarar att 

musiken kan vara en källa med information för att man ska kunna förstå en karaktärs mentala 

sinnen. Miljö och situation har även stor betydelse enligt författarna för att musiken ska ha 

inflytande hos karaktärer. Men för att ta reda på hur musik kan ha skapa effekt på mentala 

faktorer behövs teorier och analyser om musik. Genom att använda sig av olika låtar som 

medverkar i filmscener testar författarna att få fram olika reaktioner med musiken i scener 

och enbart med musiken. Ett exempel är när författarna jämför två olika genre av musik 

(thriller och drama) med filmscener och utan scener. Det resulterade i att deltagarna hade 

upplevt musiken med scener och utan scener varierade. Detta kan bero på att det blir olika 

resultat beroende på vem som lyssnar, men resulterade även i att en karaktär stärks och 

upplevs mer effektfull tack vare musik. (Hoeckner, Wyatt, Decety & Nusbaum 2011, s. 

146-150) 
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Filmmusik har den kraftfulla egenskapen att öka effekterna i scener eller hos karaktärer. När 

jag hör The Imperial March (1980) spelas och Darth Vader träder fram, så får jag en 

förståelse om att något spännande är på väg att ske. Eller när jag hör den klassiska 

stråkmelodin från Psycho (1960) så stärker det min förståelse om att något hemskt försiggår.  

Vad som gör musik intressant i media enligt Douek, är upplevelsen som uppstår med hjälp av 

musiken. Douek ser musiken som ett utförande som kan kunna stärka effekten hos en 

karaktär eller situation. Musiken enligt Doeuk berättar för oss i media hur karaktärer känner 

eller tänker. Film utan musik kan bli uttryckslös enligt Doeuk, men det beror givetvis på vad 

filmen vill framföra. (Douek 2013, s. 1-2) 

John Williams, en kompositör, finner att skapa filmmusik är att matcha musiken med det rätta 

tillfället och att hitta de rätta tillfällena. I dokumentären Star Wars: Music by John Williams 

(1980) får man följa med Williams om vad han anser är viktigt med att föra ihop musik med 

film. Berättaren i dokumentären berättar att det är vanligt att musik finns i film för att ge ett 

tydligare intryck av ett scenberättande. I scenen från The Empire Strikes Back (1980) då Leia 

säger “I love you” till Han Solo får man se i dokumentären att scenen utan musik tappar hela 

effekten om att en kärlekskonflikt håller på att ske. Scenen låter mer som en fattig dialog 

mellan två personer utan musiken. Musiken fyller ut scenen, och berättar mer för oss vad som 

händer än vad karaktärerna gör. Tid och atmosfär spelar även roll enligt Williams för vart 

musik ska behandlas. Att addera musik till film är att berätta en historia enligt Williams.  

I dokumentären The Making of Fantasia (2000) berättas det att Walt Disney alltid har haft en 

stor passion för musik. Han var en man som inte kunde läsa musik eller spela något 

instrument, men som tyckte om att experimentera med musiken. Musse Pigg som är Disney´s 

största skapelse var den karaktär Disney ville hålla i liv. Walt Disney fick idéen att använda 

Musse Pigg tillsammans med Pauls Dukas - L'apprenti sorcier (The Sources apprentice, 

1897) för att skapa något extraordinärt. Efter ett möte med dirigenten Leopold Stokowski 

skapades projektet Fantasia, ett projekt om föra fram klassisk musik genom att sätta ihop 

konst, musik och animation. Stokowski tyckte att musiken var en vacker företeelse och 

existerar för att underhålla, inspirera och ska inte begränsas till ett särskild förmån. Det fina 
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Disney såg med Fantasia med hjälp av klassisk musik, var att hitta historier bakom låtarna 

och låta fantasierna flöda när det kom till skapandet.  

Mark Clague som har skrivit Playing in 'toon: Walt disney's fantasia (1940) and the 

imagineering of classical music (2004) är professor inom musikvetenskap och förklarar 

Fantasia som ett försök om att få allmänheten att få bredare förståelse om förträfflig musik. 

Ingen tidigare kunskap om musiken existerade när Fantasia blev till, utan byggdes på 

hypoteser hos vanliga musiklyssnare. Studierna bakom Fantasia enligt Clague var att lära sig 

kemin bakom ljud och bild. Genom att kunna artikulera musiken, använda färger, mönster, 

bilder och berättande kunde det skapas en mening hos musiken. Det ena elementet stärker det 

andra förklarar Clauge, och det var det Fantasia ville upplysa. Clauge ser Fantasia som ett 

tillvägagångssätt om att förbättra musiken med färger och bilder. Fantasia kombinerar 

vetenskap och kreativitet, och teamet bakom Fantasia lät musiken påverka dem när det kom 

till skapandet. Det skaparna hörde från musiken skapade de, men att skapa Fantasia enligt 

Clauge innebar inte att enbart lyssna och måla, utan att organisera, uttrycka musikens 

harmoni och strukturer. (Clauge 2004, s. 92-99) 

Fagius ser musik som människor, varje musikalisk melodi är unik såsom varje människa på 

våran planet, både på gott och ont. (Fagius 2015, s.163) 

2.4 Syntes 
Det är tack vare min forskning som jag har fått en förbättrad syn om hur vi kan förstå musik, 

och har nu en god grund för att testa skapa karaktärer med instrumentalmusik. Den 

information som har tagits in har berättat att innan man ska arbeta med musik så måste man 

förstå att vi individer förstår musik olika, och att vi skapar olika mänskliga uppfattningar om 

vad vi vill känna tack vare musiken. Det är tack vare musikaliska signaler, som rytmen och 

instrument som kan berätta för oss om hur vi kan uppskatta musiken. Vi ska kunna se 

musiken som ett kommunikationssystem som vill berätta saker eller historier, och kan föras 

vidare till andra när man själv inte kan skapa en dialog. När vi kan förstå oss på musiken lite 

bättre kan vi lättare associera musiken med saker och ting och kanske börja se detta som en 

potentiell väg till att börja skapa. Då min frågeställning frågar om hur ens upplevelse av 

14



instrumentalmusik kan medverka för karaktärsskapande så har tre utvalda instrumentallåtar 

valts ut för att testa, urskiljas och användas för mitt karaktärsskapande.  

Dessa låtar är:   

1. Norrland - Gidge (2014)  

2. Window - The Album Leaf (2004) 

3. In The Hall of The Mountain King (Peer Gynt) - Edvard Grieg (1878) 

Låtarna valdes ut av personligt tycke och för att ena är inte lik den andra. Hoeckner, Wyatt, 

Decety, Nusbaum förklarade att olika låtar ger olika upplevelser och det är det jag är ute efter 

med dessa låtval. Låtarna är unika på sitt egna sätt och har haft en stor vikt för min 

designprocess. Låtarna kommer framöver förklaras i texten som mina/de tre utvalda låtarna.   

 

3. Metoder 

I detta kapitel kommer metoder och metodlitteratur presenteras som min frågeställning och 

designprocess har varit beroende av för att få fram karaktärer. 

3.1 Musikanalys 

I Gunnar Ternhags bok Vad är det jag hör? (2009) vill Ternhag med sin text höja våran 

förståelse om hur vi kan lyssna på inspelad musik och presenterar tillvägagångssätt om hur vi 

kan analysera inspelad musik. Även om Ternhag lägger stor vikt på hur man kan lyssna på 

inspelad musik, så har Ternhags text trots allt varit till nytta om att analysera 

instrumentalmusik. Man kan påverka sitt lyssnande bättre enligt Ternhag om man är mer 

medveten om musikens utförande och egenskaper. Ternhag förklarar att det är ett 

tolkningsarbete att kunna analysera musik, men som kan förstås och identifieras bättre desto 

mer erfarenheter man har om musiken. Att förbereda sig om hur man kan lyssna kan vara en 

fördel för sitt analyserande.  

