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Abstract 

In this essay we have chosen to immerse ourselves in music videos and figure out how and if the 

audience is affected by music videos. If so, how the interaction works when combining two 

different art forms, which in this case is sound and moving picture. With the help of theory and 

previous research, we have sought out information on this topic in order to carry out a qualitative 

study, where we have selected two popular songs  to focus on, with associated music videos. The 

two music videos we decided to use in our survey are, Who You Are with Jessie J (2011) and A 

Different Way with Dj Snake and Lauv (2017). 

 

Nyckelord: Musikvideo, kvalitativ undersökning, filmskapande, audiovisuellt, 
publikforskning 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 



 
 

Innehållsförteckning 
 
1. Inledning           3 
1.1 Bakgrund             3 
1.2 Syfte och frågeställning                           4 
1.3 Val av musikvideo             5 
1.4 Metod                            5 
1.4.1 Djupintervju som metod                                                                                                                                           6 
1.4.2 Genomförandet av undersökningen                           6 
 
2. Teori                          7 
2.1 Tidigare forskning om musikvideo                                                                                                                             7 
2.2 Tidigare forskning om inom marknadsföring av musik                                                                                              7 
2.3 Tidigare forskning om publikforskning            8 
2.4 Historik            9 
2.5 Audiovisuell teknik och filmteknik           10 
2.6 Publikens roll           11 
2.7 Budskapen bakom låten                         11 
 
3. Undersökning                                        12 
3.1 Deltagare           12 
3.2 Intervjufrågor           14 
 
3.3 Who You Are - Jessie J         14 
3.3.1 Resultat och diskussion om låten Who You Are (Jessie J)           15 
3.3.2 Resultat och diskussion om musikvideon Who You Are (Jessie J)           16 
3.3.3 Resultat och diskussion om jämförelsen mellan låten och musikvideon till Who You Are (Jessie J)           17 
 
3.4 A Different Way - Dj Snake & Lauv          19 
3.4.1 Resultat och diskussion om låten A Different Way (Dj Snake & Lauv)                                                                   19 
3.4.2 Resultat och diskussion om musikvideon till A Different Way (Dj Snake & Lauv)                                                 20 
3.4.3 Resultat och diskussion om jämförelsen mellan låten och musikvideon till A Different Way (Dj Snake & Lauv)  21 
3.5 Resultat och diskussion om jämförelsen mellan båda musikvideorna             23 
 
4. Slutdiskussion             25 
4.1 Slutsats             27 
 
5. Källförteckning             29 

 
6. Bilaga             31 
 

 

 

 

 

2 



 
 

1. Inledning 

I denna uppsats har vi valt att fördjupa oss i musikvideor och ta reda på hur publiken påverkas av 

musikvideor. Vi har valt att studera hur samspelet fungerar när man kombinerar flera olika 

konstformer, som i det här fallet är ljud, musik och rörlig bild. Med hjälp av teori och tidigare 

forskning har vi sökt upp information om detta ämne för att kunna genomföra en kvalitativ 

undersökning, där vi valt ut två populära låtar med tillhörande musikvideo att lägga fokus på. De 

två musikvideor vi har valt att använda i vår undersökning är till låten Who You Are med Jessie J 

(2011) och A Different Way med Dj Snake & Lauv (2017).  

 

1.1 Bakgrund 

Musikvideo är en konstform där musik och film kombineras för att i huvudsak marknadsföra 

artisten till låten. Videons syfte är att sprida låten genom ett nytt format som gör det enklare att 

sälja musiken vidare (Fraser, 2005, s.28). I detta fall blir det nya formatet en plattform för både 

musik och film. Det finns flera olika former av musikvideos beroende på bland annat musiken, 

låttexten och genren. Låttexten uttrycker en speciell känsla som ger ett budskap till lyssnaren och 

för låtens berättelse och betydelse framåt via en musikvideo. Musiken har en rytm som också 

skapar tempo åt klippningen i musikvideon, vilket gör att den får ett bättre flyt och passar till 

låten. Kameraarbetet kan också påverka musikvideon på flera sätt. Om de rörliga bilderna passar 

in i musiken kan det ge en större effekt och påverkar publiken mer (Fraser, 2005, s.29). Det kan 

exempelvis handla om att det är långa och mjuka kamerarörelser till en ballad eller mycket 

färgglada bilder och snabb klippning till en poplåt, för att anpassa musikvideon till låten.  

En musikvideo kan vara narrativ med avsikt att förmedla en berättelse, men majoriteten av 

musikvideor är abstrakta och icke-narrativa. Mer abstrakta musikvideor har oftast en enklare 

uppbyggnad och görs efter musikens struktur. Genom icke-narrativa musikvideor fokuserar 

publiken mer på låten, istället för att dra uppmärksamhet från låten till själva handlingen i videon 

vilket en narrativ video gör (Vernallis, 2004, s.19). 

En musikvideo är en blandning av både rörliga bilder och musik. Oavsett om videon är 

narrativ eller icke-narrativ hinner publiken sällan få en tydlig relation till karaktärerna i videon. 

Det beror på att musikvideor ofta är korta och tiden att hinna få en relation till handlingen är 

knapp. En musikvideo skapar nyfikenhet hos tittaren genom att klipparen klipper i spännande 

ögonblick och låter därför inte åskådaren se hela skeendet. Eftersom en musikvideo i de flesta fall 

klipps efter musiken är det inte en självklarhet att videons handling spelas upp i kronologisk 
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ordning. Det innebär att videons innehåll kan vara uppdelat i klippningen med abstrakta bilder och 

berättande bilder för att det ska matcha musiken (Vernallis, 2001, s.31).  

Film har under lång tid tolkats med hjälp av människans hjärna på olika sätt. Antingen 

genom mänsklig perception, drömmar eller vårt undermedvetna. Genom film får publiken 

möjlighet att ta del av en ny upplevelse där filmen blir som en värld tittaren väljer att gå in i. Film 

kan beskrivas som en dubbel intention; en som handlar om människans uppfattning av filmen, och 

en annan som handlar om filmens uppfattning av den värld som presenteras i filmen, påpekar 

Frampton i sin text. I det här fallet blir filmen som en dörr till en ny verklighet. Det innebär att 

filmen som konstform har möjlighet att påverka människors perspektiv på sin tillvaro. Det kan i 

sin tur hjälpa publiken att acceptera den värld som presenteras i filmen genom åskådarens fantasi 

och behov av att fly sin egen verklighet (Frampton, 2006, s.15).  

Det finns en stark relation mellan film som medium och människans känslor. Eftersom film 

är en väg för att nå ut med ett budskap till en publik, skapar också filmen en stor påverkan på 

tittarens uppfattning. Film uttrycker olika typer av känslor som åskådaren i sin tur påverkas av på 

flera sätt, beroende på individen. De olika filmgenrerna fokuserar mer eller mindre på en specifik 

känsla. I skräckfilmer är meningen att bygga upp en rädsla hos tittaren i jämförelse med 

romantiska filmer som har en intention att ge en känsla av kärlek och beröra publiken djupare. En 

del filmer kan till och med ha makten att beröra tittaren så djupt att filmen väcker nya känslor hos 

publiken. Det kan handla om känslor som åskådaren inte visste att hen kunde känna (Carroll, 2008, 

s.147).  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en publik kan uppleva en musikvideo på olika sätt, 

beroende på vad publiken på individnivå, har för tidigare erfarenheter och hur konstformerna 

kompletterar varandra i form av musik och rörlig bild. Vi vill undersöka hur den rörliga bilden kan 

bidra ytterligare till musiken och låttextens budskap. Detta vill vi undersöka för att bli mer insatta i 

hur musikvideor kan påverka publiken. För att i sin tur få en ökad förståelse för konstformen och 

undersöka om en musikvideo kan förmedla ett ytterligare budskap utöver att endast marknadsföra 

artisten till låten. Vårt fokus ligger på hur de olika konstformerna kan påverka varandra positivt 

eller negativt. Därefter vill vi ta reda på vilka sätt de konstformerna tillsammans kan förmedla ett 

budskap eller en känsla som når ut till publiken på bästa sätt. Vår frågeställning för denna 

undersökning är följande:  
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Hur upplever deltagarna i vår undersökning musikvideorna till låtarna Who You Are (Jessie 

J) i jämförelse med A Different Way (Dj Snake & Lauv), beroende på hur konstformerna 

kompletterar varandra och bidrar till budskapet i låten? 

