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Abstract 
Denna uppsats handlar om huruvida instrumentering i filmmusik har en betydelse för 

hur vi tolkar en berättelse. Syftet med uppsatsen är att försöka bidra med en ökad 

förståelse för hur instrumenteringen i musik till bild påverkar narrativet själv. I 

undersökningen ingick 40 personer från Högskolan Dalarna och de fick göra ett 

lyssningstest med tillhörande enkät med både slutna och öppna frågor. Testdeltagarna 

fick se tre versioner av ett klipp ur filmen Into the Wild. En version var tyst, till de andra 

två hade författaren själv komponerat ett musikstycke, som instrumenterats på två olika 

sätt, en version med stråkar och en version med populärmusiksintrument. Musiken i sig 

är alltså likadan i båda versionerna, det enda som skiljer är vilka instrument som spelar. 

I resultatet redovisas både kvantitativa och kvalitativa data som ger en inblick i hur 

instrumenteringen påverkar publikindividen. Undersökningen visade att vissa 

instrument har en högre betydelsepotential för vissa känslor, version stråkar visade på 

hög potential för att förmedla heroiska känslor och version populär visade på en 

tolkning som lutade mer åt tuffa, hårda känslor. Vidare förklaras även hur subjektiv en 

tolkning av ett klipp kan vara med hänsyn till instrumenteringen.  
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1 Inledning 

I filmens värld kan i stort sett vad som helst hända. Liv i yttre rymden, stora monster, 

tidsresor och magi är alla exempel på vad som förekommer på bioduken. Att vi hör ljud i yttre 

rymden (som är en omöjlighet i verkligheten), att en stor orkester spelar under ett intimt 

samtal i ett väldigt litet rum eller att ett rockband kan överrösta bomber och granater i krig, är 

alla delar av logiken i film. Vi som tittare, i alla fall de flesta av oss, lägger inte större tankar i 

dessa underliga företeelser. Filmmusik har egentligen funnits sedan filmens begynnelse, men i 

början spelades den av pianister på plats i biografen, delvis för att täcka det höga ljudet av 

dåtidens projektorer (Lack, 1997, s. 3), men även för att förmedla känslor. Stora tekniska 

framgångar har skett sedan dess och filmen har utvecklats i takt med den nya tekniken. 

Prendergast (1992, s. 24) säger att effekten av ljudfilmen, när förinspelat ljud blev möjligt att 

spela upp simultant som bilden, var att filmkonsten var tvungen att bli återupptäckt. 

Snabbspolar vi fram till nutid så är näst intill alla filmtittare vana vid en hel värld av ljud i 

samband med film. 

1.1 Problemområde 

Ämnet filmmusik är väl diskuterat och skrivet om tidigare. Däremot är just jämförelsen 

mellan instrumentering, timbre och karaktären och deras narrativa funktioner i filmmusik 

relativt lite omskrivet. Att filmmusiken påverkar filmtittaren råder det inga tvivel om. 

Detsamma gäller för filmmusikens melodi; jämförs en melodi som går i dur med en som går i 

moll så kommer dessa att uppfattas olika. Tempot i filmmusiken påverkar också hur vi 

upplever en scen. Men hur är det med instrumentets karaktär? Påverkas vi av hur tonen som 

spelar melodin klingar? Detta kanske verkar självklart för vissa, många instrument låter trots 

allt väldigt olika. Lexmann (2006, s. 101) påstår att när det kommer till musikaliska 

konventioner i film så är det få variabler som påverkar så mycket som just valet av 

instrument. Det är heller ingen hemlighet att kompositörer aktivt har valt att använda sig av 

olika instrument för att spela olika melodier i alla tider, det är det som kallas för att 

”instrumentera” (instrumentera, i.d.). Instrument låter även olika beroende på hur starkt man 

spelar, vilken tonhöjd man spelar i samt hur man ”artikulerar” spelandet (artikulera, i.d.). 
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Ämnet berör mig som framtida musikproducent och filmmusiks-kompositör då kunskap inom 

detta område kan påverka hur man väljer att instrumentera, skriva samt sätta samman musik, 

inte enbart filmmusik, utan även annat ljudande material. I och med att det påverkar hur man 

kan förmedla en känsla med musiken, kan det även vara intressant för andra som studerar, 

skriver eller producerar musik, vare sig det är konstmusik, populärmusik eller filmmusik. Det 

kan dessutom vara av intresse för producenter i närliggande områden.  

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att bidra med en ökad förståelse för hur olika instrumenteringar 

påverkar musikens narrativa funktion i film. Detta för att belysa hur olika aspekter av ett 

instruments timbre kan associeras med karaktärsdrag och påverka uppfattningen av karaktärer 

i film. Uppsatsen syftar även till att belysa vikten av instrumentering för en filmmusiks-

kompositör. Kunskapen som denna uppsats ämnas bidra med kan även vara intressant för 

andra producenter där valet av instrumentering kan vara av betydelse för den förmedlande 

känslan. 

1.3 Frågeställning 

För att uppfylla syftet har två forskningsfrågor formulerats: 

• Hur skiljer sig publikens uppfattningar av en karaktär i film beroende på olika 

instrumenteringar i filmmusiken? 

• Hur påverkar ett instruments timbre publikens upplevelse av en karaktär? 

1.4 Avgränsningar 

I SOM Institutets rapport från 2014 (Tryggvason, Bergström & Ohlsson, 2014) framgår det att 

åldersgrupperna 16–19 år samt 20–29 år är betydligt överrepresenterade när det gäller 

frekvensen att gå på bio. Även de med hög utbildning går oftare på bio än folk med medel 

eller låg utbildning. Med detta motiveras mitt val av att använda mig av studenter på 

Högskolan Dalarna för att genomföra min undersökning. Undersökningen fokuserar alltså på 

unga (18–29 år), medel- och högutbildade svenskar.  



 3 

1.5 Begrepp 

När man talar om en person som ser och/eller upplever något kan man använda olika termer 

för att förtydliga vad det är personen upplever som man avser, till exempel lyssnare, för att 

beskriva att personen hör något, tittare för att beskriva att personen ser något och så vidare. I 

denna uppsats, när det avser helhetsupplevelsen, används begreppet publikindivid. Andra 

begrepp som används i uppsatsen förklaras nedan; 

Timbre – klangfärgen och karaktären hos ett ljud, instrument (timbre, i.d.) 

Distorsion – harmonisk distorsion, förvrängning av en ljudsignal (distorsion, i.d.) 

Narrativ – Berättande, berättelse (narrativ, i.d.) 

1.6 Tidigare forskning och teori 

I detta avsnitt kommer några nedslag göras i tidigare forskning och teoretiska perspektiv som 

rör ämnet filmmusik och som har relevans för studiens syfte och forskningsfrågor. Mycket 

forskning finns inom filmmusikområdet där tyngdpunkten ligger på melodi, harmonik, rytmik 

eller tempo. Relativt lite finns skrivet om just valet av instrumentation och instrumentens 

inverkan på förmedlingen av narrativ. Därför kommer en del tidigare forskning röra 

angränsande områden. De teorier som främst används i uppsatsen är Wingstedts teorier om 

musikens påverkan och samverkan med narrativet, Dykhoffs, Larsens och Prendergasts 

teorier om associationer och Cohen och Marshalls kongruens och associationsmodell. 