Först och främst förklarar Ternhag att utförandet lyssna använder vi oss av för att lära oss om 

saker och ting, att få erfarenheter. Vår hjärna har stor betydelse för att vi ska kunna lära oss 

saker, och genom att lyssna på inkommande ljud kan vi lära oss med hjälp av ljuden och 

sedan kunna börja associera ljud med objekt, personer, situationer och så vidare. Ternhag 

15



presenterar första begreppet lyssnarmodus av Ola Stockfelt (1988). Att använda sig av 

lyssnarmodus ska man kunna förstå och skilja hur individer kan lyssna på musik, hur vi tar 

emot musik olika från individ till individ enligt Stockfelt. Att vara medveten om detta kan en 

analys skapas, förklaras och förstås mer opartisk. Ternhag presenterar även adekvata 

lyssnare, som är lyssnare som har skicklighet inom en viss genre. Ternhag förklarar att vara 

en adekvat lyssnare är att ska kunna veta någorlunda vad man ska lyssna efter, och har 

erfarenheter om vad som framförs i musiken. Det jag hör från en specifik genre kanske en 

adekvat lyssnare lyssnar bättre på och kan alltid vara till hjälp när man ska analysera musik. 

Ternhag föreslår att när man ska analysera musik som man känner sig bekväm i så kan man 

också fråga en mindre bekväm lyssnare (till exempel en adekvat lyssnare) för att få höra den 

lyssnarens svar. Det Ternhag förmodligen vill ha sagt med detta är att det kan vara ett 

hjälpmedel att ta med andra deltagare för en musikanalys. På detta sätt kan man få en mer 

betydelsefull förståelse om en låt. 

Att vara en analytisk lyssnare enligt Ternhag är att man måste ha en lyssnarstrategi och 

analysera mellan strategierna. Ternhag beskriver begreppet analys som att skapa delar av en 

helhet, att hitta delar som skapar helheten för att kunna undersöka delarna noggrannare, skilja 

dom åt för att sedan skapa en ny helhet. Att dock vara en adekvat lyssnare som ska analysera 

berättar Ternhag kan ha svårare att skapa en ny helhet, då den adekvata lyssnaren 

förmodligen redan vet mycket om delarna som ska undersökas. 

Att analysera är att tolka och Ternhag presenterar två sätt om hur man kan analysera musik;  

1. Man kan använda sig av intentionsanalys, som syftar till att försöka förstå låtens 

helhet. Hur den byggdes upp, hur låten framförs och vad skaparen hade som syfte 

bakom låten. 

2. Eller använda sig av receptionsanalys, då lyssnaren använder sig att sitt intryck av 

låtens delar och hur en låt kan upplevas. När man använder sig av receptionsanalys 

förekommer det ofta psykologiska drag enligt Ternhag.  

Vad som förklaras från en ljudinspelning kallar Ternhag för en ljudhändelsebeskrivning när vi 

försöker tolka det vi har lyssnat på. Ternhag förklarar att beskriva musik är det vanligast att 

man beskriver en låt från början till slut. Detta kan vara en fördel för den som ska läsa 

beskrivningen för att förstå på ett ungefär vart man i låten befinner sig.  
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Att analysera musik förklarar Ternhag är att man bör sträva efter att vara så opartisk som 

möjligt med sin beskrivning, att prioritera sina tolkningar så resultatet inte blir obegripligt. 

Det märks i Ternhags analyser att han använder sig mycket av intentionsanalysen och berättar 

mycket om låtarnas uppbyggnad och om hur låtarna framförs. Det förklaras i analyserna vad 

som är tydligt tolkade och mindre tydligt. Även avancerad analys presenteras av Ternhag då 

han förklarar bland annat toner som hörs, hur sångaren låter och hur kvaliteten på ljudet är. 

Bakgrund om låtarna förekommer också i Ternhags analyser och förklarar även vad som kan 

tolkas karaktäristiska med hjälp av musikaliska signaler. Att vara medveten om hur man kan 

lyssna för att analysera är en fördel, och det kan bli intressanta resultat om man har med sig 

medvetna och omedvetna lyssnare för att få fram olika resultat. Dessa analysmetoder hoppas 

Ternhag ska vara inspirerade utgångspunkter för analys-arbeten och jag har funnit boken 

väldigt lärorik. (Ternhag 2009, s. 28-76)  

  

3.2 Kvalitativ Intervju 
I Steinar Kvales metodlitteratur Den kvalitativa forskningsintervjun (2014) förklarar och 

skiljer Kvale ut fem huvudmetoder för kvalitativ analys av intervjumaterial. 

Meningskoncentrering, meningskategorisering, narrativ strukturering, meningstolkning och 

ad hoc. Att arbeta med intervjumaterial för Kvale är att analysera intervjuer flitigt, presentera 

sina egna tolkningar skickligt för att sedan utvidga beskrivningarna i sina egna ord. Kvale 

förklarar sätt om hur man flitigt kan använda sig av dessa metoder för att få fram 

betydelsefulla analyser hos intervjumaterial. Texten har kommit till användning då ett 

intervjuformulär har skapats med frågor om hur folk ha upplevt de tre utvalda låtarna och 

sedan använts när det har kommit till att analysera intervjumaterialet. Valet av att ha en 

intervjuformulär via internet skapades då deltagarna skulle kunna få möjligheten att lyssna på 

min tre utvalda låtar direkt via en länk till musiktjänsten Spotify, och för att de skulle kunna 

svara på mina frågor i lugn och ro. Frågorna var uppdelade i fyra delar. De tre första delarna 

gick ut på att man först skulle lyssna på min tre utvalda låtar och svara på frågor som; 

Vad tänker du på när du hör låten? 

Vilka känslor får du när du lyssnar på låten? 

Har du hört låten tidigare?  
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Anledningen varför jag valde att ha med frågan om deltagarna hade hört låtarna sen tidigare 

var för att i en senare fråga ta reda på om de hade blivit påverkade av sitt vetande när de 

skulle beskriva låtarna. Sista delen av intervjuformuläret innehöll frågor om deltagarna tyckte 

rytmen i musik har betydelse för ens musikupplevelse, och om deltagarna tyckte ett specifikt 

instrument kan förmedla en specifik känsla. Intervjun har varit intressant och användbar  för 

min designprocess och fått fram olika resultat att jobba med. 

3.3 Persona 
Tomasz Miaskiewic (2011) beskriver persona som en metod som beskriver en kunds behov. 

Persona förklaras som fiktiva karaktärer som tas fram för att förstå målgruppen bättre. 

Personas representerar en grupp riktiga konsumenter med liknande egenskaper. Genom 

persona samlar man in data genom andra metoder, och när man har fått in en mängd data 

börjar man leta upp användbara aspekter som kan fungera för skapandet av personas. De 

användbara aspekterna finns för att ge en information om sina personas. Det föreslås att man 

ska gruppera det mest iögonfallande aspekterna så att man har en tydligare struktur att arbeta 

med. Målet med att skapa personas är att ge dem egenskaper, livliga historier för att senare 

kunna användas för att få fram den produkt som ska utformas. 

Persona metoden har haft en stor roll för min undersökning för att få fram mina karaktärer. 

Persona metoden har dock fått en egen liten personlig touch, då dessa karaktärer inte kommer 

skapas kring en produkt utan kommer skapas enbart för att bli karaktärer. 