 

Några underfrågor som vi ställer oss inför denna undersökning är: 

● På vilket sätt kan våra intervjupersoners uppfattning av musikvideorna kopplas till deras 

tidigare erfarenheter och eget tyckande? 

● Har genus en påverkan på deltagarnas uppfattning och undersökningens resultat? 

● Hur fungerar upplevelsen av musikvideo med hjälp av flera sinnesintryck? 

 

1.3 Val av musikvideo 

Efter en lång process där vi tittade på flertal musikvideor samt diskuterade deras innehåll och form 

beslutade vi att använda oss utav två olika musikvideor i undersökningen. Vi övervägde att ha två 

musikvideor gjorda av samma regissör eller av samma artist för att se skillnader och likheter. Ett 

alternativ vi hade var att ha två musikvideor med olika artister och regissörer men mycket lika 

varandra i hur musikvideon var utformad och som har helt olika genrer. Detta för att undersöka om 

genren i sig har en viss påverkan på hur väl budskapet når ut till publiken. Till slut kom vi fram till 

att det var bättre att ha så olika musikvideor och låtar som möjligt för att få breda och varierande 

svar på våra intervjufrågor i vår undersökning. Vi valde att använda oss utav två helt olika genrer 

och typer av artister. Därefter kom vi fram till att ha en kvinnlig och en manlig artist för att se om 

det gav någon effekt på våra intervjupersoner och om de lättare kunde relatera till låttextens 

budskap. Vi ville även ha en distinkt skillnad i det estetiska i musikvideon. En av videorna skulle 

vara narrativ och ha en tydlig berättarstil för att se om det är en faktor som bidrar till upplevelsen. 

Den andra skulle vara icke-narrativ och abstrakt mer än att ha en bakomliggande röd tråd. 

 

1.4 Metod 

Undersökningen grundas på två specifika musikvideor; Who You Are med Jessie J (2011) och A 

Different Way med Dj Snake & Lauv (2017). Vi valde musikvideor med en kvinnlig artist och en 

manlig artist där båda låtarna tillhör olika och populära genrer. Vi har tittat på båda videorna för 

att ta reda på vår egna uppfattning samt genomfört en laboration där ett flertal intervjupersoner har 
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tittat på en musikvideo i taget för att sedan beskriva sina tankegångar och hur de upplevde 

musikvideon.  

 

1.4.1 Djupintervju som metod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod för att lägga fokus på deltagarnas svar. En 

kvalitativ intervjumetod innebär att undersökningssituationen liknar ett så vanligt samtal som 

möjligt och att låta intervjupersonen på ett naturligt sätt påverka samtalets utveckling (Holme & 

Solvang, 1991, s.99). I vår undersökning låg fokuset på att jämföra skillnaderna mellan hur 

publiken uppfattar budskapet i musiken genom att bara lyssna på låten och sedan lyssna på låten 

igen ihop med den tillhörande musikvideon. För att skapa en bredare undersökning använde vi oss 

av två olika musikvideor, där den ena är narrativ och den andra icke-narrativ, för att ta reda på 

vilka faktorer som bidrar till låten i musikvideon. Olika faktorer som kan påverka publiken kan 

exempelvis vara vilken artist det är, vad för musikgenre det är eller vilket år låten eller 

musikvideon är ifrån. Därför valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer i syfte att öka 

informationsvärdet och djupare förståelse i ämnet vi valt genom deltagarnas svar (Holme & 

Solvang, 1991, s.101). 

 

1.4.2 Genomförandet av undersökningen 

Deltagarna varierar i ålder på ett spann mellan 20 och 25 år. Det var jämnt fördelat med män och 

kvinnor i undersökningen för att se om genus har en påverkan på deltagarnas uppfattning. Efter 

vår laboration med de två musikvideorna har vi gjort en jämförelse med resultatet av vår 

undersökning och tidigare forskning och slutligen våra egna iakttagelser. De sex deltagare i 

undersökningen fick sitta själva i ett rum och lyssna på låtarna och se på musikvideorna. För att 

deltagarna skulle känna sig bekväma och våga ta in upplevelsen valde vi att gå ut ur rummet som 

deltagaren satt i. Istället spelade vi in deltagarna under tiden med både kamera och ljud för att vår 

närvaro inte skulle ha någon påverkan på deltagarnas uppfattningar av låten och musikvideon. 

Mellan lyssningen av låten och visningen av musikvideon hade vi en kortare intervju med korta 

och konkreta frågor men även bredare frågor där deltagarna fick möjligheten att berätta fritt om 

sina intryck.  

När alla deltagare hade genomfört undersökningen samlade vi allt material och gick 

igenom vad vi hade spelat in för att se om det fanns specifika tillfällen där deltagarna visade stora 

reaktioner som fångats på film. Innan vi påbörjade vår analys transkriberade vi allt material för att 
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få en så tydlig bild som möjligt av vad alla deltagarna hade svarat och för att göra det så effektivt 

som möjligt när det var dags att undersöka resultatet. Vi tittade därefter på allas svar på våra 

frågor och jämförde likheter och/eller skillnader mellan dem. Genom detta tillvägagångssätt kunde 

vi tydligt se vad resultatet av undersökningen skulle bli för vår frågeställning. I undersökningen 

träffade vi alla deltagare som också godkände att vi filmade under intervjuerna för eget bruk, men 

vi har valt att anonymisera dem för uppsatsen då fokuset ligger på deras åsikter och inte på dem 

som personer.  

 

2. Teori 

2.1 Tidigare forskning om musikvideo 

Det visuella inom film har genom filmhistorien alltid varit dominant, trots att ljudet har lika stor 

betydelse för en film. Bilden i film är oftast det som fångar publikens ögon, vilket gör att 

åskådarens uppmärksamhet faller på bilden framför ljudet. I många fall gäller det även 

musikvideor, men ljudet och musiken får samtidigt en annan betydelse. En låt kan existera utan en 

video, men en musikvideo kan inte fungera utan musik (Frith, 1993, s.25).  

Ofta anses en låt vara mer äkta än musikvideon, eftersom låten kommer först, och att vi ser 

musikvideon som ett sätt att marknadsföra låten på. Flera kritiker anser att förståelsen av låtens 

budskap minskar hos publiken, när ett narrativ i en musikvideo blandar vår upplevelse av 

musiken. Det kan resultera i att låtens betydelse försvinner på grund av videon. Musikvideo kan 

dra uppmärksamhet både till och från låten, beroende på vad som sker i videon och vad som hörs i 

musiken (Frith, 1993, s.25).  

 

2.2 Tidigare forskning inom marknadsföring av musik 

I uppstarten av populärmusiken, Pop, menar Pattie (2015) att artisten och hela genren sågs som 

endast ett reklamsammanhang där artisten och musikvideon skulle sälja och nå ut till så många 

åskådare som möjligt. För artisten var det enda syftet att marknadsföra sig själv, och ibland 

produkter, mer än budskapet i låten eller vem artisten är personligen. Samtidigt som syftet 

fortfarande ligger på att marknadsföra artisten och musiken, så ses numera populärmusiken och 

den kulturen som en plattform där artisterna ses som förebilder och får chansen att visa vilka de är 

på en ny nivå utan att ha reklam som huvudfokus. Istället läggs fokuset mer och mer på själva 

artisten och vad hen vill förmedla med låten. Trovärdigheten hos en artist är ett av det mest 
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omtalade ämnena inom studier som görs om musikindustrin. En artist kan uppfattas äkta i sitt sätt 

att vara. Däremot finns det flera faktorer som påverkar trovärdigheten i vad vi hör och ser i en 

musikvideo, bland annat hur en artist anpassar sig till vad hen sjunger om, vilken genre det är och 

i vilket kulturellt sammanhang hen befinner sig i.  (Pattie, 2015, s.314). 