1.6.1 Korrespondens mellan Musik Känsla och Timbre 

The Audio Engineering Society är ett samfund för professionella ljudtekniker världen över 

som ansvarar för tidskriften Journal of the Audio Engineering Society. I en artikel ur 

tidskriften skriver Wu, Horner och Lee (2014) om sin undersökning om förhållandet mellan 

känsla i musiken och instruments timbre. Bin Wu och Chung Lee är båda doktorander i 

datavetenskap vid Hong Kong University of Science and Technology. De skrev artikeln 

tillsammans med professor Andrew Horner vid samma institut. Lee är även forskarassistent 

vid Singapore University of Technology and Design. I deras studie låter de personer lyssna på 

ljud från åtta olika orkesterinstrument; fagott, klarinett, flöjt, valthorn, oboe, saxofon, trumpet 

och fiol. I undersökningen, som görs i flera omgångar, spelar de upp olika instrument, med 

samma ”ljudförutsättning”, alltså samma frekvens, volym, attack och avklingning, för att 

testpersonerna ska kunna göra en så rättvis bedömning som möjligt. Testpersonerna fick höra 
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två olika ljud (instrument) och göra en bedömning om vilket av ljuden som de tyckte lät mest 

som ett särskilt adjektiv. Adjektiven som de använde var glad, ledsen, heroisk, skrämmande, 

komisk, blyg, lycklig och deprimerad (e. ö.). I undersökning kom de fram till att vissa 

instrument faktiskt har en tendens att kunna förmedla en viss känsla bättre, klarinetten och 

valthornet var mest förknippat med en ledsen och deprimerad känsla, trumpeten var mest 

förknippad med heroiska känslor, fiolen och trumpeten var mest förknippade med glada och 

lyckliga känslor och så vidare. De nämner att denna kunskap kan vara ett viktigt verktyg för 

musiker och ljudproducenter som ämnar orkestrera musik till film och datorspel men även 

scenmusik. Det visar på att man kan välja ett instrument som har en lättare association till en 

viss känsla om man vill förmedla just denna känsla. Men nämner också att för att få djup så 

kan man istället göra tvärtom för att få en blandad känsla, alltså välja ett instrument som låter 

glatt för att spela en ledsen melodi. 

1.6.2 Narrativ mediemusik 

Johnny Wingstedt har tillsammans med Gunnar Ternhag satt ihop boken På tal om 

musikproduktion. Wingstedt är fil. dr i musikpedagogik, universitetslektor vid Högskolan 

Dalarna och har en bakgrund som musiker och kompositör för film, TV och teater (DU 

Personal, 2016). Wingstedt (2012a) skriver om narrativ och syftar på berättelsen i sig. 

Berättelsen förmedlas med hjälp av olika kommunikativa medel, så som rörlig bild, musik, 

ljud, tal. Detta kallar han för en multimodal berättelse, alltså en berättelse som använder sig 

av flera olika kommunikationsmedel, eller gestaltningsformer, för att förmedla narrativet. En 

av dessa gestaltningsformer är då musiken, vilken Wingstedt går in mer på djupet om, och han 

kallar musiken till just multimodala berättelser för narrativ mediemusik. Han menar att 

musiken har olika narrativa funktioner.  

 

Wingstedt (2012a) analyserar scener ur bland annat Hajen (Jaws, 1975) där han beskriver 

musikens olika funktioner med hjälp av de Musikaliska berättarfunktionerna (Wingstedt, 

2012a, s. 165). Wingstedt listar de Musikaliska berättarfunktionerna som: Emotiv funktion, 

Informativ funktion, Deskriptiv funktion, Vägledande funktion, Retorisk funktion samt 

Temporal funktion. Musik i film kan ha en eller flera funktioner, samtidigt eller vid olika 

tidpunkter. Musiken kan alltså både ha en temporal funktion, till exempel att skapa kontinuitet 

över ett antal klipp, samtidigt som musiken har en emotiv funktion, till exempel får publiken 

att uppleva en viss känsla. Wingstedt menar på att det låga registret i ledmotivet i Hajen kan 
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anses beskriva hajens storlek och kraft, samtidigt som pendlandet mellan de två tonerna, en 

liten sekund (ett halvt tonsteg), beskriver hajen som instabil och ondskefull. 

 

Vidare förklarar Wingstedt en teori om hur man ska analysera musikens narrativa funktioner 

och menar att man ska ställa frågor till materialet man arbetar med. Wingstedt ställer 

frågorna; Vad gestaltar musiken? Vilka funktioner kan gestaltningen inordnas i? Samt Hur 

gestaltas det vi upplever? Det finns såklart fler frågor och följdfrågor som nämns, men dessa 

är de mest centrala enligt Wingstedt (2012a, s. 170). Wingstedt nämner också musikaliska 

parametrar för att vidare strukturera upp analyser, dessa kan bland annat vara musiken 

register, dynamik, melodiskt intervall eller instrumentering, vilken är särskilt intressant i min 

uppsats. De instrumenteringsaspekter som Wingstedt belyser (2012a, s. 179) för just Hajens 

motiv är att tonens ”mjuka attack och tydliga sustain” kan associeras till hur hajen glider 

genom vattnet. Wingstedt pratar även här om betydelsepotential och menar att de musikaliska 

parametrarna snarare kan anses ha betydelsepotential att förmedla vissa aspekter än en fast 

mening. 

 

Wingstedt nämner också att varje instrument har egna akustiska egenskaper som påverkar hur 

vi upplever musiken samt att många instrument kan vara starkt förknippade med kulturer, 

platser, musikstilar eller tidsepoker. Denna studie ämnar till att främst beröra musikens 

emotiva funktion, att undersöka hur olika instrumenteringar förmedlar känslor och påverkar 

tittarna att känna en viss känsla. Även här kan man göra ytterligare en indelning. Wingstedt 

skriver även om de kommunikativa metafunktionerna (2012b, s. 183). Här tar Wingstedt hjälp 

av Michael Hallidays tre övergripande kommunikativa metafunktioner. De nämns som 

ideationell metafunktion, interpersonell metafunktion samt textuell metafunktion. Den 

ideationella metafunktionen behandlar den innehållsrika gestaltningen. Information här 

handlar om innehåll, tillstånd och händelser i världen vi lever i eller världar vi betraktar 

(genom film, spel osv.). Den interpersonella metafunktionen är den som behandlar det som 

sker personer eller saker emellan, eller som förklarar sinnestämning. Wingstedt beskriver det 

som ”när vi berörs känslomässigt av det musikaliska uttrycket är funktionen interpersonell”. 

Den tredje metafunktionen, den textuella, är den som skapar sammanhang och struktur ur 

berättelsen. 

 

Justin London som är docent i musik vid Carleton College (2000, s. 89; 380), skriver däremot 

om musikens olika funktioner som två grader av parametrar. Han menar att första gradens 
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parametrar, likt språkets berättande funktion, har med ordens betydelse att göra. Här blir 

melodin, harmoniken och rytmen musikens berättande funktioner av den första gradens 

parametrar likställt med sättet att uttala ord och särskilja dess mening. I den andra gradens 

parametrar hittar vi musikens timbre, klang, instrumentering och dynamik. Detta jämställs då 

med språkets tonläge och dynamik, exempelvis kan ju ord betyda olika saker om man svänger 

upp och ned i tonläge, viskar eller skriker det. 

1.6.3 Musik och associationer 

Instrumentering i musik till multimodala berättelser kan ha flera olika musikaliska 

berättelsefunktioner samtidigt. En stor påverkan, och kanske det mest avsiktsfulla, som valet 

av instrumentation har är som deskriptiv funktion. Hör man säckpipor associerar man till 

bilder av Skottland (Prendergast, 1992, s. 214), hör man ”vackra melodier på dragspel och 

mandolin” så förflyttas man till Italien (Larsen, 2005, s. 68). På så sätt placerar valet av 

instrumentation publikindividen i en viss tidsera, en viss plats eller kultur eller får personen 

att associera vidare för att själv bilda en uppfattning av narrativet. Dykhoff (2002, s. 62) säger 

att ljudintryck påstår relativt lite, men att de däremot har större ”associationsyta” och menar 

att ljud och musik oftast inte säger någon fakta eller talar i ”klarspråk”, utan för istället fram 

minnen och associationer hos publikindividen som tolkar detta. Neumeyer (2015, s. 48) säger 

däremot att det är musiken i relation till allt annat berättande material som bestämmer 

filmmusikens narrativa funktion(er). Filmmusikens funktioner är alltså inte förutbestämda, 

utan måste tolkas ihop med allt annat för att kunna anta narrativa funktioner, vilket mer liknar 

det Cohen och Marshall kommit fram till. 