3.4 Moodboard 
Moodboard har använts som designmetod i denna undersökning. Deana McDonagh & Ian 

Storer (2004) presenterar att använda moodboard ska man samla ihop tidningar, bilder, 

material som kan vara användbart för inspirationskapande. Det går ut på att hitta material 

som är betydelsefull för syftet hos projektet och förklarar vad användaren känner genom 

bilder eller färger. Det material man har hittat ska sedan strukturers och användas för att 

sedan sätta ihop dessa bilder på ett papper, som ett collage. Den färdiga moodboarden ska 

sedan kunna användas för ens design. Att lyssna på musik kan ge en tankar, känslor och 

associationer med objekt. Då moodboard samlar ihop ens tankar och känslor genom bilder så 
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fann jag denna designmetod relevant att använda för att få fram användbar designmaterial 

inför min gestaltning. Tre moodboards har skapats av mig, men även av sex stycken deltagare 

har bidragit med ett varsitt moodboard. Genom att ha bjudit in dessa deltagare har jag fått 

möjlighet att kunna urskilja, jämföra och reflektera över de moodboards jag har fått in, men 

även fått kunna intervjua deltagarna angående sina val bakom bilderna. Genom detta har jag 

då fått en mer förståelse bakom deltagarnas moodboards. 

3.5  Deltagande Design 

Deltagande design innebär att man bjuder in kund/brukare/deltagare för att delta i sin 

produktionen. Genom detta kan då den deltagande berätta vad som är uppskattat och mindre 

uppskattat i produktionsdelarna och vara ett deltagande för att få fram ett lämpligt resultat 

som möjligt. Jon Whittle (2014) föreslår att när man arbetar med deltagande design är det 

viktigt att använda sig av prototyper. Att ha med prototyper i sitt projekt är en fördel för 

slutprojektet/resultatet. Prototyperna kan då visa upp för kunden och låta kunden välja ut de 

delar som är mest uppskattade eller som mest användbart. Genom detta kan man då använda 

sig av de lämpligaste delarna inför slutprojektet.  

Om det är något jag har lärt mig från denna undersökning så är det viktigt att ta med andras 

tankar och känslor för att få en bredare och användbar förståelse inför sitt resultat. Det 

beslutades då om att deltagare skulle få delta för att få fram en mer tillförlitlig undersökning. 

De deltagare jag har bjudit in under min undersökning har bidragit med användbar material 

för min designprocess. Dessa deltagare är bland annat dem som har deltagit i 

intervjuformuläret, de som har skapat moodboards och de som senare har varit hjälpsamma 

under min gestaltningsprocess. Deras deltagande har varit till användning för mitt 

karaktärsskapande och gett mig en bredare förståelse om hur andra kan uppfatta mina tre 

utvalda låtar. Hur deras deltagande har använts kommer presenteras mer i designprocessen. 
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4. Designprocess 

I detta kapitel kommer mina karaktärer presenteras, om hur de byggdes upp med hjälp av 

tidigare & aktuell forskning, de utvalda metoderna och deltagarnas bidrag. Min designprocess 

har även fokus på den gestaltande delen och kommer berätta hur mina karaktärer har målats 

fram. I denna designprocess kommer ni få följa med min process, prövningar, val av 

gestaltningstekniker och idé till koncept för att i slutändan försökt fått fram tre olika 

karaktärer.  

4.1 Designfas 1 - Musik-analyserna 
I designfas 1 har mina tre utvalda låtar analyserats med stöd från Gunnar Ternhags (2009) 

förklaring om receptionsanalys och intentionsanalys. Dessa analysförslag har förts samman 

och kommer berätta mina ljudhändelsebeskrivningar som består av tolkningar och 

upplevelser från låtarna. Valet av att analysera låtarna var för kunna plocka ur det mest 

iögonfallande från analyserna för att sedan ha prövat skapa grundegenskaper för 

karaktärerna. Mina analyser kommer först att presenteras och efteråt kommer ni få se min 

process om att ha försökt använda persona metoden för att få fram personliga egenskaper. 

Processen har då grupperats i tre steg. I det första steget av processen har jag antecknat ner 

det som har uppmärksammat mest från analyserna och sett som mest användbart för 

karaktärsskapande. Efter att ha antecknat ner det mest användbara i steg ett, har jag sedan i 

steg två tagit fram de punkter som jag har funnit mest möjliga att använda för att få fram en 

karaktär. I tredje och sista steget har det skapats personliga egenskaper för karaktärerna med 

hjälp från de två första stegen. I tredje steget har jag associerat alla punkter var för sig från 

steg två och försökt få fram personliga egenskaper i steg tre. Min fantasi har även varit till 

stor användning för att få fram dessa egenskaper. 

4.1.1 Prövande  

Musikanalys 1. Norrland. 

Låten är strax över åtta minuter lång och börjar med att man hör ett blåsinstrument som börja 

spelas upp. Blåsinstrumentet tolkas som en trumpet och jag börjar associera ljudet med en 

tidig morgon, som när solen håller på att stiga upp eller när en tupp skriker vid gryning. 

Direkt när låten börjar skapas en förnimmelse av fridfullhet, och ett odefinierat ljud börjar 
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höras smått omgående bakom trumpetens framförande. Detta ljud tolkas som djur som 

skriker, nästan som att de kommunicerar. Under början av låten kan man även höra ett 

knaster som knastrar bakom trumpetens framförande och associeras med något gammalt, 

nästan som en skog. Dessa ljud spelas omgående tillsammans under en minut tills låten börjar 

ta fart av ett knackande läte som påminner om slagpinnar. Dessa slagpinnar associeras med 

någon som springer, nästan som en häst som galopperar. Så här framförs och tolkas låten i 

nästan två minuter, fram tills låten börjar få en ny stämning. I den nya stämningen tolkas 

låten mer lugnande och har ekande ljud som upplevs som att man är i en magisk grotta, med 

vatten som droppar ovanför. Under denna fridfulla stämning kommer även en kvinnoröst in i 

melodin. Kvinnan tolkas som en spirituell figur då det är otydligt vad kvinnan säger i låten 

och tolkas som ett konstgjort språk. Under denna fridfulla stämning som håller på en stund 

börjar det sedan ta fart igen i låten. Det låter då som att den fridfulla stämningen sätts 

samman med melodin som hördes i början, och får mig att börja tänka på någon som springer 

igen. Men den här gången tänker jag på den spirituella kvinnan som springer genom en skog 

då man fortfarande kan höra hennes röst när låten börjar öka tempo. Nya läten kommer fram 

när låten börjar ta fart och upplevs som fågelkvitter och vatten som rinner ner från bäckar. 

Allt känns magiskt vid detta tillfälle och är nog vid denna stund som låten känns som mest 

uppiggande. Låten börjar sedan närma sig sitt slut, då den fartfyllda stämningen tonas ner och 

börjar låta dystert. Det nya framförandet låter mer mystiskt och mörkt än det man hörde 

tidigare från låten. Detta får mig att uppleva låten sorglig. Låten avslutas med att låten börjar 

sakta upphöra från den mystiska stämningen tills allt blir helt tyst. Detta uppfattas då som att 

något har dött vilket fick mig att börja tänka på låten som livets kretslopp. 
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Fig. 1 

Musikanalys 2. In The Hall of The Mountain King. 

Låten börjar en aningen lugnt i melodin, som tolkas väldig mystiskt tack vare 

blåsinstrumenten och stråkinstrumenten man kunde höra. Man kan höra att dessa blås- och 

stråkinstrument börjar med ett smygande framförande och som sedan börjar ta fart när (som 

jag förmodar) fioler börjar komma in. Jag associerar då början av låten med att någon 

smyger. Dessa blås- och stråkinstrument som framförs börjar sedan öka tempot till något mer 

hetsigare. Detta hetsiga framförande skapar ett sinne av stress och obehag som tolkas som att 

någon är på flykt från något, eller tvärtom, att någon jagar något. När man sedan börjar höra 

slagverk spelas upp börjar man förstå att låten börjar närma sig sitt slut. Låten avslutas med 

ett slagverk som gav känslan om att flykten misslyckades, eller att fångsten var lyckad. Även 

om låten förklaras lite mörk kan jag anse att låten känns väldigt lekfull med hur tempot 

ändras från början till slut. Låten är framförd på ett bra sätt och kan med personligt tycke 

associeras både med något komiskt och skrämmande. 