 

2.3 Tidigare forskning om publikforskning 

Axelsons avhandling handlar om samspelet mellan sociala och psykologiska processer vid 

filmkonsumtion. Författaren förklarar att han vill bidra till en mer teoretisk förståelse av 

filmtolkning och att han i sin avhandling därför kommer använda sig av ett sociokognitivt 

teoretiskt perspektiv för att beskriva människors förhållande till spelfilm (Axelson, 2008, s.18). I 

början på diskussionen av resultatet i Axelsons avhandling skriver han om hur en films narrativa 

struktur på sujetnivå hjälper till att skapa personliga fabulakonstruktioner (Axelson, 2008, s.221). 

Axelson beskriver begreppen sujet och fabula genom hans tolkning som innebär att; “Sujeten styr 

åskådaren i viss riktning, med hjälp av en lång rad konstnärliga ´cues´ såsom ljussättning, färgval, 

ljud, klipp och fokus på vissa detaljer och skeenden. Men fabulan skapas trots allt av ett personligt 

åskådarsinne i en riktning som är delvis öppen.” (Axelson, 2008, s.42).  

Filmens sujet är en representation som ger åskådaren möjlighet att skapa sin egen mening 

av filmens ljud och bild tillsammans. “Här finns filmåskådarens bakgrund och vardagsförståelse 

närvarande som en fond av förkunskaper, både från egna erfarenheter och medierade erfarenheter 

från tidigare filmupplevelser.” (Axelson, 2008, s.43). Det betyder att publiken kopplar sina 

sinnesintryck av filmen till sitt undermedvetna för att skapa upplevelser av filmen, vilket gör att 

filmupplevelsen är olika beroende på individer. Filmens sujet kopplas till åskådarens fabula som 

därefter kan påverka publiken till en mer meningsfull filmupplevelse (Axelson, 2008, s.43). 

Axelson har i sin avhandling intervjuat olika personer som berättat om sina upplevelser av 

att titta på film och hur det har tolkat och analyserat deras upplevelser utifrån tidigare erfarenheter. 

En av intervjupersonerna förklarar hur hen upplevde känslorna i en film med hjälp av 

skådespelarnas sätt att förmedla det i sitt agerande. Intervjupersonen berättar även hur det är lätt att 

försvinna bort från verkligheten och glömmer att man tittar på film (Axelson, 2008, s.15). 

Filmen som medium ger människor många livsfrågor att fundera över, där flertal frågor 

dyker upp på grund av filmtittande eller andra typer av medier. Inom empirisk 

livsåskådningsforskning diskuteras det om hur medier påverkar människans perspektiv på världen 
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och sitt sätt att leva. Film kan gestalta olika föreställningar som ger människor möjligheten att 

skapa egna idéer om livet och sig själva (Axelson, 2008, s.15).  

Det finns begrepp som används inom filmvetenskaplig teori som beskriver hur åskådaren 

påverkas av filmens innehåll. ´Sujet´ är begreppet som används för att förklara vad som konkret 

visas på skärmen, och ´fabula´ är begreppet som används för att förklara hur åskådaren med hjälp 

av filmens bilder skapar en egen berättelse i sitt huvud. Filmer berättar inte alltid allt i detalj, utan 

lämnar vissa händelser utanför i syfte att publiken själva ska förstå berättelsen på egen hand. Dessa 

händelser kan exempelvis vara förflyttningar, tidsskillnader eller övriga händelser som inte blir så 

intressanta på film. Därför utesluter filmskaparen dessa bilder från filmen för att åskådaren själv 

ska få tänka till och förstå handlingen ändå (Axelson, 2008, s.41). Filmskapare är ofta medvetna 

om att publiken skapar sina egna berättelser samtidigt som de tittar på film. Det kan ge chansen för 

tittarna att koppla sina egna erfarenheter och skapa ett personligt budskap som berör dem. “We 

create the story in our minds on the basis of cues in the plot.” (Bordwell & Thompsson, 1997, 

s.93).  

 

2.4 Historik 

I slutet på 1800-talet gjordes de första filmerna i form av stumfilmer, där vikten låg på det visuella 

i bilden. Stumfilm betyder dock inte att filmen i sig har varit helt tyst, utan ljudeffekter och musik 

har lagts till stumfilmen för att förstärka upplevelsen med antingen en större känsla av bland annat 

drama eller komedi. Under den här tiden var det vanligt för kompositörer att komponera musiken 

efter filmen och därför titta på filmen samtidigt som de spela upp musiken (Mundy, 1999, s.15).  

Även i efterbearbetning av film har personen som mixar musik och ljud oftast jobbat 

utifrån de rörliga bilderna för att klippa ljudet efter den visuella klippningen, för att det 

audiovisuella ska matcha. Innan tekniken för synkning av ljud och bild uppfanns skapade musiken 

till stor del den känslomässiga formen för filmen. Verktygen som används för att ljudlägga film 

har utvecklats och förnyats vilket har blivit en av de största skillnaderna för ljudläggning i början 

på 1900-talet jämförelsevis med 2000-talet. I början på 1900-talet skapades en film med 

medföljande musikspår lättare genom att genomföra en live-inspelning samtidigt som 

kompositören tittade på filmen. På senare år har istället ljudläggning gjorts i efterhand där 

kompositören mixat ljud och musik efter det visuella (Saltzman, 2015, s.xvii).  
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2.5 Audiovisuell teknik och filmteknik 

Film är mer än bara rörliga bilder och det visuella som ögat ser. I film har ljudet - musik, dialog 

och effekter - minst lika stor påverkan på filmen och publikens upplevelse. Historiskt sett var det 

till en början en utmaning att hitta teknik som skulle fungera för att synka ljud och bild (Mundy, 

1999, s.14). Trots svårigheter med ny teknik har det audiovisuella i film funnits sedan början på 

1900-talet då ljud lades på filmen för att skapa ytterligare effekter. Ljud har under en lång tid haft 

stor betydelse för filmen och efter upptäckten av det audiovisuella verktyget i film kom 

musikvideo att bli en populär marknad inom film- och musikbranschen efter 1960-talet. Det 

audiovisuella verktyget innebär hur samspelet mellan ljud och bild fungerar och hur man använder 

sig av det i film (Mundy, 1999, s.13).  

I musikvideor finns det olika tidsgränser, som ofta utgår efter låtens längd. I regel är en 

video lika lång som låten, men beroende på om videon är narrativ eller icke-narrativ kan längden 

skilja. Den vanliga längden för musikvideor inom främst popgenren är mellan 3-4 minuter, men 

om videon består av en handling i en tydligare berättarform kan videon bli längre och nästan likna 

formatet av en kortfilm (Björnberg, 1990, s.74).  

Kontinuitet i klippning är väsentligt för åskådarens förmåga att ta in alla olika konstformer 

som presenteras. Det kan dock vara svårt att på förhand veta i klipprummet vilken slags 

kontinuitet och klippteknik som kommer gå hem hos publiken. I klippningen av en musikvideo 

bestäms oftast rytmen i klippningen utifrån rytmen i musiken. Det görs genom att klippa från en 

sekvens till en annan och följa melodin, rytmen och takten i musiken (Anderson, 2007, s.7). 