1.6.4 Kongruens och associationsmodellen 

I Congruence-Association Model of music and multimedia går Cohen (2013) igenom huruvida 

olika typer av bakgrundsmusik kan påverka attityder mot de geometriska figurer som visas i 

ett filmklipp. Modellen som är framtagen i olika varianter har hon utvecklat tillsammans med 

Sandra Marshall. Cohen är professor i psykologi vid University of Prince Edward Island, 

Canada och har ägnat sin karriär åt att studera uppfattning av musik och kognition. Vad hon 

och hennes student Marshall kom fram till var att bakgrundsmusiken faktiskt påverkade 

attityderna mot figurerna, men i motsats till vad de trott påverkades inte alla tre figurer lika 

mycket av musikens mening. Detta ledde till ett förslag till hur vi upplever narrativ 

mediemusik, en modell i form av kongruens- och associationsmodellen. Cohen säger att de 

kom fram till att tolkningen av den multimodala berättelsen sker i en tvåstegsprocess.  
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En process använde sig av den delade kongruensen och temporala strukturen mellan musiken 

och klippet och leder fokus till något särskilt i filmen, den andra processen tolkar betydelsen 

och associationerna från musiken till det man hade fokuserat på. På så sätt ger musik 

associationer till det som kommit i fokus i det visuella. 

1.7 Metod 

Metoden som använts för att besvara forskningsfrågorna är genom ett lyssningstest samt 

tillhörande enkät med både kvantitativa och kvalitativa frågor. Detta för att fånga upp både 

kvalitativa och kvantitativa data och kunna använda de bådas starkaste sidor (Bryman, 1997, 

s. 152). Den kvantitativa informationen ger forskaren högre grad av generaliserbarhet, större 

bredd på undersökningen och bra möjlighet att visa på någon sorts kausalitet (Bryman 1997, 

s. 42–48). Kvalitativ information däremot ger djupare förståelse till varför fenomen sker eller 

varför personer reagerar på ett visst sätt. Detta genom att få deltagarna att själva beskriva och 

sätta ord på sina svar. Ahrne och Svensson säger att det kan vara fruktbart att just kombinera 

olika metoder för att få ny kunskap (2015, s. 10–15). Även Bryman (1997, s. 157) påstår att 

genom att kombinera de två, kvantitativ och kvalitativ information, kan man som forskare bli 

mer säker på sina resultat om det kan bekräftas på två olika sätt. Hjälp har även hämtats av 

Rennstam och Wästerfors för att koda in kvalitativa data från enkäterna för att sortera detta 

och upptäcka vad i materialet som är av intresse för resultatet (2015, s. 224–225). 

1.7.1 Metoddesign 

Metoden, som blandar kvalitativa och kvantitativa data, fungerar även som forskning genom 

design (Wingstedt, 2016). Musiken har skapats själv och har instrumenterats på två olika sätt. 

På enkäten fanns stängda och öppna frågor samt semantiska graderingsskalor för adjektivspar 

som dels inspirerats från Wu, Horner och Lees undersökning om Timbre (2014) men även 

diskuterats fram i handledningsgrupp och är enligt mig starka kategorier som ofta 

förekommer som karaktärsdrag hos karaktärer i film. Adjektivsparen som valts är Glad & 

Lycklig vs Ledsen & Deprimerad, Heroisk vs Läskig, Komisk vs Blyg samt Stark vs Svag. 

Även fast adjektiven inte alltid är varandras motsatser svarar de till frekvent förekommande 

”motkaraktärer” i film. 

 

För att få både kvantitativ och kvalitativ information användes både stängda och öppna frågor, 

där de öppna frågorna ger djupare inblick i hur filmklippet och karaktären upplevs, detta 
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resulterar i mer kvalitativ information (Eliasson, 2013, s. 37). Frågorna på enkäten har även 

formulerats på ett sätt som ska vara tydligt, lättförståeligt och för att undvika negationer. 

Detta ökar enkätens reliabilitet då alla uppfattar frågan på det sätt som den är avsedd (Trost, 

2012, s. 63). Trost (2012, s. 91) diskuterar dels fördelar med att ha demografiska frågor sist i 

enkäten, men även fördelar med att ha dem först. Då det vore fördelaktigt att inte trötta ut 

deltagarnas motivation innan klippen skulle visas började enkäten med en lätt fråga, om 

deltagaren hade sett filmen innan, för att sedan ha de demografiska frågorna sist i enkäten. 

 

Forskning genom design sker då musiken till klippet komponeras själv och på så sätt får jag 

en unik förståelse för hur musiken är tänkt att upplevas vilket går att jämföras med hur den 

faktiskt upplevdes. Musiken i sig, eller mer bestämt instrumenteringen av musiken, är min 

oberoende faktor och upplevelsen den skapar tillsammans med bilden blir den beroende 

faktorn enligt Berg (2012, s. 200). Med detta menas att jag vill visa att den beroende faktorn, 

”upplevelsen av klippet”, kommer att påverkas om jag ändrar ”instrumenteringen av musiken 

till klippet”, den oberoende faktorn. 

1.7.2 Val av filmklipp 

Klippet som valts är 1 minut och 20 sekunder långt och är taget ur filmen Into The Wild 

(2007, 2:34 - 3:53). Klippet valdes ut för att musiken ska kunna ha en ”vågmästarroll” i hur 

man tolkar klippet. Avsaknaden av dialog var även en orsak till att just detta klipp valdes. 

Dialog kan på ett tydligt sätt förmedla eller påverka hur klippet uppfattas och upplevs, vilket 

ville undvikas. Tyngden på hur klippet upplevdes och uppfattades lades alltså på musiken. 

Klippet säger inte mycket i sig självt, utan behöver ha något mer för att förklara känslan i det, 

vilket var tanken för att underlätta musikens påverkan. I klippet får man se en serie scener där 

huvudkaraktären är i en buss ute i vildmarken och äter, sover, skriver, slipar en kniv, slänger 

in ved i en kamin och karvar in text på en stor träskiva (Youtube, 2011). Man får även mellan 

dessa klipp få se en serie klipp på en flock renar och en närbild på huvudkaraktären ser väldigt 

känslosam ut, men i det tysta klippet är det väldigt svårt att tyda om karaktären är glad, eller 

ledsen, lycklig eller deprimerad.  

1.7.3 Musiken 

Musiken är skriven och producerad av mig själv och tanken har alltid varit att inte vara 

övertydlig med vilken känsla som lyser igenom, vare sig i filmklippet eller i musiken. 