22



Fig. 2 

Musikanalys 3. Window. 

I denna låt får man höra en otroligt fin och fridfull stämning under hela låten. Låten börjar 

väldigt lugnt och associeras med att något håller på att vakna. Det ljud man hör i början kan 

jag inte rakt ut förklara vad det är, men detta ljud associeras med ljus, som exempel ljus som 

strålar från gatlampor eller små vackra stjärnor. Början av låten känns väldigt frid och fröjd 

men känns också lite stillastående och ensamt. Låten börjar lättsamt och är ganska enformig 

tills det sakta börjar låta som att en xylofon börjar spelas upp. Detta klingande man hör av det 

xylofon-liknande ljudet är väldigt vackert och jag börjar då känna mig mer hoppfull. Senare i 

låten läggs ett till ljud till som påminner om en fiol. Det känns tryggt ju mer ljud låten börjar 

få. Låten avslutas med att det blir väldigt lugnt som i början av låten och upphör sakta tills 

allt blir tyst. Lyssnar man riktigt noggrant kan man höra precis i slutet av låten att det är en 

man som pratar. Vad mannen säger är inte helt begripligt men får mig då att tolka hela låten 

som en historia. Att det är någon som vaknar, är ensam, letar efter någon och sedan hittar en i 

slutet av melodin. Jag associera låten mycket med snö, att snö håller på och faller ner från 

skyn, vackert och fridfullt. Det känns som tiden står stilla när man hör låten och man blir 

nästan lite sorgsen när man hör den. Låten är rätt enformig, lugn från början till slut men från 

personligt tycke otroligt vacker.
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Fig. 3 

 

4.1.2 Resultat av designfas 1 

Från tidigare & aktuell forskning berättas det att skapa en karaktär är det viktigt att undvika 

skapa något förvirrande. Detta ledde då till under min persona process att jag har tagit fram 

de punkter i steg två som jag har kunnat se ett liknande band med varandra, eller som 

möjligtvis kunnat funka ihop med varandra på ett eller annat sätt. I steg två i Fig. 1 kan det 

ses att det står bland annat gammal skog, djur, spirituell kvinna och magisk grotta. Dessa 

utvalda punkter valdes ut för att jag såg en potential väg för karaktärsskapande med dessa 

ord. Orden valdes även ut för att jag kunde förknippa orden med varandra på ett eller annat 

sätt. 

De personliga egenskaper jag har fått fram i designfas 1 blev varierande, men ses som en 

potentiell väg för att bli intressanta karaktärer. Norrland ser än så länge mest lovande ut i 

processen. Detta kan bero på för att mycket togs fram ur analysen, och för att jag kunde 

associera låten med mer objekt än de andra låtarna. In The Hall of The Mountain King 

karaktären behöver byggas på en del för att den ska bli mer intressant. Dock var låten som 

mest roande att analysera. Window däremot känns en aning fattig jämfört med de andra 

låtarna och behöver byggas på en del med karaktäristiska drag. Karaktärerna är inte färdiga 

vid första designfasen, utan de har en bit kvar för att bli intressanta karaktärer och jag 

kommer fortsätta bygga på karaktärerna med hjälp av nästa designfas.  
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4.2 Designfas 2 - Intervjuerna  

Som Fagius (2015) klargjorde tidigare i texten har vi människor olika uppfattningar för 

musik. Genom att ha tagit med Ternhags förslag om att ta med andra lyssnare, kan olika 

resultat uppstå och användas. I denna textdel kommer en sammanställning presenteras med 

stöd av Kvales (2014) huvudmetoder om hur deltagarna har upplevt mina tre utvalda låtar 

från intervjuformuläret. Sammanlagt var det 10 stycken som deltog i mitt intervjuformulär 

och deltagarnas ålder var mellan 20-29 år gamla. En av deltagarna var 49 år. Dessa 

sammanställande svar har även här prövats med persona metoden för att få fram personliga 

egenskaper. Mitt argument varför jag använder mig av samma procedur som från designfas 1 

är för att jag fann processen funktionell. Proceduren ses som en potentiell väg för att bygga 

på mina karaktärer, och här har jag tagit fram det mest iögonfallande svar, presenterat svaren 

och valt ut det mest användbara från intervjuerna för att sedan försökt bygga på karaktärerna 

med de svar jag har fått in.   

4.2.1 Prövande 

Intervju 1. Norrland. 

De tankar som uppstod när deltagarna hörde låten Norrland var bland annat en rökig bar från 

70-talet, ett kärleksdrama och någon som springer. Det var en deltagare som hade tänkt på 

gamla magiska tider, med älvor och tempel, medans en annan deltagare hade associerat låten 

ungefär som min analys, med bland annat skog, frihet, liv, djur och landskap.  

“Ett skogsväsen i from av en älva anordnar en begravningsceremoni för en älg som är på 

väg att dö. Det läggs blommor runt omkring älgen och älvan har älgens huvud vilandes i 

knäet. Tillslut somnar älgen in och alla skogens djur och väsen samlas runt omkring älgen 

och tar ett sista farväl.” 

Till en förvåning och motsatsen av min analys så hade en deltagare tänkt på miljöförstöring 

och brinnande skogar. De känslor som uppstod genom att ha hört Norrland var bland annat 

uttråkning, awe, sorg, värme, lycka, psykedelisk feel, lustfylld, upprymd och melankolisk. 

Till en förvåning igen så hade en deltagare känt obehag och missmod när personen hade hört 

låten.
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De visade sig i intervjun att ingen av deltagarna hade hört låten Norrland sen innan. På det 

viset kunde ingen av deltagarna använda sig av någon kännedom av låten när de skulle 

beskriva den. Det var dock en deltagare som berättade att hen hade blivit påverkad av titeln 

på låten när personen skulle beskriva sina känslor och tankar.

Fig. 4

Intervju 2. In The Hall of The Mountain King 

De tankar som uppstod från The Hall of The Mountain King från deltagarna var liknande 

med med varandra. De svar som jag fick in var bland annat troll, en stor fest, tragikomedi, 

något som var busigt och magiskt. Tankar som fiktion, fantasier, stora herrgårdar och stora 

berg kunde deltagarna även tänka på när de hörde låten. En deltagare hade som mig 

associerat låten med att någon flydde från något. Låten gav även en annan deltagare minnen 

från det yngre livet, vilket jag fann trevligt att läsa. Känslor som uppstod hos låten var även 

här någorlunda lika med varandra. Många hade känt låten som en lekfull och road melodi, 

och många blev glada av att höra låten. Några andra deltagare kunde dock känna sig spända 

och ha oro när de hörde låten. Många av deltagarna fann låten skrämmande. 

“Busig, undersökande, när låten tar sin fart har din busighet blivit påkommen och du 

behöver fly, kanske är det en mus som smyger runt?”

Det observerades att att majoriteten av deltagarna hade hört låten sen tidigare, vilket 

resulterade i att många hade tänkt på troll och små människor i låten. Till en förvåning hade 

en deltagare aldrig hört låten sen innan. Många av deltagarna upplevde låten som något udda, 
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roande, och spännande. En deltagare förklarade låten som en låt som kan väcka flera synsätt 

och beröra en tankar, vilket jag inte hade kunnat sagt bättre själv.   

Fig. 5 

Intervju 3. Window  

De svar jag fick in angående window resulterade i att många av deltagarna hade associerat 

låten mycket som min egna analys. Tankar som morgon solstrålar, droppar från vatten, ett 

lugn, stjärnhimmel, tidlöshet och regn har framställts av deltagarna. Men det fanns även de 

deltagare som hade tänkt på yoga, ett fönster och en scen från Sagan om Ringen när de hörde 

låten. En annan beskrev dock låten mer detaljerat än de andra deltagarna och blev mer en 

berättelse om låten.  