Inspelning av musikaliska scener på film görs vanligtvis med en förinspelad version av 

musiken som spelas upp för artisten eller skådespelarna i samband med inspelning. Synkning av 

ljud och bild kan vara en utmaning i klippningen om ljudet från inspelningen ska användas. Därför 

brukar ljudet som spelas in endast vara som en referens för att klipparen ska kunna lägga på 

samma musik i efterhand. Om artisten eller skådespelaren sjunger eller spelar musik i videon är det 

alltså ljud som är synkat i efterhand, vilket betyder att sångaren i videon ofta mimar till den 

förinspelade låten. Majoriteten av musiken till antingen en musikal eller en musikvideo är skapad 

redan innan inspelning för att skådespelarna ska kunna spela efter musiken på plats. Därefter är det 

klipparens jobb att se till att ljud och bild fungerar ihop och att det ser bra ut för publiken 

(Saltzman, 2015, s.89). “Acting and singing are performance arts that can't always conform to the 

mathematical constraints of sync. The music editor´s job is to clean up after the performance/…/to 

fool the audience into believing the visuals” (Saltzman, 2015, s.89).  
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2.6 Publikens roll 

Reaktioner från tittarna kan se olika ut beroende på film och individ. Kameran kan beskrivas som 

människans ögon och därför kan våra reaktioner på film jämföras med våra reaktioner i 

verkligheten. Det finns ett uttryck som kallas för spegelreflex, som är en beskrivning på hur 

människan reagerar och automatiskt ändrar sitt ansiktsuttryck efter vad personen tittar på. Det är 

någonting som sker både under filmvisning och i verkligheten i sociala sammanhang. 

Spegelreflexer innebär att människan anpassar sig efter situationen och därefter anpassar sitt 

ansiktsuttryck efter andra, exempelvis att en person skulle börja le om hen pratar med en person 

som också ler. När det gäller film tittar åskådarna noga på karaktärernas ansiktsuttryck och 

därefter kan även ansiktsuttrycket på publiken förändras. På så vis blir möjligheten att skapa 

empati för karaktärerna lättare och publiken kan också beröras av filmen (Carroll, 2008, s.185).  

En viktig del i skapandet av en musikvideo är att kunna väcka en känsla hos publiken och 

arbeta med hur våra sinnen påverkas av olika intryck genom rörlig bild. Våra sinnen; lukt, känsel, 

hörsel, smak och syn skapar gemensamt en nyanserad uppfattning av tillvaron (Lindberg, 2006, 

s.7). Film och musik aktiverar framför allt två av våra sinnen, synen och hörseln, när 

konstformerna kombineras förstärks sinnesintrycken och upplevelsen av musikvideon förhöjs. 

Kunskapen om påverkandet av olika sinnesintryck är värdefulla inom filmskapande för att kunna 

sprida ett budskap och känslor hos åskådaren. 

När åskådaren upplever en film, i det här fallet musikvideo, går hjärnan på högvarv och 

skapar en egen fabula. Beroende på de individuella erfarenheter som publiken har kan publiken 

utifrån det bygga vidare själva på det de ser. Med hjälp av en rad olika hjälpmedel såsom 

klippning, ljud och ljus skapar detta förutsättningar för den egna tolkningen och förståelsen av 

meningen och betydelsen i filmen (Axelson, 2014, s.18).  

 

2.7 Budskapet bakom låten 

Det finns olika sätt att tolka en låttext och vad låten vill förmedla för känslor. Det är inte bara låten 

eller musiken som förmedlar en känsla eller ger ett budskap, utan musiken är i stort sett maktlös 

utan lyssnare som skapar en egen mening åt låten. Istället har lyssnarens bakgrund och vad hen 

applicerar från sina egna erfarenheter och känslor stor betydelse för hur musiken tolkas. Musiken 

kan vara menad att skapa sorgliga känslor men beroende på vad lyssnaren känner kan låten få en 

helt annan innebörd. Även om låten i sig har ett budskap betyder det inte att det är samma budskap 

som når lyssnaren (Nicholls, 2007, s.299).  
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I musikvideor, särskilt inom specifikt hip hop, har det funnits diskriminering av 

mörkhyade kvinnor. Manliga artister får kvinnor att framstå som objekt, som att kvinnor är 

prostituerade och att deras enda syfte är att klä av sig för att behaga mannen. Detta skapar en 

större marknad och uppmärksamhet inom musikindustrin och övrig media. Genom att få kvinnor 

att framstå på det här sättet i musikvideor har det visat på vinst hos både artisten och 

musikbolaget. I vissa fall är det kvinnorna själva som driver denna typen av sexism och utmärker 

sig genom att vara lättklädda och har som syfte att vara behagande att se på. Detta trots att det inte 

är manliga artister som medverkar, utan är en kvinnlig artist som utmärker sig att ha som uppgift 

att tillfredsställa, vara till för mannen och hans bekräftelse. (Khan, 2008, s.265).  

The Male Gaze även kallat “Den manliga objektifierande blicken” är ett fenomen som 

Laura Mulvey uppmärksammade med hennes artikel Visual Pleasure And Narrative Cinema 

publicerad i den filmteoretiska tidningen Screen 1975. Uttrycket är ofta förknippat med hur 

kvinnor blir framställda att endast behaga mannen främst inom film och andra konstformer. Det 

innebär att mannen ska vara makthavaren och kunna använda sig av sin manliga dominans över 

kvinnor medan kvinnan ska vara det passiva objektet som ska åtrås i mannens ögon. I dagens 

samhälle används detta begrepp för att förebygga och utbilda andra inom genus för att öka 

förståelsen för kvinnor som konstant lever i förtryck i allmänhet (Mulvey 1999, s. 835-837). 

 

3. Undersökning 

I vår undersökning fick totalt sex studenter från Högskolan Dalarna medverka individuellt genom 

att lyssna på två låtar, se på de tillhörande musikvideorna till låtarna samt svara på frågor i en 

intervju. Deltagarna svarade utifrån ett personligt perspektiv på undersökningens kvalitativa 

frågor. Det är både tjejer och killar från olika platser i Sverige och även i Europa, men alla är 

mellan 20 och 24 år gamla. Alla studerar olika program och olika årskurser på Högskolan Dalarna. 

Nedan följer en kortfattad beskrivning av alla deltagare. 

 

3.1 Deltagare 

Undersökningen såg likadan ut för varje deltagare, de fick besvara samma frågor och se samma 

musikvideor. Vi har valt att hålla deltagarna anonyma och kommer därför kalla samtliga för D1, 

D2, D3, D4, D5, D6 i syfte att respektera deras integritet och rättigheter angående deras svar på 

våra frågor. 
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Intervjuperson 1 (D1) 

Hon är uppvuxen i mindre stad i Sverige och studerar Audiovisuell Produktion, årskurs 1. 

Deltagaren har erfarenhet inom filmskapande när det gäller konstfilmer samt erfarenhet av 

musikskapande. Hon har spelat musikinstrument och skapat musik i musikprogram på dator. Hon 

tittar sällan på musikvideos men i så fall främst på Youtube. 

 
Intervjuperson 2 (D2) 

Han är uppvuxen i en mindre ort i Sverige och studerar Sports Management, årskurs 3. 

Deltagaren har erfarenhet inom musikskapande då han har spelat musikinstrument som liten. Han 

tittar på musikvideos 3-4 gånger i veckan och endast på Youtube.  

 
Intervjuperson 3 (D3) 

Hon kommer från en liten by i Sverige och studerar Ljud & Musikproduktion, årskurs 2. 

Deltagaren har erfarenhet inom filmskapande och hon har även god erfarenhet av att skapa musik i 

olika musikprogram på datorn. Hon tittar på musikvideos ytterst sällan men i så fall på Youtube. 

 
Intervjuperson 4 (D4) 

Hon är uppvuxen i en storstad i Sverige och studerar Filmdesign - för reklam och information, 

årskurs 3. Deltagaren har erfarenhet inom filmskapande både i skolan och på fritiden, samt 

erfarenhet inom erfarenhet inom sång. Hon tittar på musikvideos lite varje dag och oftast på 

Youtube, men även andra sociala medier som Facebook och Instagram. 

 
Intervjuperson 5 (D5) 

Han är från en storstad i Sverige och studerar Manus - för film och TV, årskurs 3. Deltagaren har 

erfarenhet inom filmskapande. Han tittar på musikvideos varje dag och då på Youtube.  