Musiken i sig är densamma i de båda versionerna. Melodierna, kompet, takten och tempot är 
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likadana, istället ska instrumentens egen klang och tonfärg få påverka vilken känsla som 

förmedlas. Musiken utgår från ackorden Dm, C, Am och G och börjar med en tunn ljudbild 

för att utvecklas och ungefär halvvägs in kommer en melodi in. Ljudbilden tunnas ut något 

mot slutet. Musiken har alltså komponerats för att kunna tolkas på olika sätt och stor vikt har 

lagts vid att till exempel inte musiken ska gå för mycket i moll eller dur. Vid mixning och 

mastering av produktionerna var målet transparens, att låta instrumentens egen klang vara 

fokus. Väldigt sparsam processering har gjorts, EQ har använts för att hantera 

problemområden i frekvens och volymautomation har gjorts. Svag limitering gjordes för att få 

de olika versionerna att ha samma loudness, detta för att undvika favorisering av en version 

på grund av dess volym (Katz, 2015, s. 242). Instrumenten som valts representerar i den första 

versionen mer klassiska ”Hollywood-orkestern”, där stråkar har stor roll, den kommer 

hädanefter att benämnas som version stråkar. I den andra versionen har mer populärmusiks-

instrument valts och kommer hädanefter att benämnas som version populär 

Version stråkar bestod av; 

2 Violiner 

1 Viola 

1 Cello 

1 Kontrabas 

 

Version populär bestod av; 

2 Elgitarrer 

1 Elbas 

1 Elpiano 

1 Synthesizer 

1.7.4 Urval 

Som nämndes tidigare i avgränsning består urvalet av studerande på Högskolan Dalarna. 

Lyssningstest skedde på de olika campus som Högskolan Dalarna har, campus Falun, campus 

Borlänge samt mediehuset i Falun, för att få ett urval ifrån hela högskolan. Mailutskick, 

inlägg i facebookgrupper och ”värvning” vid föreläsningar har använts för att komma i 

kontakt med eventuella deltagare och få dem intresserade att delta i undersökningen. Totalt 

deltog 40 personer där lägsta åldern var 20 år och högsta åldern var 30 år och hade en 

medelålder på 22,7 år. Av deltagarna identifierade sig 30 stycken som killar, 9 stycken som 

tjejer och 1 som annat. 
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1.7.5 Genomförande 

I lyssningstestet fick deltagarna se tre versioner av samma klipp. Först fick de se klippet utan 

något ljud, version tyst, sedan fick de se klippet med den ena instrumenteringen, och till sist 

fick de se klippet med den andra instrumenteringen. Mellan varje version fick deltagarna 

svara på tillhörande frågor på enkäten, detta för att de ska ha den versionen färskt i minnet när 

de svarar på frågor om just den specifika versionen av klippet. Lyssningstestet genomfördes i 

flera olika omgångar där ordningen på de olika ljudande versionerna av klippet varierades så 

att lika många gjort testet med samma följd av versioner, detta för att undvika så kallad 

”priming effekt” (Cooper, 2014; Klerby, 2016). I samband med testet bjöds deltagarna på 

kaffe och kaka, detta för att locka upptagna studenter att avsätta tid till lyssningstestet. Vid 

alla lyssningstest användes avskilda rum med stängda dörrar där ljudisoleringen var bra och 

inga utomstående ljud hördes. Vid alla test visades bildmaterialet på en stor skärm eller 

projektor. Vid lyssningstesten på campus Falun och Mediehuset Falun användes anpassade 

lyssningshögtalare, däremot vid lyssningstestet på campus Borlänge så användes mindre 

högtalare, stora versioner av ”datorhögtalare”, vilka inte var av samma klass som högtalarna 

vid de andra testen. Vid alla testen ställdes en bekväm lyssningsvolym in, som hördes bra i 

hela rummet, innan testet genomfördes. 

1.7.6 Metodkritik 

Metoden som valts är vanlig inom just undersökningar där man intresserar sig för hur ljud 

upplevs (Berg, 2012, s. 197). Berg nämner däremot något som kan vara svårt vid 

lyssningstest, nämligen att det som forskare inte går att veta med vilken noggrannhet alla 

individer i testet kan beskriva sin hörupplevelse (Berg, 2012, s. 199). Detta är en komplex 

process som är svår att sätta ord på, vilket kan påverka den data som samlas in. Vissa personer 

är mer varse om sina egna uppfattningar, särskilt folk som övat på det, exempelvis musiker 

eller musikaliskt lagda personer. På så sätt kan de också bättre beskriva sina egna upplevelser. 

Ett problem med forskning genom design är svårigheten att själv inse sina förutfattade 

meningar, som möjligtvis kan ha vävts in i produktionen (Wingstedt, 2016). En forskare kan 

även med avsikt försöka designa ett undersökningsmaterial för att just få de svar som 

forskaren vill ha, detta motverkades genom att produktionen dels testades mot utomstående 

under produktionsfasen och dels genom att ha som avsikt att skapa en produktion som är 

neutral. En svårighet med enkäter är bortfall, vilka i detta fall inte är lika stora som vid 

exempelvis webbenkäter (Trost, 2012, s 141–144). En annan stor risk med just enkäter med 
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öppna frågor är att man lämnar över en del av tolkningen till respondenten, på gott och ont. 

Frågan kan alltså få olika betydelse beroende på vilken person som läser den och ska svara 

(Trost, 2012, s. 59), detta försvårar möjligheten till generaliserbarhet. 

1.7.7 Etiska överväganden 

All data har behandlats konfidentiellt och alla deltagare har själva valt att vara med samt haft 

möjligheten att avbryta när som helst. De har även fått kort information om undersökningens 

syfte i enlighet med vetenskapsrådets riktlinjer (Gustafsson, Hermerén & Pettersson, 2011) 

2 Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer resultaten från enkäterna presenteras samt analyseras utifrån de 

teorierna som lagts fram i föregående avsnitt. Först kommer en mer kvantitativ uppställning 

göras, främst inriktad på känsloskalorna använda i enkäten. Sedan kommer en fördjupning 

göras och där presenteras mer kvalitativa resultat som fåtts utav de öppna frågorna med egna 

svar. 

2.1 Kvantitativa resultat 

Totalt deltog 40 personer i lyssningstest. 30 personer identifierade sig som killar, 9 personer 

som tjejer och 1 person som annat. Den lägsta åldern var 20 år, den högsta 30 år och den 

totala genomsnittsåldern blev 22,7 år. 18 personer (45 %) hade sett filmen innan. Det var en 

relativt hög andel musikaliskt erfarna personer, 65 % kryssade i ”5 eller fler års erfarenhet”. 

12,5 % hade något/några års erfarenhet, 7,5 % hade liten erfarenhet och 15 % hade ingen 

erfarenhet alls. Deltagarna var också högt placerade i frekvens på filmtittande, 67,5 % 

kryssade i att de tittar på film flera gånger i månaden och resten, 32,5 %, kryssade i ”Ibland, 

någon gång i månaden”. 



 12 

Musikalisk(
erfarenhet(

5"eller"&ler"års"
erfarenhet"

Något/några"års"
erfarenhet"

Liten"erfarenhet,"
men"spelar"inte"
så"ofta"
Ingen"erfarenhet,"
jag"spelar"inte"alls"

Frekvens(av(
*ilmtittande(

Ofta,&'lera&gånger&i&
månaden&

Ibland,&någon&
gång&i&månaden&

Sällan,&någon&
gång&i&halvåret&

Väldigt&sällan&

 
Figur 1: Musikalisk erfarenhet hos deltagarna             Figur 2: Frekvensen av filmtittande hos deltagarna 

 

Som tidigare nämnts valdes klippet ut med avsikten att det inte skulle vara tydligt vilken 

känsla klippet och huvudkaraktären förmedlade. Känsloskalorna gick från 1 till 7 mellan 

adjektivsparen och värde 4 var neutralt (se enkät i bilaga 1). De skulle mäta hur deltagarna 

uppfattade huvudkaraktären, som fortsättningsvis kommer benämnas HK. I och med att 

känsloskalorna hade en ”nollpunkt”, neutralt, grupperades de svar som vägde åt någon av 

sidorna ihop i tabell 1 (för diagram över totala svar se bilaga 2). Tre stycken anomalier 

förekom bland känsloskalornas svar i enkäten. Två personer svarade att de tyckte känslan 

skiftade mellan olika siffror, 3 och 5 i känsloskalan för glad vs ledsen i version tyst och 2 och 