“Världen är övergiven och man ser tomma gator och övergivna hus. Plötsligt vaknar någon 

upp, tar sin ryggsäck och går ut på gatorna. Där stöter hen på en fjäril och följer den. Efter 

att ha gått några gator så ser hen en till - och det är någon som följer den fjärilen. Det slutar 

med att de båda inser att de inte är ensamma längre.” 

Denna beskrivning som deltagaren gav är intressant och har varit användbar för mitt 

prövande. Att läsa deltagarens förklaring tolkas lite som min egna analys och gav mig en 

förståelse om vad deltagaren ville få ut av sitt berättande.
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Låten gav en känsla av trygghet, avslappning, hoppfullhet, värme och oskuldhet från 

deltagarna. Majoriteten av deltagarna kände sig trygga och lugna när de hörde låten men 

ingen hade hört låten sen tidigare.  

Fig. 6 

4.2.2 Resultat av designfas 2 

Deltagarna har i denna intervju svarat olika och mycket av det som har presenterats har setts 

användbart för mitt karaktärsskapande. Tack vare deltagarnas deltagande har jag lyckats få 

fram mer personliga egenskaper för mina karaktärer, och har nu kunnat skapa fram 

grundkaraktärer med hjälp av egenskaperna. Mina karaktärer kommer presenteras mer 

detaljerat senare i resultatkapitlet. 

4.3 Designfas 3 -  Valen för gestaltningen 

I denna del kommer jag presentera mitt tillvägagångssätt och mina val om hur jag har målat 

fram min gestaltning. Jag kommer att argumentera för varför jag har målat som jag har gjort 

och presentera andra förslag om hur man kan få en visuell bild av sina karaktärer när man 

använder sig av min metod.  

Efter att ha tagit fram de personliga egenskaper från analyserna och intervjuerna så har nu 

mina tre grundkaraktärer kunnat skapas fram. Nu har jag fått möjligheten att kunna börja 

måla fram mina karaktärer. Dessa målningar kommer vara min gestaltning av arbetet och 

kommer vara ett förslag om hur karaktärerna kan se ut. Valet om att ha målat min gestaltning 

överhuvudtaget, valdes för att jag ständigt vill bli bättre på att måla och utvecklas. En annan 

procedur hade kunnat genomföras, men existerade inte i mina tankar och tyckte det var 
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självklart att jag skulle få måla fram min gestaltning. Jag hade en vision för 

examensutställningen att mina bilder skulle bli presenterade inramade och att musiken  skulle 

finnas tillgänglig vid sidan. Genom detta skulle då åskådare kunna höra låtarna och se 

bilderna samtidigt. Förhoppningsvis skulle denna typ av presentation ge åskådarna en bättre 

förståelse om varför bilder ser ut som de gör tack vare att få höra musiken. 

Det beslutades snabbt att min gestaltning skulle målas helt digitalt. Valet om att måla digitalt 

valdes för att Digital art är ett ämne som jag gärna vill kunna behärska och utvecklas i och 

jag såg en möjlighet under denna undersökning att få arbeta med det. Jag gjorde ett tidigt val 

om att jag skulle göra tre stycken målade bilder, och beslöt tidigt för att det skulle sträva efter 

att få fram tre stycken behagliga designtavlor som man skulle kunna ha i hemmet. Mina tre 

bilder som jag har målat har målats digitalt med hjälp av Photoshop CC (2017). Att arbeta 

med Photoshop valdes för att det är ett program jag finner mig mest bekväm med när det 

kommer till att måla digitalt och valde att arbeta med det för att lära mig mer om programmet 

och dess funktioner.  

När det kommer till mitt skapande av gestaltningen så gjorde jag ett val om att jag skulle 

presentera förslag om hur mina tre stycken karaktärer skulle kunna se ut. Med hjälp av de 

personliga egenskaper som togs fram från tidigare designfaser så kunde jag utgå från dem 

och föreställa mig karaktärernas utseende för att sedan måla fram de. Dessvärre kunde jag 

inte förknippa dessa personliga egenskaper direkt med något kön, väsen, monster och så 

vidare, och beslöt ganska kvickt att mina tre karaktärer skulle bli tre stycken kvinnliga 

karaktärer. Anledningen varför jag valde att karaktärerna skulle bli kvinnor var med 

anledningen för att kvinnor är fantastiska varelser, och för att jag finner de som mest roande 

att måla. Min process av gestaltningen började med att skissa fram flera olika kvinnliga 

ansikten med olika uttryck som skulle reflektera de personliga egenskaper jag fick fram 

tidigare. Det har även siktats att få fram ansikten som kan reflektera låtarna.  
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Några av flera skisser som har skapats för Window 

 

Efter att ha målat fram flera ansikten med flera ansiktsuttryck, fick jag möjligheten att skapa 

“prototyper” från skisserna som reflekterade egenskaperna och låtarna som bäst. Med hjälp 

från andra så kunde “favorit” ansikten väljas ut från “prototyperna” och ett mer omsorgsfullt 

arbete kunde påbörjas. Deltagarna röstade dock inte på samma ansikten, men de berättade 

vad de tyckte bäst om med ansiktena. Genom detta började jag då arbeta med de ansikten 

som fick flest röster och förde ihop de detaljer som var mest uppskattade från deltagarna, för 

att sedan satt ihop en ny helhet.  

Själva målandet av min digitala art började med min grund att måla fram svarta linjer. Tack 

vare dessa linjer kunde jag sedan färglägga inom linjerna och få fram designen bättre. Men 

hur jag skulle färglägga var ett hinder jag stötte på. Efter funderingar och snabba tester så 

kom det fram till att jag skulle försöka få mina bilder att se analogt målade ut, men även med 

digitala inslag. Då jag ville få fram behagliga designtavlor så fann jag det passande och 

prydligt att måla bilderna med penslar som liknade vattenfärger. Jag tycker det är vackert 

med bilder som för samman analogt med digitalt och tyckte det kunde vara en fin design för 

hur mina karaktärer skulle presenteras. Efter att ha färglagt karaktärerna var det dags för att få 

fram en atmosfär i bilderna som skulle spegla låtarna. Tack vare de moodboards som har 

använts så kom inspiration om hur bildernas atmosfär/bakgrund skulle gestaltas. Det som har 

gjort under denna process är att jag har använt mig av de mest iögonfallande bilderna och 

försökt använda dessa bilder som referenser för min design. Färgval, kroppshållningar och 

objekt som jag har funnit mest passande för min gestaltning har använts som referens. Valet 
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av att använda moodboards valdes för att kunna att samla ihop ens tankar och känslor genom 

bilder från det man hörde från de tre utvalda låtarna. Dessa moodboards har kunnat delta som 

referenser för min design för gestaltningen och har varit till hjälp för att få fram låtarnas 

atmosfär bättre. Mina moodboards och deltagarnas moodboards kan ni se i övriga bilagor. 

Efter målandet började jag experimentera lite med photoshop och ville få fram en mer analog 

känsla i bilderna. Jag valde då att fotografera ett matt 200 gram papper och omvandlade 

sedan pappret i photoshop till en effekt som fick det att kännas mer analogt när man tittar på 

det. Men jag ville även ge bilderna ett fint yttre och gav då mina bilder en vit ram så att 

bilderna inte skulle få för lite inslag och kännas tomma. Att välja form på mina bilder var en 

självklarhet om hur det skulle se ut. Bilderna fick kvadratiska former som blev inspirerade av 

CD fodral. Då musik har haft det största fokuset i denna undersökning fann jag det passande 

att mina bilder skulle bli kvadratiska.   