 
Intervjuperson 6 (D6) 

Han är från en stad i Italien och studerar African studies här i Sverige. Deltagaren har erfarenhet 

av att skapa musik, har sjungit och spelat gitarr och arbetat med musik generellt. Han tittar på 

musikvideos varje dag på Youtube. 
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3.2 Intervjufrågor 

Våra intervjufrågor var både sakliga och öppna för att få så olika svar som möjligt. Vi ville ha 

möjligheten att få både breda och djupa svar för att ge deltagarna chansen att reflektera fritt. 

Upplägget på frågorna var detsamma på varje låt och varje musikvideo för att tydligare se 

skillnader i deltagarnas svar. Vi började med att ställa några introduktionsfrågor för att göra 

deltagarna så bekväma som möjligt innan vi påbörjade intervjun. Eftersom vi fick möjlighet att 

intervjua en internationell student så fick vi dessutom anpassa frågorna och översätta till engelska. 

Intervjufrågorna finns som bilaga.  

 

3.3 Who You Are (Jessie J) 

Musikvideon till låten Who You Are (2011) är i en abstrakt form där budskapet i låttexten kommer 

fram tydligt genom artisten sång. Handlingen är vag i sin presentation då musikvideon inte är 

narrativ. Musikvideon är uppbyggd på ett sätt där artisten Jessie J sitter framför kameran och 

sjunger mot publiken samtidigt som fåtal inklippsbilder varierar innehållet. Klippningen innehåller 

många jumpcuts på sångerskan. Tempot i videon börjar långsamt men trappas upp alltmer tills 

låten når sitt klimax. I den här musikvideon blir låttexten tydlig då majoriteten av bilderna visar 

sångerskan som sjunger och fokuset ligger endast på detaljer utöver musiken. Videon innehåller 

ett flertal halvbilder med stillastående kamera som sedan övergår till inklippsbilder i form av 

långsamma åkningar. Klippningen har ett långsamt tempo och bilderna ligger kvar länge när 

sångerskan är i bild. Ljuset är detsamma fram till slutet när det blir storm inomhus i form av regn 

och blåst som senare görs att de flesta lampor släcks. 

 

 
Skärmdump från musikvideon Who You Are med Jessie J (2011) 

Källa: Youtube, 00:03:24, 2019 
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3.3.1 Resultat och diskussion om låten Who You Are (Jessie J) 

Genomgående fick deltagarna intrycket att låten i sin helhet är stark i vad den vill förmedla. 

Intervjupersonerna hade liknande åsikter om vad låten handlade om och beskrev låten som stark, 

avskalad och komplex. Det övervägande intrycket var att låten var relaterbar och “gick rakt in i 

själen” trots att vissa var eniga om att videon var tråkig och platt. Tillsammans med den tydliga 

låttexten och artistens röst blev budskapet starkare och kunde nå ut till alla intervjupersoner. “Det 

var mest fokus på rösten och budskapet.” berättade en av deltagarna som sedan förklarade att 

texten blir tydlig, på grund av att låten är avskalad och naken.  

Deltagarna berättade med egna ord om att deras uppfattning av låten är att den handlar om 

att man ska våga vara sig själv och att inte vara rädd för att visa vem man är. Låten uttrycker en 

känsla av både hoppfullhet och sorg, och oavsett vad som sker i livet ska man följa sitt hjärta och 

inte förlora sig själv. Flera studenter förklarade att det finns delar i låten som påverkar emotionellt 

men samtidigt peppar lyssnaren positivt med låttextens mening. Deltagarna hänvisade till olika 

rader i texten när de beskrev sina känslor, exempelvis när artisten sjunger “It´s ok not to be ok” 

eller “Don´t lose who you are”.  

Låten i sig hade både stor och liten inverkan på deltagarna. Alla var eniga om att det var en 

bra låt oberoende av deras tycke och smak. Det gällde även kvaliteten på sångerskans röst vilket 

alla deltagarna var eniga om. Några deltagare var inne på nostalgikänslor, när de hörde den här 

låten, och att det färgade deras svar i intervjun. Exempelvis förklarade D5 att han hört låten vid 

flera tillfällen tidigare i olika tävlingssammanhang vilket gjorde att han endast kopplade låten till 

det. Den intressanta tolkningen av det är att beroende på vilket sammanhang vi tidigare lyssnat på 

en låt, färgar det vår bild av låten och därför har vi svårare att ta in låten för vad den är. Istället blir 

det bara en påminnelse av minnet vi skapade när vi hörde låten sist.  

Något som blev tydligt efter att alla deltagare fått lyssna på just den här låten var hur lätt 

den var att förstå vid en lyssning. Övergripande uppfattade ett flertal av intervjupersonerna låten 

som stark, sorgsen, passionerad och meningsfull. Å andra sidan tyckte resterande att det var en 

stark låt men i ett upplyftande perspektiv. Det intressanta med det är hur varje individs egna 

förutsättningar, erfarenheter och känslor spelar in i hur man uppfattar en låt. Axelsson skriver just 

om att konstruera sin egen fabula utifrån en sujet påpekar detta samma sak, att skapa sin egen 

mening i något utifrån sina egna känslor och erfarenheter (Axelsson, 2008, s.41). Låten väckte 

upplyftande tankar enligt D4 och kändes för henne som en peppande låt snarare än en låt som gav 

ut en nedstämd känsla. Till skillnad från D1 som inte kände att hon kunde relatera till låten och 
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tyckte därför den inte verkade ha ett så starkt och genomtänkt budskap. Deltagarna analyserade 

låten och dess innebörd individuellt utifrån var de befinner sig i livet just nu och vad de behöver få 

ut av låten så de sedan kan applicera den på sig själva och sin egna situation. 

 

3.3.2 Resultat och diskussion om musikvideon till Who You Are (Jessie J) 

Deltagarna hade flera gemensamma åsikter när det gällde musikvideon till låten Who You Are 

(2011) med Jessie J. Musikvideon beskrevs bland annat som instängd, mörk och känslosam. Flera 

av studenterna reagerade på videons koncept som bygger på att artisten sitter själv i ett rum och 

tittar in i kameran när hon sjunger. Deltagarna fick uppfattningen om att artisten skulle sjunga 

direkt till publiken och att det skulle bli mer personligt när hon tittade in i kameran. Det gjorde att 

tittarna tog till sig av låttextens betydelse mer och kunde därefter relatera till innehållet. D3 tyckte 

att musikvideon var enkel för att uppmärksamheten skulle ligga mer på artisten och budskapet i 

texten. Genom en avskalad video kunde det visa sångerskans desperation tydligare.  

Även om musikvideon var tydlig med sin enkelhet gjorde det att flera deltagare ansåg att 

videon blev tråkig. De berättade i intervjuerna att videon saknade händelser och att det inte fanns 

mycket som skapade intresse för ögat. Bland annat påpekades klippningen och att den inte hade 

rätt tempo för att intressera tittaren. Klippningen avgörs utifrån rytmen i låten men kan också sätta 

tonen för tempot i videon genom en enkel klippning (Anderson, 2007, s.7). Studenterna menade 

att videon inte kompletterade låten korrekt utan speglade låten rakt av. Det gjorde att upplevelsen 

av musiken inte förstärktes och att videon inte påverkade publiken riktigt. “Jag tyckte kanske inte 

att videon levde upp till låten, den kändes inte representativ.”(D5) berättade en student som senare 

förklarade att det tog lång tid innan någonting faktiskt hände i musikvideon. Han påpekade 

samtidigt att det finns symbolik i videon, och menade att vinden och regnet i musikvideon skulle 

kunna representera den storm vi känner inombords som sedan brister ut. 