6 i känsloskalan för stark vs svag i version populär, i båda fallen användes istället 

medelvärdet, vilket var det neutrala 4. En person ringade in två siffror bredvid, 5 och 6 i 

känsloskalan för glad vs ledsen i version tyst, även där användes medelvärdet 5,5 istället. I 

version tyst ansåg 68 % att HK var glad, 25 % ansåg att han var ledsen och 8 % svarade 

neutralt. De flesta ansåg att HK var neutral (60 %) i kategorin heroisk vs läskig. Likaså ansåg 

58 % att HK var neutral när det kom till komisk vs blyg. I den sista kategorin, där stark vs 

svag var känsloadjektiven, ansåg 80 % att HK var stark och 13 % att han var svag. 
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Version Tyst Alternativ 1 i % Neutral i % Alternativ 2 i % 
Glad vs Ledsen 68 (41) 8 (5) 25 (54) 
Heroisk vs Läskig 33 (32) 60 (55) 8 (13) 
Komisk vs Blyg 5 (5) 58 (45) 38 (50) 
Stark vs Svag 80 (73) 8 (9) 13 (18) 
Version Stråkar    
Glad vs Ledsen 60 (55) 5 (9) 35 (36) 
Heroisk vs Läskig 80 (86) 20 (14) 0 (0) 
Komisk vs Blyg 8 (0) 68 (73) 25 (27) 
Stark vs Svag 85 (90) 10 (5) 5 (5) 
Version Populär    
Glad vs Ledsen 40 (45) 15 (10) 45 (45) 
Heroisk vs Läskig 43 (45) 48 (40) 10 (15) 
Komisk vs Blyg 3 (5) 63 (59) 35 (36) 
Stark vs Svag 70 (72) 15 (5) 15 (23) 
Tabell 1. Alternativ 1 motsvarar de första av adjektiven, t ex glad, heroisk osv. Alternativ 2 motsvarar de andra 

adjektiven, t ex ledsen, läskig osv. Inom parantes står procent för enbart gruppen som inte sett filmen innan. (Obs! 

Vissa procentenheter har avrundats uppåt) 

 

Om man jämför version tyst med version stråkar kan vi se att HK känns lite mindre glad, lite 

mer ledsen men fortfarande med en tyngdpunkt på glad. Vad som ökar markant är att HK 

upplevs som heroisk, den kategorin hade en ökning från 33 procent till 80 procent. Även en 

betydlig minskning som upplever HK neutral i den kategorin och inget svar som lutar mot 

läskig i version stråkar. De två resterande adjektivmotsatser förblir relativt oförändrade. En 

viss ökning mot neutralt för komisk vs blyg och en svag ökning mot stark. Om vi jämför 

version tyst mot version populär istället så ser vi ett betydligt bortfall från glad och en ökning 

mot ledsen, om än i helhet som ganska jämvikt. Version populär får inte samma höga ökning 

av heroiska känslor mot HK, utan mer utspridd i den kategorin, där tyngdpunkten ligger kvar 

på neutralt. Även komisk vs blyg stannar nästan oförändrad från version tyst till version 

populär och den sista kategorin får ett svagt bortfall från stark med en svag ökning hos neutral 

och svag. Vad som är värt att nämna är att beroende på vilken ordning de ljudande 

versionerna sågs i så varierade resultatet på ett olinjärt sätt, dock enbart när det kom till 

kategorin glad vs ledsen. Deltagarna som såg version stråkar först och sedan version populär 

ansåg HK vara mer ledsen i version populär. Deltagarna som såg den omvända ordningen 

ansåg dock att HK var mer ledsen i version stråkar. Detta förstärktes ytterligare om man bara 

räknade med de som inte sett filmen innan.  
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2.2 Kvalitativa resultat 

Den kvalitativa delen av enkäten gav relativt spretiga och icke linjära resultat. Många hade 

delade meningar om vad klippen i helhet förmedlade och även vad HK:s sinnesstämning 

ansågs vara. Nio deltagare svarade med motsatsord i någon av kommentarerna, till exempel 

att samma klipp, eller musiken i klippet, upplevdes förmedla både glädje och sorg. Tre 

kommentarer, 3,8 % (av totalt 80), svarade att de inte tyckte det vart någon skillnad alls, eller 

att det inte vart så stor skillnad, på frågorna som rörde om de upplevde någon skillnad mellan 

klippen. 

 

Orden som användes i de olika svaren delades in i olika ”betydelsekategorier”, det vill säga en 

kategori för orden lycka, glädje, livsglädje, optimistisk och andra ord med liknande betydelse, 

en kategori för orden ledsen, sorgsen, olycka, nedstämdhet, vemod och andra ord med 

liknande betydelse och så vidare. Detta för att koda materialet i stil med hur Rennstam och 

Wästerfors beskriver (2015, s. 224–225). Det vart totalt 16 stycken betydelsekategorier; 

glädje, sorgsen, desperation, frihet, lugn, ilska, ensamhet, längtan, hopp, spänning, 

beslutsamhet, stress, melankoli, naturligt, heroisk och annat. De svaren som gav uttryck för en 

viss känsla gav då en poäng till en av kategorierna. Totalt sett var de två kategorierna som 

fick flest poäng för version tyst var kategorin ensamhet och kategorin glädje med 19 

respektive 18 poäng. För version stråkar var de högst placerade kategorierna glädje och hopp 

med 15 respektive 12 poäng. För version populär var kategorierna beslutsamhet, ensamhet 

samt glädje de med högst poäng, med 14 poäng för kategorin beslutsam och 13 poäng vardera 

i de andra två. 

 

När det kommer till skillnaden mellan klippen så svarade deltagarna som sagt väldigt olika. 

Skillnaden mellan det tysta klippet och version stråkar var att en del ansåg att version stråkar 

var gladare, men det fanns också de som ansåg att version stråkar var sorgligare.  

 

”Jag upplevde en större desperation hos HK. Blev mer involverad i hans känslor. De blev 

tydligare” – om skillnader hos version stråkar jämfört med version tyst 

 

Många ansåg att det var lättare att tolka vad som hände i bild och lättare att leva sig in i 

klippet. Musiken tydliggör här känslorna så att publikindividen lättare sätter sin in i dem och 

tolkar dem.  
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”Jag upplevde att känslan ändrades, det är mer på väg till att bli ett äventyr” – om skillnader 

hos version stråkar jämfört med version tyst 

 

Här har någon känt att klippet kanske minskar i sin ensamhet, desperation, nedstämdhet och 

istället börjar bygga upp något spännande. Även när man jämför version tyst med version 

populär så säger många att det var lättare att leva sig in i klippet och förstå HK. HK upplevdes 

som starkare, mer beslutsam. Men även här svarar några mer hoppfull, glad och några svarar 

mer uppgiven och sorgsen. Någon nämner även att HK möjligtvis upplevs lite arg, någon 

nämner även att HK upplevs som en kriminell. Frihet, ensamhet och hjälplöshet ökade också i 

version populär.  

 

”Den kändes kortare med musik till, mer frågande också” – om skillnader hos version populär 

jämfört med version tyst 

 

Här blir klippet även frågande, kanske för att det var svårt att tolka, eller för att det går att 

tolka på olika sätt. Det kan också vara så att kontraster mellan ljud och bild gör klippet mer 

frågande, eller att tidigare uppfattning av klippet inte stämmer överens med nuvarande version 

och man då ser klippet som mer frågande. 