4.3.1 Resultat av designfas 3 

Mina färdiga målade karaktärer kommer ni se senare i resultatkapitlet och har blivit mitt 

förslag om hur mina karaktärer kan se ut. Hur man målar/skapar fram karaktärernas utseende 

är egentligen inte relevant för denna undersökning utan tillhör egentligen kategorin 

karaktärsdesign. Anledningen varför jag målade fram mina karaktärer var för att jag ville 

måla, och för att jag ville måla deras utseenden. Det är meningen att när man kommer 

använda sig av min metod att de karaktärer man får fram blir unikt skapade av sig själv. Då 

de personliga egenskaper från designfaserna inte gav mig fulla detaljer om karaktärernas 

utseende så fick fantasin och magkänsla vara till stor hjälp för hur mina karaktärer skulle 

presenteras. Om någon annan hade arbetat med samma låtar som mig så hade förmodligen 

karaktärerna inte blivit detsamma, både när det kommer till deras utseende och hur de skulle 

bli presenterade. Att skapa fram en karaktärers utseende med hjälp av min metod är 

egentligen inte relevant, och hur man vill presentera sin karaktär avgör man själv hur man vill 

göra. 3D-animera? Ta en skådespelare och sminka? Skulptera? Vad som helt går bra, så länge 

det är sina egna skapade karaktärer och inte tagna från något annat.  
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Jag har under min process i gestaltningen strävat efter att få mina bilder simpla och vackra, 

men även så de skulle matchande med varandra. I bilderna adderades även låtarnas titlar så 

att man kan förstå att jag har arbetat med den specifika låten och vill visa att jag har arbetat 

med musik. Jag adderade även mitt namn så att åskådare skulle förstå att det är jag som har 

målat bilderna.  

 

5. Resultat av undersökning 

I denna del kommer jag presentera vad jag har kommit fram till under mitt undersökande och 

vart karaktärerna ligger till i processen. Jag kommer kommer börja med att sammanfatta min 

metod jag har fått fram, sedan presentera de tre karaktärer jag har frambringat och vilka 

personliga egenskaper de har fått.   

Tillvägagångssättet om att skapa karaktärer med hjälp av instrumentalmusik börjar med att 

man ska försöka få så mycket användbar förståelse om musik som möjligt. Desto mer 

information man har om musik, desto mer kan förmodligen användas för sin analys man 

senare ska göra. Efter att ha fått in användbar information om musik och har information om 

karaktärsskapande, så väljer man sedan ut sin instrumentallåt man vill ska medverka för sitt 

karaktärsskapande. När man har valt ut en låt man vill arbeta med är det dags att börja 

analysera sin låt med hjälp av receptionsanalys och intentionsanalys. När man har analyserat 

låten så noggrant som man kan med utmärkande egenskaper, så kommer person metoden in 

med min personliga touch. Persona är den metod som kommer hjälpa en att få fram en 

karaktär genom analysen. Persona metoden består av tre steg. Först ska man skriva ner alla 

egenskaper från analysen som kan vara användbart för karaktärsskapande. I andra steget ska 

man sortera fram de egenskaper man vill använda för sin karaktärer och som kan funka 

någorlunda bra med varandra. I tredje och sista steget ska man omvandla de framtagna 

egenskaperna från steg två till personliga egenskaper med hjälp av associationer och fantasi. 

Här får man gå lite på magkänsla och skapa fram det som känns bra, och undvika att få fram 

något obegripligt.  
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Det finns dock en chans att de personliga egenskaper man har fått fram inte är tillräckliga för 

att bli en intressant grundkaraktär. Som förslag kan man då bjuda in deltagare att analysera 

låten man arbetar med. Genom att bjuda in deltagare får man en möjlighet att få fram mer 

aspekter hos sin låt, och kan förhoppningsvis bidra till att kunna bygga på sin karaktär med 

nya egenskaper. Man analyserar deltagarnas analyser och använder sedan persona metoden 

igen. Efter denna process bör nu ha fått fram en del användbara egenskaper för att kunna 

presentera fram en grundkaraktär.   

När det kommer till att presentera sina karaktärer så kan det vara nyttigt att vara fantasifull så 

att karaktärerna presenteras som något intressant. Jag kommer nu presentera min tre 

karaktärer jag har frambringat under denna undersökning.  

Norrland - Gidge 

Karaktären som representerar Norrland är en karaktär som har blivit framkallad som en 

spirituell kvinna. Denna karaktär är en skogsmänniska som lever fridfullt i skogen på 70-

talet och är en energisk person, som är full med värme och tycker om att springa mycket i 

naturen. Vår kvinna har även en nära relation till djuren i naturen och respekterar livets 

kretslopp. Vart karaktären kommer ifrån är mystiskt då kvinnan talar ett obegripligt språk. 

Den spirituella kvinnans syfte är att skydda skogen, och hon har en speciell koppling till en 

speciell grotta. 

In the Hall of the Mountain King (Peer Gynt) - Edvard Grieg 

In the Hall of the Mountain King har blivit en sociopatisk kvinna. Denna kvinnliga sociopat 

lever bland bergen i en lyxig herrgård och är en mystisk varelse. Den här kvinnan är en 

övernaturlig karaktärer som är lekfull och festlig, men samtidigt väldigt farlig. Den här 

kvinnan är en skrämmande varelse som älskar jakt och smyger sig försiktigt på sina byten. 

Om denna kvinna får syn på dig så borde du fly, för hon fångar ofta sina byten. 
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Window - The Album Leaf  

Vår sista karaktärer som har tagits fram är Window. Window är en vacker fridfull kvinna som 

arbetar inom astronomi och är en utforskare. Window är en karaktär som är flexibel, oskuld 

och svävar lätt bland molnen. Vår window har förlorat en viktigt person i sitt liv och är en 

ensam karaktär som har ingen. Men window är hoppfull över att hon kommer hitta någon så 

småningom, och som hon tror kommer ha en stor betydelse i hennes liv.  

 

Norrland - Gidge 
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In the Hall of the Mountain King (Peer Gynt) - Edvard Grieg 
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Window - The Album Leaf 

De grundkaraktärer jag har presenterat nu är inga klara karaktärer. De behöver bland annat en 

bakgrund, en story och ett syfte för att man ska kunna förstå karaktärerna mer och vad de 

bidrar med. Norrland och Window har dock med personligt tycke blivit framkallade som 

intressanta karaktärer som kan förmodligen bli huvudkaraktärer om man vill fortsätta jobba 

med dem. Norrland gjorde ett intresse hos mig då jag gärna vill veta mer om den spirituella 

kvinnan och vart hon kommer ifrån, medans window har blivit intressant för mig för att jag 

vill följa med karaktärens resa om hur hon kan hitta någon betydelsefull. Men bara för att jag 

ser Norrland och Window som möjliga huvudpersoner, så betyder det inte att In the Hall of 
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the Mountain King har varit roande att få fram. In the Hall of the Mountain King har 

beskrivits av mig som en farlig person. Det finns möjlighet att denna karaktär kan bli en 

intressant huvudperson, men jag har dock sett In the Hall of the Mountain King som en 

intressant sidokaraktär eller antagonist. En karaktär som en protagonist förmodligen kan möta 

och vara på sin vakt för. 

I tidigare & aktuell forskning berättas det att grunden till att förstå en karaktär är med stor 

hjälp av rörelse, form och scenarios. Då jag inte har haft som mål att skapa fullständiga 

karaktärer för exempel ett spel eller film, så bestämdes det för att de grundkaraktärer jag 

skulle få fram skulle målas som behagliga designtavlor. Mina tavlor är min gestaltning av 

arbetet och är ett förslag om hur karaktärerna kan se ut. Jag har kunnat måla fram dessa 

karaktärer tack vara mina upplevelser av låtarna, de personliga egenskaper som har tagits 

fram och med hjälp av deltagarna som har kunnat hjälpa till. Mina bilder har blivit målade 

digitalt med hjälp av Photoshop, och jag har strävat efter att få fram simpla designtavlor som 

man kan ha i hemmet. Mina bilder jag har skapat är skapade för att få fram atmosfären från 

låtarna, och reflekterar smått karaktärernas egenskaper. 