Vi märkte att deltagarna ändrade sin uppfattning en aning efter att dom fått se musikvideon 

till Who You Are (Jessie J). De flesta av intervjupersonerna tyckte att videon inte tillför någonting 

till låten som är bra på egen hand. Låten var passionerad och skickligt gjord enligt de flesta 

deltagarna, därför blev musikvideon för enkel i det visuella och förmedlade snarare samma känsla 

som låten redan hade givit dem utan att de behövde se musikvideon. Medan andra tyckte att det 

var precis den slags video låten behövde. Detta är spännande då låten är så pass bra att den inte 

hade behövt en musikvideo i syfte att förstärka eller tillföra något till budskapet. Videon blir alltså 
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inte nödvändig för låten utan blir istället en egen konstform som blir frivillig då många tycker att 

låten är tillräcklig. 

Det visuella i musikvideon väckte mycket tankar hos deltagarna. Trots att hela videon inte 

kändes representativ för låten var det ett antal delar inom videon som intervjupersonerna lade 

märke till lite extra. Sångerskan i videon sitter mestadels på en stol och tittar in i kameran medan 

hon sjunger. För några av deltagarna var detta ett smart val av regissören då det fick dem att förstå 

det hon sjunger på ett annat sätt för att det kändes som att sångerskan riktade sin text till bara dem. 

Det gav en effekt av att personen bakom skärmen blev delaktig på ett annat plan än att bara ta in 

låten och nästan blev tvungen att fästa blicken och vara med i allt som händer. Carroll beskriver i 

sin text hur spegeleffekten har en stor inverkan på hur vi ser på film, att vi tar in känslan som visas 

i rörlig bild genom att upprepa grimaser eller verkligen känna det personen på duken känner 

(Carroll, 2008, s.185). Å andra sidan var det en av deltagarna, D4, som antydde att detta är en 

musikvideo som hon skulle kunna sitta och sminka sig till för att hon inte behöver vara engagerad 

utan bara lyssna på musiken istället. Det intressanta är att många föredrar en enkel musikvideo just 

för att kunna göra annat under tiden och bara lyssna. Det kan i det långa loppet istället leda till att 

musikvideor överlag inte blir efterfrågade och att vi till slut inte kommer titta på musikvideor lika 

mycket utan nöjer oss med att lyssna på låten. 

 

3.3.3 Resultat och diskussion av jämförelsen mellan låten och musikvideon till Who You Are 

(Jessie J) 

Deltagarna jämförde låten med videon och majoriteten av personerna ansåg att videon gjorde att 

budskapet i låten blev alltmer tyngre och uttryckte en större känsla av desperation. Flera studenter 

förklarade att deras uppfattning av musiken förändrades när de tittade på musikvideon, vissa 

tyckte det var positivt och andra negativt. De som ansåg att förändringen var negativ berättade att 

endast låten gav ett budskap som kändes givande till lyssnaren, men att videon drog iväg 

budskapet så långt att tittarna inte kunde ta till sig av samma budskap. Deras förväntningar på 

musikvideon stämde inte överens med hur dom upplevde låten. Videon gav istället upplevelsen att 

låten var både mer allvarlig och djupare. Den upplyftande känslan som några av deltagarna fick av 

att lyssna på låten försvann efter videon, då musikvideon snarare drog ner tittarna till mörkare 

tankar och inte gav en känsla av hoppfullhet längre. Lindberg beskriver hur våra sinnen hjälper oss 

att förstå och ta in saker i vår omgivning. I det här fallet har hörsel och synen en stor inverkan och 

vad vi väljer att ta till oss med hjälp av dessa två sinnen (Lindberg, 2006, s.7). De studenter som 
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hade ett positivt perspektiv på relationen mellan låten och videon förklarade att det var bra att 

musikvideon var så enkel och till stor del fokuserade på låttexten och artistens röst. Det gjorde att 

budskapet i texten kom fram tydligare. “You don't get lost in all the instruments they used, it just 

brings you to the message.” sade D6. Han fortsatte förklara att videon förtydligade låtens budskap 

på ett bra sätt. “I would say if you have a great voice you want that to stand out, so the video 

makes you focus on that because it's so simple and it makes you focus on that one great thing, 

which is her voice and what she is singing about.” (D6). Samtidigt som några deltagare hade 

starka åsikter om jämförelsen mellan låten och videon, tyckte D5 att videon varken tillför eller 

drar ifrån. Han menade att videons uppbyggnad var ett bra sätt att förmedla musikens betydelse.  

Alla deltagarna gav liknande svar men var inte helt överens om allt. Vissa antydde att det var för 

många visuella element som inte tillför något utan istället drog fokus från låten och dess budskap. 

De olika visuella uttrycken i videon såsom regnet och blåsten tyckte bland annat D2 inte var 

nödvändigt för att förstärka känslan han tror videon ville framföra. Nästan alla deltagare var eniga 

om att musikvideon hade som intention att vara ett komplement till den känsla man fick av att 

lyssna på låten. Vissa av deltagarna ansåg att videon inte lyckades med det, snarare klarade låten 

det på egen hand. I Nicholls text skrivs det om hur en låt kan ha en underliggande ton av 

nedstämdhet men beroende på vem som lyssnar och tittar på en musikvideo kan ha en helt annan 

uppfattning av vad meningen bakom är beroende på vart hen befinner sig i livet eller hen har varit 

med om tidigare (Nicholls, 2007, s.299).  

De flesta intervjupersonerna tyckte att musikvideon var för enkel, tråkig och därför inte 

representabel för låten. Det fick oss att fundera över om en musikvideo måste vara något utöver 

vad låten redan presenterar. Om en musikvideo inte kommer upp i samma nivå som låten gör på 

egen hand, kan musikvideon bli mindre uppskattad och kanske därför blir mindre sevärd.  

Å andra sidan kände ett par deltagare tvärtom och kände att en enkel och lugn video var 

precis vad låten behövde. Av den anledningen att låten är så bra i sig själv och behöver därför inte 

en musikvideo som antingen tar över eller försöker visa för mycket. Istället uppskattade några av 

deltagarna enkelheten i musikvideon och tyckte därför om den tillsammans med låten. I slutändan 

är allt relativt utifrån vad var och en föredrar. I det här fallet var musikvideon i jämförelse med 

låten inte på samma nivå. 
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3.4 A Different Way (Dj Snake & Lauv)  

Musikvideon till låten A Different Way (2017) har gjorts i ett narrativt format där det är mer fokus 

på skådespelarna och handlingen i videon än artisten. Genren kan beskrivas som pop eller house 

och är en typisk danslåt som spelas på olika sammanhang såsom event med många människor. 

Musikvideon handlar om en pojke som tillsammans med en röd ballong tar sig runt till olika 

platser för att möta människor från olika kulturer. Klippningen är noga gjord efter musiken för att 

hålla samma rytm vilket gör att tempot i videon blir snabbare. I videon förekommer dans i takt till 

musiken men utöver dansscenerna är låten icke-diegetisk. Det innebär att låten är till för åskådaren 

men låten inte är hörbar för skådespelarna i videon. Videon börjar med en en långsam åkning 

framåt och endast atmosfärljud hörs. Vidare fortsätter videon med rörlig kamera och främst 

åkningar som varierar från halvbild, närbild och helbild på pojken när han dansar med andra 

människor.  

 

 
Skärmdump från musikvideon A Different Way med Dj Snake & Lauv (2017) 

Källa: Youtube, 00:03:38, 2019 
 

3.4.1 Resultat och diskussion om låten A Different Way (Dj Snake & Lauv) 

Deltagarna var ense om att denna låt var i sin helhet en bra låt och något alla kunde tänka sig att 

höra på radion utan att känna behovet att stänga av. “...kanske inte/.../nåt jag själv väljer att lyssna 

på men inget jag skulle bli irriterad på om den kom på radion.”(D1). Ett par av intervjupersonerna 

resonerade mycket kring temat i låten och att det var en klassisk kärlekshistoria. Alla deltagarna 

kunde bekräfta att låten lämnade dem med en bra känsla och förmedlade glad energi. Något som 

också var genomgående i deltagarnas åsikter var att detta troligen är en låt som gjorts för att bli 

omtyckt på dansgolvet och om man har tur kan låten nå ut till enstaka personer som kan känna 

igen sig i kärlekshistorien. Budskapet i låten var ganska självklart för de flesta, att låten i stora 

drag kretsar kring en kärleksrelation som inte har fungerat men med förhoppningen om att den ska 
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fungera igen. “Titeln ger ju hintar om att det inte är en typisk kärlekshistoria. Jag har 

förhoppningar om musikvideon.” berättade D5 när han förklarade sina tankar om budskapet 

bakom A Different Way (Dj Snake & Lauv).  