 

”Ja. Tomheten i klippet är borta och har mer flyttats över till HK. Känns mer uppgivet än 

tragiskt” – om skillnader hos version populär jämfört med version tyst 

 

Tomheten i klippet kan ju ha varit frånvaron av ljud i den tysta versionen. Men med musik till 

har publikindividen här istället tolkat HK som tom, vilket kanske i sin tur gör att klippet känns 

mer uppgivet. Om vi istället jämför de två ljudande versionerna med varandra så säger en del 

att version populär känns mer ”tuff”, HK känns mer hårdhudad, vissa anser att han inte känns 

lika hoppfull, vissa har svarat att de tycker han blir starkare, mer beslutsam, men även mer 

sorgsen och mer aggressiv. Version stråkar upplevs ha mer heroiska känslor, vissa tycker att 

den versionen är sorgligare, mer allvarlig. Vissa anser att version stråkar inte är lika positiv, 

samtidigt som vissa säger tvärtom, gladare och lyckligare. En del anser att musiken bidrog 

med spänning och är mer upplyftande.  
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”Den gick mer åt att bli "tuff". Han är inte rädd för någonting” – om skillnader hos version 

populär jämfört med version stråkar  

 

Här har någon tyckt att HK blir tuffare och mer ”orädd” i version populär. HK upplevs då mer 

hård, kanske mer farlig, men även mer modig.  

 

”Starkare beslutsamhet, starkare känsla kring att lösa allt” – om skillnader hos version 

populär jämfört med version stråkar 

 

HK upplevs också som beslutsam och att han vill lösa allt. Vad han vill lösa är fortfarande 

oklart, inget direkt problem har uppdagats i klippet och personen som svarade hade inte sett 

filmen innan men har man sett filmen så vet man att HK har ont om mat, vilket också kommit 

fram i svar från deltagare som sett filmen innan. Om vi jämför åt det andra hållet så anser en 

del att version stråkar är lite gladare än version populär. 

 

”Denna version kändes något mer upplyftande. Börjar tvivla på om det handlar om saknad 

och sorg…” – om skillnader hos version stråkar jämfört med version populär 

 

Någon anser att version stråkar blev mer hoppfull och upplyftande. Även här blir det en stor 

tolkningsfråga där någon ifrågasätter något som den tidigare tolkat av klippet. 

2.3 Analys av resultat 

De spretiga svaren i de kvalitativa resultaten tyder på svårigheten i att fastställa vad musik 

förmedlar. Det visar även subjektiviteten i upplevelsen av ett klipp, oavsett om det är med 

musik till eller inte, har alla deltagarna tolkat det på egna sätt med bland annat subjektiva 

tankar, upplevelser och erfarenheter. Detta styrker Prendergast, Larsen och även Dykhoffs 

teorier om att associationsvärdet inom filmmusiken är stort. Vi associerar till vad vi upplevt 

tidigare och genom dessa associationer gör vi en helhetstolkning. Vad som går att visa är att 

det finns vissa aspekter, känslor och tankar som oftare förekommer när en viss typ av musik 

spelas. Den största markanta skillnaden om man tittar på de kvantitativa resultaten är 

ökningen av heroiska känslor för version stråkar, hela 47 procentenheter fler än i version tyst, 

ännu tydligare om man enbart räknar med de som inte sett filmen innan. I version populär 

lutade den kategorin mer åt neutralt. Den tysta versionen upplevdes som glad om ser till alla 
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som svarat, men ledsen om man ser till de som inte sett filmen innan. Version stråkar 

upplevdes som glad i båda fallen och version populär upplevdes som ganska jämt. Lite mer 

ledsen om man ser till alla som svarat, men lika många som svarat glad som ledsen om man 

ser på de som inte sett filmen innan. Stark vs svag skiftade också en del. HK uppfattades som 

stark i version tyst, ännu starkare i version stråkar och lite svagare, men fortfarande 

överhängande stark, i version populär. Komisk vs blyg såg väldigt jämn ut genom alla 

versioner, svagt lutande mot blyg. Detta kan vara för att musiken i den här kategorin inte 

gjorde någon skillnad, eller därför karaktären i sig inte var lätt att placera in mellan komisk vs 

blyg. 

 

Resultaten stämmer med vad Wu, Horner och Lee fick för resultat i deras studie om musik, 

känsla och timbre. Att det till exempel finns vissa instrument som faktiskt tydligare kan ge en 

bild av ”heroism”. Men detta kan även bindas ihop med Wingstedts teorier om 

instrumenteringsaspekter inom de musikaliska parametrarna som påverkar musikens funktion. 

Om vi ser till elgitarrerna med svag distorsion i version populär så kan folk ha känt att dessa 

bidrog till att HK kändes mer ”hård”. En person tyckte HK kändes kriminell i version populär, 

några ansåg att han kändes ”tuffare” eller ”hårdare”. Det kan vara så att elgitarr med 

distorsion, som fanns i version populär, fick deltagarna att associera till musikgenrer som har 

”distade elgitarrer”, exempelvis rock. Det kan också vara så att elgitarr med distorsion 

upplevs vara ett hårt ljud, vilket kan få deltagarna att associera på det sättet. 

 

Då stråkar är vanligt i filmmusik, och ofta har stora roller i stora Hollywood-produktioner om 

hjältar, är det mycket möjligt att folk associerar musiken i version stråkar till just sådana 

filmer, och därmed upplever HK som mer heroisk. Men stråkar används också vid sorgliga 

scener i film och därmed blir det svårt att helt förknippa stråkar med antingen glada eller 

ledsna känslor. Det blir alltså en subjektiv uppfattning om vilket håll musiken påverkar filmen 

men det råder inte stor tvekan till att musiken faktiskt påverkar då 96,2 % anser att de 

upplever skillnad mellan de olika versionerna. 

 

Om man jämför skillnaden mellan de olika ljudande versionerna så är det bara en person som 

svarat med enbart ”ingen större skillnad”, resten, 97,5 %, upplever skillnad på de olika 

ljudande versionerna, trots att de har samma melodi, komp, harmonisering och tempo. 97,5 % 

upplever alltså att det/de instrument som spelar musiken påverkar vilken känsla som upplevs. 
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Så för att svara på forskningsfrågorna, om publikens uppfattning av en karaktär i film 

påverkas av vilket instrument som spelar musiken så pekar resultaten på att olika instrument 

skapar olika associativa bilder hos publiken, vilket i sin tur bidrar till hur helhetsuppfattningen 

av en karaktär skapas hos publikindividen. Högst subjektivt påverkar den enskilde individens 

egna tolkningar, tidigare upplevelser, erfarenheter till hur uppfattningen av karaktären byggs 

upp. Vidare visar resultaten att ett instruments timbre påverkar denna uppbyggnad på så sätt 

att de övertoner, anslag, avklingning och så vidare som utgör ett särskilt instruments egen 

karaktär, kommer att få olika associationer hos olika publikindivider. Däremot finns det 

instrument som använts tidigare för att framkalla, föreställa och representera olika typer av 

känslor och detta är det mycket möjligt att det finns erfarenheter av hos publikindividen. 

 

Att HK upplevdes som mer ledsen i det sista klippet kan tolkas som att ju fler gånger klippet 

visades desto fler ansåg att han verkade ledsen. Detta förklarar då varför folk ansåg att HK var 

mer ledsen i version populär för den gruppen som såg den versionen sist, och varför folk 

ansåg att HK var mer ledsen i version stråkar för den gruppen som såg den versionen sist. 