Min frågeställning under denna undersökning har frågat om hur kan ens upplevelse av 

instrumentalmusik medverka för karaktärsskapande och bli en metod? Anledningen varför 

jag valde att arbeta med denna frågeställning var för att jag finner varje musikalisk låt 

karaktäristiska, och ville gärna hitta andra vägar att använda musik än att enbart lyssnas på. 

Karaktärerna är som sagt inte färdiga men har blivit grundkaraktärer som existerar nu för att 

byggas på senare med andra tillvägagångssätt. Metoden behöver finslipas men tycker min 

metod är godkänd då jag har funnit den funktionell. Jag har funnit min process om att försöka 

få fram tre olika karaktärer med hjälp av mina tre utvalda låtar, forskning, metoder, med hjälp 

från andra som en lyckad process och är nöjd med mitt resultat. Förhoppningsvis kommer 

andra nu kunna ha nyttjade av denna text för att skapa karaktärer. 
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6. Diskussion 

Som min sista del i detta kandidatarbete kommer jag presentera mitt kritiska granskade över 

min undersökning. Reflektioner över forskningskällor, metoder och designprocess kommer 

presenteras, men även personliga tankar och idéer över framtida undersökningar kommer tas 

upp här.  

6.1 Forskningen 
Jag som är en amatörforskare inom musik har funnit denna undersökning en aning svår när 

det har kommit till att förstå sig på musik på begränsad tid. Till en början ville jag ta reda på 

mer om instrumentens egenskaper, toners framförande och hur skrivandet av musik kan gå 

till. Jag såg möjligheten att desto mer man lär sig om musikens bakgrund, desto mer kunskap 

kan man senare använda för att experimentera med fenomenet. Men att bli kunnig inom 

musik tar tid, och därför beslöt jag mig om att begränsa forskningen och försöka fokusera på 

upplevelser från instrumentalmusik. Som Fagius (2015) tillägger i texten så har vi människor 

olika förståelser för musiken och ingen är medfödd med egenskapen att förstå musik direkt, 

utan med tid och övning så kan man bli en erfaren lyssnare och förstå musik tydligare.  

I texten presenteras det en del att musiken kan vara en medverkande förbättring i film för att 

stärka ens upplevelse i scener. Personligen anser jag att det inte är en hemlighet att man blir 

påverkad av musik, och när det kommer till film så anser jag att man upplever en scen mer 

effektfull tack vare musiken. I film bedömer Douek (2013) att vi påverkas mer av musiken än 

själva scentittandet. Jag skulle säga att det ligger en sanning i det han säger, men skulle inte 

heller förlita mig på det då jag anser att det beror väldigt mycket på vilken typ av film det 

handlar om. Scener behöver inte nödvändigtvis bli bättre med hjälp av musik, men det är nog 

också en smaksak om vad som blir mer uppskattat och mindre uppskattat.  

Ett hinder jag hade under min forskning var att hitta vetenskapliga artiklar som berättar hur 

man kan skapa “bra” karaktärer. De källor jag fann tillslut har varit användbara, men hade i 

efterhand gärna velat hitta mer information om hur en karaktär kan bli till. Kline & Blumberg 

(1999) förklarar att förstå en karaktär är mycket med hjälp av rörelse form och scenarios. Jag 

anser att det är en självklarhet att man förstår en karaktär mer tack vare deras kroppsspråk, 

och anser att det inkluderar i ämnet karaktärsskapande. 
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6.2 Metoderna 
Under metodprocessen hade jag lite besvär med att ta reda på vilka metoder jag skulle 

använda mig av. Till en början ville jag hitta metoder som kunde berätta för mig hur man kan 

skapa metoder och karaktärer, men fann dessvärre inga. Detta ledde då till att jag började med 

att komma på en egen metod som skulle vara användbar för att få fram karaktärer. Men 

eftersom jag kände att jag inte kunde förlita mig helt på den påhittade metoden, så började jag 

istället forska om musik innan jag kunde bestämma mig för vilka metoder jag ville använda 

mig av. Att välja metoder var ett hinder jag hade i denna undersökning, men lyckades i 

slutändan hitta trovärdiga metoder.  

När det kom till att analysera låtarna fann jag det som en utmaning att beskriva låtarna så 

detaljerade som möjligt. Då till exempel Norrland är mer teknisk framförd än de andra låtarna 

kunde jag tycka att den var en aning svårare att tolka vid vissa stunder av låten. Men de andra 

låtarna hade även sina stunder då jag inte riktigt kunde tyda dem. Detta kan bero på att jag är 

oerfaren inom musikanalyser och kunde därför inte förklara mina analyser tydligare än vad 

jag beskrev dem. Men förhoppningsvis kommer de som använder sig av min metod vara mer 

erfarna med musik inför musikanalyserna. Jag märkte även under mina analyser att desto 

längre en låt är, desto större chans är det att man får ut mer från låten och som kan bli mer 

användbart för sitt karaktärsskapande. Det märktes under analysarbetet att det tar sin tid att 

analysera musik, och därför föreslår jag att man behöver vara tålmodig när man analyserar 

för att försöka få med så mycket information som möjligt. Jag föreslår att om man ska 

analysera en låt ska man gärna analysera låten en eller två gånger till för att få fram fler 

analyser. Genom detta kan man då välja ut den analys som kommer vara mest användbar för 

sitt karaktärsskapande, och inte gå på sitt första bästa som jag gjorde.  

Persona metoden som fick en personlig touch var den metod jag upptäckte sist att jag ville 

använda mig av. Persona metoden har varit den viktigaste metoden under mitt arbete för att 

ha lyckats få fram mina karaktärer. Det uppmärksammades i persona processen att desto mer 

punkter man får fram i steg ett, desto fler punkter har man i steg två att arbete med och kan  

vara en stor fördel för att få fram egenskaper i steg tre. 
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I efterhand slog det mig dock att det skulle varit möjligt att använda sig av mindmap 

(tankekarta) för att få fram personliga egenskaper från analyserna och intervjuerna. Då jag 

inte har testat att använda mig av mindmap så kan jag inte besluta om metoden hade fungerat 

eller inte, men anser att den är möjlig att använda. Men i slutändan är jag ändå nöjd med mitt 

tillvägagångssätt och de metoder jag har använt mig av. 

6.3 Designprocessen  
Min designprocess var den del i min undersökning som tog längst tid att få fram, men blev 

lyckad i slutändan. Det jag hade mest bekymmer med under designprocessen vara att hitta en 

idé om hur min undersökning skulle gestaltas. Helst ville jag skapa en gestaltning som jag 

skulle finna roande att skapa, vilket resulterade i att jag ville måla fram mina karaktärer. När 

det kom till att måla karaktärerna så var det svårare gjort än trott. Att måla och välja ansikten 

som kunde symbolisera låtarna var en utmaning och här fick jag bjuda in deltagare att hjälpa 

mig välja ut de ansikten som symboliserade låtarna bäst. Det framgick dock aldrig under 

designprocessen om hur karaktärerna kunde se ut eller vilket typ av kön de var, utan gav mig 

en aning om hur de kunde se ut tack vare de personliga egenskaper jag fick fram. Ungefär 

som när man läser en bok och får föreställa sig karaktärerna i huvudet tack vare beskrivningar 

man har fått in. Men hur man designar karaktärers utseende tillhör egentligen kategorin 

karaktärsdesign och är egentligen inte relevant för denna undersökning. Men jag beslöt om 

att måla mina karaktärer för det var det jag ville göra.  