Det var intressant att deltagarna ansåg att låten var positiv och dansvänlig. Flera deltagare 

fick därför höga förväntningar om musikvideon som skulle komplettera låten med ytterligare 

energi. Samtidigt som deltagarna tyckte att låten var energifull var det några som tyckte att låten 

och låttexten inte riktigt passade ihop. D2 förklarade att det är som att texten vill berätta en 

historia, men att musiken ändrar budskapet med sina glada toner och melodi. Nicholls förklarar att 

en låt kan ha en innebörd och förmedla en känsla men det betyder inte att publiken eller lyssnaren 

känner samma (Nicholls, 2007, s.299). Det påverkade hans uppfattning om låten och gjorde att 

budskapet kändes mindre trovärdigt. D4 berättade också att hon blev förvirrad över låtens 

handling när texten och musiken inte hängde ihop.  

Deltagarna tog upp olika aspekter som vi inte tänkt på tidigare. De pratade mycket om 

budskapet bakom låten och att det var svårt att uppfatta vad låten faktiskt handlade om, även om 

det var tydligt att det var någon form av kärlekshistoria. Låten förmedlade en glad känsla med 

musiken, men låttexten höll sig mer i skuggan. Det var när deltagarna läste låttexten som de 

förklarade att de blev förvirrade över textens innebörd.  

Vi fick ett nytt perspektiv på vår frågeställning när vi fick ta del av deltagarnas svar, då vi 

insåg att en låt kan påverka personer på olika sätt, beroende på var deltagaren lägger sitt fokus. 

Låtens påverkande på åskådaren kan skilja beroende på om deltagaren läser låttexten, lyssnar 

endast på musiken eller fokuserar på vissa delar i musikskapandet.  

 

3.4.2 Resultat och diskussion om musikvideon till A Different Way (Dj Snake & Lauv) 

De övervägande åsikterna från deltagarna var att deras förhoppning om hur musikvideon skulle se 

ut inte var densamma när de endast lyssnade på låten. Det gjorde att många av deltagarna blev 

överraskade och kunde inte riktigt förstå videon fullt ut. Däremot fick deltagarna lättare att 

jämföra låten med musikvideon eftersom låten uppfattades som två helt olika berättelser så fort de 

rörliga bilderna hade adderats. Angående vad deltagarna trodde var regissörens intentioner, så 

svarade de flesta av deltagarna att det antagligen inte fanns någon mer tanke bakom mer än att 

sprida glädje via dans och färgglada människor. Det var ett fåtal som gick in djupare och såg den 

mångkulturella aspekten och påpekade “Det är inte människor från samma etnicitet som kommer 

samman för att dansa utan flera olika.”(D5). D4 förklarade att låten uppfattade som en vanlig 
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kärlekslåt utan musikvideon, men att uppfattningen förändrades genom det visuella. “/.../när man 

hör låten så är det “just another love song” men att försöka visualisera det i videon så det inte blir 

“just another love song”. Det tror jag kan va en tanke bakom.” (D4). 

Musikvideon fick beröm för det estetiska såsom bra klippning, fin färgkorrigering och 

väldigt duktiga dansare. Framförallt blev det fokus på pojken som är huvudpersonen i 

musikvideon. Vissa av deltagarna förstod inte alls varför det var barn med i videon eller varför 

pojken skulle träffa på alla dessa olika människor. Ballongen som är med genom hela videon var 

det ett par som hade olika saker att säga om. “/.../det som sticker ut mest är väl själva oklarheten, 

det händer så mycket i videon så man inte riktigt förstår varför, varför är det här med 

liksom/.../speciellt den där ballongen, jag fattade inte riktigt sammanhanget, med att ett barn ska 

gå runt med en ballong och hålla på att dansa.” berättade D2.  

Musikvideon gjorde att deltagarna i undersökningen fortsatte att vara förvirrade över låtens 

betydelse. Eftersom musikvideon inte överensstämde med deltagarnas förväntningar blev flera 

deltagare överraskade över vad de fick se. Det som stack ut mest i musikvideon var det faktum att 

det handlade om en ung pojke som mötte personer från olika kulturer, samt att han gick runt med 

en röd ballong som visade en form av symbolik. 4 av 6 deltagare tyckte att den röda ballongen 

stack ut mest i musikvideon, trots att de inte kunde sätta fingret på vad den röda ballongen hade 

för betydelse. D4 gissade på att ballongen kan vara en metafor för hur alla människor bär på olika 

erfarenheter, och att ballongen är samlad med personens tidigare upplevelser. D5 trodde att 

ballongen finns i videon för att dra iväg pojken på nya äventyr.  

Deltagarnas svar har inspirerat oss till att se fler perspektiv på musikvideon. Pojken med 

den röda ballongen har en stor påverkan på publiken på flera sätt. Det skapar en känsla av nostalgi 

till barndomen, nyfikenhet när det gäller att upptäcka nya kulturer samt lekfullhet i livet. Pojkens 

lekfullhet och dansande är intressant i musikvideon och för låten framåt på ett glädjefyllt sätt.  

 

3.4.3 Resultat och diskussion om jämförelsen mellan låten och musikvideon till A Different 

Way (Dj Snake & Lauv) 

Flera av deltagarna hade liknande svar när de beskrev skillnaden mellan låten och musikvideon till 

A Different Way (2017) med Dj Snake och Lauv. Det som var mest gemensamt bland svaren var 

att låten och videon berättade två olika berättelser, och att det i musikvideon skedde parallellt. 

Några deltagare blev förvirrade av musikvideon och kände att budskapet försvann, samtidigt som 

några andra deltagare ansåg att det var positivt och att de tyckte att musikvideon passade ihop till 
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låten, trots att videon förändrar låtens mening. Studenternas förväntningar på videon stämmer inte 

överens med deras intryck av låten och de blev därför förvånade över att musikvideon handlar om 

en ung pojke som möter personer från olika kulturer, istället för att spegla den uppfattningen som 

deltagarna fick av låten. De flesta berättade att de fick känslan av att låten handlade om ett par och 

deras kärlekshistoria, och hur paret skulle hitta sin väg tillbaka till varandra efter att ha gjort 

någonting de ångrar.  

“Det blev otydligt efter att ha sett videon liksom, då fattade jag ingenting/…/varför har 

dom den här texten till den här typen av musikvideo, så allt blev bara oklart.” berättade D2. Han 

menade att han blev förvirrad av innehållet i videon och kände att det inte tillför någonting till 

musikens budskap, att det istället tog bort betydelsen eller skapade en helt ny.  

Några deltagare i undersökningen tyckte att låten och musikvideon fungerade tillsammans 

som ett komplement. D1 berättade att känslan och uttrycket är lika i både låten och videon, men 

att budskapet skiljer. Flera studenter höll med om att budskapet förändras och att låten i jämförelse 

med musikvideon berättar olika berättelser. D4 tillade att musikvideon till A Different Way (Dj 

Snake & Lauv) skapade en mer positiv känsla och att känslan spred sig till tittaren.  