3 Diskussion 

Om vi återgår till syftet; att bidra med en ökad förståelse för hur olika instrumenteringar 

påverkar musikens narrativa funktion i film samt forskningsfrågorna; Hur skiljer sig 

publikens uppfattningar av en karaktär i film beroende på olika instrumenteringar i 

filmmusiken? och Hur påverkar ett instruments timbre publikens upplevelse av en karaktär? 

så kan vi se att vi fått fram ett resultat som säger att det är högst subjektivt hur 

instrumenteringar påverkar individuella uppfattningar och i förlängningen helhetsupplevelsen 

av film. Vi har även fått fram ett resultat som säger att det finns generella samband mellan hur 

olika instrumenteringar påverkar narrativet och de känslor som förmedlas. Dessa är 

korrelerade till hur och var instrumentet används, inte bara inom tidigare filmmusik, utan även 

inom populärkultur, härkomst med mera. Det instrumentet förmedlar genom dess timbre är 

inte enbart ljudet, melodin som spelas och rytmiken utan även instrumentets sociala status och 

karaktär, som i förlängningen även kan bli bilden av instrumentets ”typiska” användare. Till 

exempel när man hör en elgitarr med distorsion skulle man kunna föreställa sig en typisk 
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användare av instrumentet, den sociala kultur och status som tillhör samt associationer som 

den specifika individen har till just denna kultur. Detta stämmer överens med bland andra 

Dykhoffs och Larsens generella teorier om filmmusikens påverkan på en berättelse samt 

utvecklar teorierna om hur djupt/långt associationer faktiskt kan gå. Det adderar en väldigt 

betydlig musikalisk funktion och parameter om instrumenteringen i filmmusik. 

 

Vad som dock inte nämns så mycket i den tidigare forskningen är just vikten av subjektivitet, 

vilket denna studie verkligen bidrar med. Även om det är vanligare att associera vissa saker 

med vissa instrument, som typiskt användningsområde, härkomst, instrumentets sociala 

status, dess ”typiska” användare och så vidare, så är det just den specifika personens egna 

upplevelser och erfarenheter som väger in i associationsbilden. Detta kan vara väldigt 

personliga tankar och kopplingar till instrumentet i fråga.  

 

Skillnader i en publikindivids uppfattning av en karaktär kan alltså bero på dennes 

individuella erfarenhet av filmmusik, populärmusik och kultur. Då detta test endast har gjorts 

med individer vid Högskolan Dalarna kan vi anta att deltagarna i stor utsträckning har 

västerländsk härkomst, om än inte mer än någon generation. Därför har den västerländska 

filmtraditionen mycket troligen påverkat alla testdeltagare sedan barnsben. Detta kan vara en 

förklaring till varför just version stråkar upplevs som mer heroisk, många västerländska filmer 

använder mycket stråkar i filmmusiken (Davis, 2010, s.46–48). Men i och med den höga 

graden av subjektivitet passar Wingstedts term betydelsepotential in väldigt bra när det 

kommer till instrumenteringen i filmmusik. Instrumenteringen öppnar upp för den subjektiva 

tolkningen och har man som filmmusikkompositör koll på normer, traditioner och kulturer 

kan man noggrant välja ut vilka betydelsepotentialer man vill att just instrumenteringen ska 

kunna ge. Även om denna betydelsepotential inte kommer att ha en fast betydelse, eller ens 

samma betydelsepotential för olika personer. Olika instrument kan alltså ha en starkare 

koppling till en viss typ av betydelsepotential, som kan grunda sig långt bak i tiden men också 

kan komma att förändras beroende på hur framtida användare och användning av instrumentet 

ifråga ser ut.  Detta pekar även på vikten av instrumenteringen som associationsfaktor till 

kongruens och associationsmodellen av Cohen och Marshall, där man skulle kunna se det som 

att instrumenteringen av filmmusiken blir som en musikalisk parameter till det som senare 

tillsammans skapar en betydelsepotential för helheten.  
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Resultatet kan ha blivit något snedvridet av att deltagarna var ojämnt fördelade inom vissa 

demografikategorier. Då killar vart överrepresenterade i studien, 75 %, kan resultatet svara 

mer mot hur killar associerar till instrumentering och mindre bra mot hur tjejer associerar. En 

överrepresentation inom musikaliskt erfarna personer fanns även vilket kan ha lett till att en 

stor andel deltagare var väl medvetna om normer inom musik i sig och kanske tolkar 

filmmusiken på ett annat sätt än hur ”omusikaliska” personer tolkar. Att det var hög andel 

deltagare som ofta ser på film stämmer dock överens med studiens avgränsning och SOM 

institutets rapport från 2014 (Tryggvason, Bergström & Ohlsson, 2014). Vad som även kan ha 

påverkat resultatet var att alla deltagarna fick se version tyst först, och sedan de ljudande 

versionerna. Detta kan ha gjort att de skapat en bild av klippet och karaktären redan i den 

tysta versionen som påverkade musikens inverkan på narrativet. Det kan också vara så att 

deltagarna lade märke till allt fler detaljer i klippet ju fler gånger de såg det och detta kan ha 

påverkat resultatet för just de sista versionerna. Vidare kan även mindre aspekter så som 

annorlunda högtalare, olika lyssningsrum, olika uppspelningssystem ha haft betydelse i 

resultatet även om jag själv inte ser någon större påverkan. 

 

Vad som däremot hade varit intressant att arbeta vidare med är dels ordningen på klippen, har 

det någon betydelse hur många gånger man ser ett klipp? Kan man ändra sin första 

uppfattning av ett klipp eller styr den första uppfattningen de andra gångar man ser ett klipp 

med någon sorts variation? Det hade även varit intressant att ha med många fler instrument 

eller andra instrument för att se vilka känslor de skulle ha haft större betydelsepotential till. 

Betydelsepotentialer i sig hade även varit intressant att undersöka vidare. Vad grundar de sig 

i? Hur skiljer sig betydelsepotentialer för personer med olika ursprung? Vilka faktorer har 

störst påverkan på ett instruments, eller ett helt musikstyckes, betydelsepotential? 

 

 

 

 

 

 



 21 

4 Källförteckning 

Ahrne, G. & Svensson, P. (2015). Kvalitativa metoder och samhällsvetenskap. I Ahrne, G. & 

Svensson, P. (red.), Handbok i kvalitativa metoder (s. 8–16). Stockholm: Liber. 

 

Artikulera. (i.d.). I Nationalencyklopedin. Hämtad den 13 oktober 2016 från www.ne.se/ 

 

Berg, J. (2012). Lyssningstester: ett experimentellt sätt att fånga en upplevelse. I Ternhag, G. 

& Wingstedt, J. (red.), På tal om musikproduktion: Elva bidrag till ett nytt 

kunskapsområde (s. 197–211). Göteborg: Bo Ejeby Förlag. 

 

Bryman, A. (1997). Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Cohen, A. J. (2013). Congruence Association Model of music and multimedia: Origin and 

evolution. I Tan, S.; Cohen, A. J.; Lipscomb, S. D. & Kendall R. A. (eds), The 

Psychology of Music in Multimedia (s. 17–47). Oxford: Oxford University Press. 

 

Cooper, B. B. (April 15, 2014). The priming effect: Why you’re less in control of your actions 

than you think. Crew. Hämtad den 22 oktober 2016 från 

https://crew.co/backstage/blog/the-priming-effect-why-youre-less-in-control-of-your-

actions-than-you-think/ 

 

Davis, R. (2010). Complete Guide to Film Scoring: The art and Business of Writing Music for 

Movies and TV (2nd edition). Boston: Berklee Press. 

 

Distorsion. (i.d.). I Nationalencyklopedin. Hämtad den 18 december 2016 från www.ne.se/ 

 

DU Personal. (2016). Johnny Wingstedt, Personalpresentation, hämtad den 23 november från 

http://www.du.se/JohnnyWingstedt 

 

Dykhoff, K. (2002). Ljudbild eller Synvilla: en bok om filmljud och ljuddesign. Malmö: Liber. 