När det kom till att frambringa de personliga egenskaperna under processen så uppstod det en 

del ifrågasättande, då man frågade sig om vad som skulle vara relevant och användbart för 

sitt karaktärsskapande? Jag försökte så gott jag kunde att undvika att skapa något obegripligt 

och försökte ta fram de egenskaper som kunde passa med varandra. Jag gick en del på 

magkänsla och personligt tycke om vad som skulle passa in och inte passa för karaktärerna. I 

resultatdelen av undersökningen när jag presenterar mina karaktärer valde jag att inte ha med 

alla personliga egenskaper från designprocessen. Anledning var för att jag vill presentera 

mina karaktärer som intressanta karaktärer och undvek att tillägga egenskaper som riktigt inte 

passade in i sammanhanget av presentationen.   
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Vad som hade kunnat gjorts bättre i designfaserna är personligen svårt att säga rak på sak, då 

jag har försökt en mångfald gånger att göra min process så förstådd som möjligt. Jag lär i 

efterhand se bristningar som kunde ha gjort min designprocess bättre och mer begriplig, men 

jag har funnit mitt försök av min process godkänd och har då valt att presentera mina 

designprocess som den är.   

6.4 Avslut 

Under min forskning har jag kommit fram till att alla människor förstår och uppskattar musik 

olika, och att man bör respektera för vad andra lyssnar på. I efterhand insåg jag att min 

undersökning kunde ha blivit mer komplex om jag hade arbetat med en erfaren 

musikforskare. Nya möjligheter hade kunnat öppnats upp, utvidgat min syn på musik, och 

dessvärre fann jag det lite trist att jag gjorde valet att skapa min undersökning själv. Trots mitt 

val om ett solo-arbete så har jag ändå varit nöjd med min process. Tack vare av att ha fått 

arbeta själv så har det givit mig mer självkänsla och bevisat att jag kan vara obunden till en 

partner.  

Det kom upp en diskussion en gång ifall tidigare kunskap hos en låt kan bidra till att få fram 

en karaktär? Dessa kunskaper kan bland annat vara låtens titel, låtens musikvideo, syftet med 

låten, hur artisten ser ut eller från andra tillfällen låten har framträtt i. Personligen skulle jag 

rekommendera efter mitt prövande att arbeta med en låt som man har så lite kunskap om som 

möjligt. Anledningen är för att det kan bli en distraktion om man ska arbeta med en låt man 

har goda kunskaper om. In the Hall of the Mountain King visste jag sen tidigare att låten har 

en koppling med troll, och hade då svårt att analysera låten utan att börja tänka på magiska 

väsen. Även många av deltagarna som hade hört låten sen tidigare hade tänkt på troll, dock 

vet jag inte om det har varit ett medvetande eller omedvetet associering med låten. När jag 

skulle analysera Norrland så blev jag en aning påverkad av Norrlands titel. På grund av titeln 

så kunde det inte undvikas att tänka på skog och natur. Dock hade många av mina deltagare 

associerat låten med natur och djur utan att ha läst titel, vilket bevisade att skaparna bakom 

Norrland har lyckats få fram känslan av natur i sin låt. Jag säger inte att man får använda sig 

av en låt man har goda kunskaper om för denna metod. Men om man ska använda sig av en 
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låt man har hört en mångfald gånger tidigare så kan det vara bra att försöka undvika skapa 

något som redan existerar. 

I början av denna undersökningen ställde jag mig frågan om jag skulle kunna skapa 

karaktärer med stöd av musik. Då fenomenet musik är en företeelse med en mångfald olika 

stilar, så beslöt jag mig om att enbart använda mig av instrumentalmusik för att arbetet inte 

skulle bli för stort. Anledningen varför jag valde att inte arbeta med låtar som har vokalsång i 

sig var för att jag undermedvetet visste att mina karaktärer skulle isåfall skapas genom 

texterna, även om jag skulle försöka motarbeta det. Om jag hade arbetet med musik som har 

låttexter i sig så skulle karaktärerna inte ha blivit unika karaktärer skapade av mig, utan 

karaktärer baserade på texterna. Jag såg denna möjliga tillvägagångssätt som en genväg till 

att skapa karaktärer och ville helst undvika den. 

I framtiden kommer jag att fortsätta använda min metod när jag i behov av att skapa 

karaktärer. Jag kommer förmodligen vilja testa använda andra instrumentallåtar och se om 

metoden kan vara användbar för andra syften. Jag kommer att försöka fortsätta experimentera 

med min metod, och sträva när tiden finns att få fler frågor besvarade. Det är dock oklart om 

denna process kan användas för all instrumentalmusik, och det har förekommit funderingar 

om bland annat låtar med liknande egenskaper blir likadana karaktärer? Det är oklart i 

nuläget vad som kan hända när man försöker använda sig av en låt jag aldrig har hört innan, 

men är en fråga jag gärna vill få besvarad. Om andra någonsin väljer att använda sig av min 

metod kommer det förmodligen förekomma hinder som just nu är främmande för mig. Men 

så länge man kan förstå mitt koncept av min undersökning, så tror jag att det är helt möjligt 

att man kan få fram karaktärer oavsett vilken instrumentalmusik man arbetar med. Varje 

musikalisk låt är unik såsom varje människa och kan ses som en låt med egenskaper. Om man 

inte lyckas få fram någon karaktärer genom metoden så är det möjligt att man får testa 

använda sig metoden igen med en annan låt, eller rikta sig åt andra tillvägagångssätt. Men 

förhoppningsvis kommer läsare ha nyttjande av min text och lyckas få fram intressanta 

karaktärer med hjälp av instrumentalmusik.  
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7.1 Ordlista 

Adekvata Lyssnare 

Lyssnare som har skicklighet inom en viss genre. 

Atmosfär 

Kan bland annat vara ett gashölje kring jorden men är i detta fallet en stämning. 

Digital Art 

Konstnärligt arbete eller praktik som använder digital teknik som en viktig del av kreativitets-

processen. 

Filmmusik 

Musik som spelas i film. 

Grundkaraktärer 
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Grundkonstruktion av karaktärer. 

Instrumentalmusik 

Motsatsen av vokalmusik då enbart instrument och ljud hörs. 

  

Karaktärsskapande 

Processen om att skapa karaktärer.  

Kommunikationssystem 

Tillvägagångssätt om hur man kan samtala. 

Ljudhändelsebeskrivning 

Vad som förklaras från en ljudinspelning.

Lyssnarmodus 

Att kunna förstå och skilja hur individer kan lyssna på musik. 

Medieteknik 

Det ämnesområde som omfattar alla de tekniker som krävs för att publicera, distribuera och 

producera olika typer av medier. 

Metod 

Sätt att lösa en uppgift.  

Musikaliska Signaler 

Dolda kommunikationer från en låt som bland annat instrument, tonhöjder, rytm. 

Musikbegåvad 

Att man har en begåvning inom musik.  
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Musikstilar 

Musik med olika stilar och genrer.  

Sinnesintryck 

Känsla eller intryck med hjälp av öga eller öra. 

Stimulus 

Något som utlöser en reaktion.  

Tempo 

I musik är det något som beskriver en låts hastighet, takt eller fart.   

Tonhöjd 

Förklaras som stämningen hos musiken. 

7.2 Övriga bilagor 

Skisser  
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“Prototyper” 
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Moodboards av mig 

Norrland 

 

In the Hall of the Mountain King
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Window 

 

Moodboard av deltagare ett.

In The Hall of The Mountain King. 
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Moodboard av deltagare två.

In The Hall of The Mountain King. 

 

Moodboard av deltagare tre.  

Window. 
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Moodboard av deltagare fyra.  

Window. 

 

Moodboard av deltagare fem. 

Norrland. 

 

Moodboard av deltagare sex 
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Norrland. 
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