 22 

 

Eliasson, A. (2013). Kvantitativ metod från början (uppl. 3). Lund: Studentlitteratur. 

 

Gustafsson, B.; Hermerén, G & Pettersson, B. (2011). God Forskningsed. Bromma: 

Vetenskapsrådet 

 

Instrumentera. (i.d.). I Nationalencyklopedin. Hämtad den 13 oktober 2016 från www.ne.se/ 

 

Katz, B. (2015). Mastering Audio: the art and the science (3rd edition). Burlington: Focal 

Press. 

 

Klerby, A. (2016). Univ adjunkt i nationalekonomi, Högskolan Dalarna. Experimentella 

metoder och lyssningstest, föreläsning 2016-09-14. 

 

Lack, R. (1997). Twenty Four Frames Under: A buried history of film music. London: Quartet 

Books. 

 

Larsen, P. (2005). Film Music. London: Reaktion Books Ltd. 

 

Lexmann, J. (2006). Theory of Film Music (2nd edition). Frankfurt am Main: Peter Lang. 

 

London, J. (2000). Leitmotifs and Musical Reference in the Classical Film Score. I Buhler, J.; 

Flinn, C. & Neumeyer, D. (eds), Music and Cinema (s. 85–96). Hanover: University 

Press of New England. 

 

Narrativ. (i.d.). I Nationalencyklopedin. Hämtad den 18 december 2016 från www.ne.se/ 

 

Neumeyer, D. (2015). Meaning and Interpretation of Music in Cinema. Bloomington: Indiana 

University Press. 

 

Prendergast, M. R. (1992). Film music – a neglected art (2nd edition). New York: W.W. 

Norton & Company. 

 



 23 

Rennstam, J & Wästerfors, D. (2015). Att analysera kvalitativt material. I Ahrne, G & 

Svensson, P. (red.), Handbok i kvalitativa metoder, (s. 220–236). Stockholm: Liber. 

 

Timbre. (i.d.). I Nationalencyklopedin. Hämtad den 18 december 2016 från www.ne.se/ 

 

Trost, J. (2012). Enkätboken (uppl. 4). Lund: Studentlitteratur.  

 

Tryggvason, N. O.; Bergström, A. & Ohlsson, J. (2014). Filmvanor och -attityder 2013 

(SOM-rapport nr 2014:19) SOM Institutet: Göteborg. Från 

http://som.gu.se/publicerat/rapporter/rapporter 

 

Wingstedt, J. (2016). Univ lektor i ljud- och musikproduktion, Högskolan Dalarna. 

Designforskning, föreläsning 2016-09-13. 

 

Wingstedt, J. (2012a). Funktionell analys av musik i film och andra multimodalt berättande 

gestaltningar. I Ternhag, G. & Wingstedt, J. (red.), På tal om musikproduktion: Elva 

bidrag till ett nytt kunskapsområde (s. 160–181). Göteborg: Bo Ejeby Förlag. 

 

Wingstedt, J. (2012b). Metafunktioner, dieges och interaktivitet. I Ternhag, G. & Wingstedt, 

J. (red.), På tal om musikproduktion: Elva bidrag till ett nytt kunskapsområde (s. 182–

196). Göteborg: Bo Ejeby Förlag. 

 

Wu, B.; Horner, A. & Lee, C. (2014). ”The Correspondence of music emotion and timbre in 

sustained musical instrument sounds”. Journal of the Audio Engineering Society, vol. 

62 (No. 10). 

4.1 Videoklipp 

Youtube [TheGUY3105]. (2011, dec 7). Into The Wild: Chris Finds Bus [videofil]. Hämtad 

från https://www.youtube.com/watch?v=q3UpoP1DjuU 

 



 24 

4.2 Bilagor 

4.2.1 Bilaga 1 Enkät 

Enkät 
Filmklipp version 1 (tyst klipp) 

Fråga 1 

Har du sett filmen förut? (ringa in ditt svar) 

 

Ja  Nej 

 

Fråga 2 

Beskriv med egna ord vilken känsla du tycker att klippet förmedlar? (skriv tydligt) 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

Fråga 3 

Beskriv med egna ord hur du uppfattar huvudkaraktärens sinnesstämning? 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

Fråga 4 

Känsloskalor: Ringa in det värde på skalan du tycker passar bäst in på karaktären 

Glad/Lycklig                  Neutral             Ledsen/Deprimerad 

1 2 3 4 5 6 7 

 Heroisk                   Neutral   Läskig 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Komisk                  Neutral   Blyg 

1 2 3 4 5 6 7 

Stark                  Neutral   Svag 

1 2 3 4 5 6 7 

Filmklipp version 2 

Fråga 5 

Upplever du någon skillnad jämfört med förra versionen? I sådana fall vad för skillnad? 

(beskriv med egna ord) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

Fråga 6 Vilken känsla tycker du att denna version förmedlar? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

Fråga 7 Hur uppfattar du huvudkaraktärens sinnesstämning i denna version? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

Fråga 8 

Känsloskalor: Ringa in det värde på skalan du tycker passar bäst in på karaktären 
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Glad/Lycklig                  Neutral              Ledsen/Deprimerad 

1 2 3 4 5 6 7 

 Heroisk                   Neutral   Läskig 

1 2 3 4 5 6 7 

 Komisk                  Neutral   Blyg 

1 2 3 4 5 6 7 

Stark                 Neutral   Svag 

1 2 3 4 5 6 7 

Filmklipp version 3 

Fråga 9 

Upplever du någon skillnad jämfört med förra versionen? I sådana fall vad för skillnad? 

(beskriv med egna ord) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

Fråga 10 

Vilken känsla tycker du att denna version förmedlar? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

Fråga 11 

Hur uppfattar du huvudkaraktärens sinnesstämning i denna version? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

 

Fråga 12 

Känsloskalor: Ringa in det värde på skalan du tycker passar bäst in på karaktären 

Glad/Lycklig                  Neutral              Ledsen/Deprimerad 

1 2 3 4 5 6 7 

 Heroisk                   Neutral   Läskig 

1 2 3 4 5 6 7 

 Komisk                  Neutral   Blyg 

1 2 3 4 5 6 7 

Stark                  Neutral   Svag 

1 2 3 4 5 6 7 

Avslutande frågor 

Kön (ringa in) 

 Man  Kvinna  Annat 

Din ålder 

________ År 

 

Spelar du något instrument eller har musikalisk utbildning? (Ringa in) 

1. Ja, 5 års erfarenhet eller mer. 

2. Ja, något/några års erfarenhet. 

3. Ja, jag kan, men spelar inte så ofta. 

4. Nej, jag spelar inget instrument. 

 

Hur ofta kollar du på film? (Ringa in) 

1. Ofta, flera gånger i månaden 

2. Ibland, någon gång i månaden 

3. Sällan, någon gång i halvåret 

4. Väldigt sällan 
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4.2.2 Bilaga 2 Diagram 

 
Diagram 1: Totala antal svar för känsloskalor för version tyst. 1 motsvarar mest glad, heroisk osv. 7 motsvarar 

mest ledsen, läskig osv. 

 

 
Diagram 2: Totala antal svar för känsloskalor för version stråkar. 1 motsvarar mest glad, heroisk osv. 7 

motsvarar mest ledsen, läskig osv. 

 



 29 

0"

5"

10"

15"

20"

25"

30"

Glad"vs"Ledsen" Heroisk"vs"Läskig"Komisk"vs"Blyg" Stark"vs"Svag"

1"
2"
3"
4"Neutral"
5"
6"
7"

 
Diagram 3: Totala antal svar för känsloskalor för version populär. 1 motsvarar mest glad, heroisk osv. 7 

motsvarar mest ledsen, läskig osv. 