Deltagarnas svar hade både likheter och skillnader, men det var ofta fokus på budskapet 

och om musikvideon bidrar till låtens budskap eller inte. Det var blandade åsikter om budskapet 

verkligen nådde publiken genom musikvideon, eftersom deltagarna var överens om att de fick 

tänka noga på vad musikvideon ville förmedla. En gemensam synpunkt från studenterna var att 

musikvideon gav många olika intryck vilket gjorde att låttextens betydelse försvann. När fokuset 

hamnade mer på det visuella lade sig musiken och låttextens budskap mer i bakgrunden. Musiken 

och/eller videon är i stort sett maktlös tills lyssnaren eller publiken tolkar och bildar sin egna 

uppfattning (Nicholls, 2007, s.299). Trots det var det intressant att några av deltagarna ansåg att 

musikvideon kompletterade låten på ett kreativt sätt, och att det blev som två parallella historier 

som fungerade tillsammans.  

D4 berättade att musikvideon förmedlade en positiv känsla till publiken och att känslan 

uppnåddes med hjälp av både musiken och musikvideon. På ett sätt fungerade denna konstform, 

med tanke på att känslan nådde åskådaren, även om innehållet i musikvideon kunde förvirra. D5 

trodde att det är lättare att förstå meningen bakom musikvideon om man lägger mer tid på att 

analysera den och att titta på musikvideon flera gånger för att lära sig att förstå den.  
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3.5 Resultat och diskussion om jämförelse mellan båda musikvideorna  

När deltagarna fick chansen att reflektera över båda musikvideorna och deras likheter och/eller 

skillnader var det flera som först hade svårt att uttrycka sig men trots det fick sagt mycket 

intressanta åsikter efter att ha sett båda musikvideorna. D6 påpekade att de två musikvideorna ger 

olika mycket utrymme för att kunna fokusera på texten och låtens betydelse beroende på vad som 

händer i videon. “You can probably focus more easily on the music with the first video because its 

very simple, in the second video it's more of a 360° experience…”(D6). Det behöver 

nödvändigtvis inte vara negativt i det här sammanhanget. D6 berättade att det är lätt att kritisera 

och överanalysera musikvideos inom popgenren istället för att njuta av musiken och faktiskt ta in 

meningen bakom den.  

D4 ändrade sin uppfattning helt efter att hon fick se musikvideon till Who You Are (Jessie 

J) och kände att det inte alls var den meningen bakom som hon hade föreställt sig. Flera av 

deltagarna var eniga om att upplevelsen av musiken och låtens budskap ändrades och fick en 

ytterligare dimension efter att ha sett den tillhörande musikvideon. Vare sig det blev en positiv 

eller negativ förändring om vad budskapet var så var alla eniga om att musikvideon förändrade 

deras uppfattning av låten. “Who You Are känns mer sann, där ville dom faktiskt något med 

egentligen både låten och musikvideon, kanske skapa medvetenhet, så den tyckte jag var riktigt 

bra. Medan A Different Way var/.../lite falsk såhär “Ah men vi gör nåt kul”, texten är ju 

jättebra/.../det är ett bra flow i låten men musikvideon är jätteoklar.” berättade D2. Flera 

deltagare förklarade att de blev påverkade av musikvideorna på olika sätt, beroende på vad videon 

uttryckte för känsla. D3 berättade att enbart låten A Different Way (Dj Snake & Lauv) hade en 

djupare mening än vad musikvideon till samma låt hade. Samtidigt bidrog videon till deltagarnas 

påverkan, som bland annat handlade om spegelreflexen. D3 förklarade att hennes ansiktsuttryck 

förändrades utifrån vad som hände i musikvideon. Deltagaren fick ett leende på läpparna när hon 

såg musikvideon till A Different Way (Dj Snake & Lauv) eftersom videon förmedlade glädje och 

flera händelserika möten. När D3 istället tittade på musikvideon till Who You Are (Jessie J) kunde 

hon relatera till artistens ansiktsuttryck på grund av att D3 förstod känslan av att vara otillräcklig 

och inte må bra. Efter att hon speglade artistens ansiktsuttryck påverkade det deltagarens känslor 

och gav henne rysningar. Senare förklarade D3 att hennes känslor påverkade hennes uppfattning 

av musikvideon, och att hon därför ansåg att videon till Who You Are (Jessie J) var bättre för att 

den kunde uttrycka känslan tydligare. På grund av spegelreflexen som syntes på flera av 
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deltagarna kunde de känna empati för artisten eller skådespelarna i musikvideorna och kunde 

därefter lättare bli berörda av innehållet (Carroll, 2008, s.185). 

Deltagarna pratade också om hur en publik kan bli berörd. D2 berättade att han tror att 

helheten har en stor påverkan på publiken och att det handlar om att både ha en fungerande låttext 

och en bra musikvideo för att kunna beröra andra. Utöver det tekniska som musikproducenten och 

filmskaparen står för kan det också handla om publikens egna erfarenheter och bakgrund. Det 

innebär att varje individ använder sina egna upplevelser och erfarenheter för att koppla till 

innehållet i både låten och musikvideon för att kunna beröras. “Om man kan känna att “Oj!”, det 

här var kanske tungt, upplyftande eller skönt att höra. Jag tror det har en mix av både text, låt, 

video och egna erfarenheter.” berättade D2.  

Det var blandade åsikter om undersökningens två musikvideor. Deltagarna jämförde 

musikvideorna med varandra och kom fram till att musikvideon till Who You Are (Jessie J) är mer 

simpel och musikvideon till A Different Way (Dj Snake & Lauv) är mer komplex. Beroende på 

vad studenterna har för musiksmak sedan tidigare och vad de själva föredrar när det gäller 

musikvideor tyckte de olika om musikvideorna. Några deltagare tyckte mer om musikvideon till 

Who You Are (Jessie J), och några tyckte musikvideon till A Different Way (Dj Snake & Lauv) var 

bättre. Musikvideorna är väldigt olika på flera sätt, bland annat när det kommer till musikgenre, 

artist och budskap. Who You Are (Jessie J) vill förmedla ett djupare budskap som handlar om 

psykisk ohälsa, att våga vara sig själv och att vara stolt över den man är. I både låten och 

musikvideon till Who You Are (Jessie J) ligger fokuset på detaljerna, framför allt i artistens röst 

och i låttexten. A Different Way (Dj Snake & Lauv) vill uttrycka en varm och glad känsla som 

handlar mer om att bidra till positiv energi och en kärleksfull miljö. I musikvideon till A Different 

Way (Dj Snake & Lauv) sker det flertal händelser som inspirerar dansarna i videon till att öppna 

sitt hjärta för andra intryck, oavsett om det gäller nya personer, nya kulturer eller nya upplevelser. 

Deltagarna beskrev båda musikvideorna med liknande tre ord. Musikvideon till Who You 

Are (Jessie J) beskrevs bland annat som meningsfull, passionerad och avskalad. Låten och den 

tillhörande musikvideon skapade en känsla som gav ett resultat på att alla deltagarna förstod det 

grundläggande budskapet i låttexten. Orden som deltagarna valde att beskriva musikvideon med 

var noga utvalda och det visade sig att deltagarna nämnde flera synonymer till varandras 

förklaringar. På grund av deras liknande svar kan vi se ett tydligt resultat på att studenterna som 

medverkade i undersökningen hade en gemensam uppfattning om låten och musikvideons 
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budskap, trots att det fanns blandade tankar om budskapet framfördes till publiken på rätt sätt eller 

inte.  

Till skillnad från Who You Are (Jessie J) som uppfattades som en mer kraftfull låt valde 

deltagarna att beskriva musikvideon till A Different Way (Dj Snake & Lauv) med ord som 

energifull, symbolisk och frihet. Även gällande musikvideon till A Different Way (Dj Snake & 

Lauv) var studenterna eniga om låtens och musikvideons betydelse. De kunde förstå grunden i 

låttexten och musikvideons budskap, men flera deltagare var förvirrade över hur låten och 

musikvideon skulle fungera tillsammans som en gemensam konstform.  

 

4. Slutdiskussion 

Resultatet av vår undersökning har givit oss flera inblickar i musikvideoskapande och våra 

intervjupersoner har kommit fram till flera nya perspektiv på hur man kan uppleva två olika 

musikvideor. Efter flera korta diskussioner angående båda låtarna och båda musikvideorna har vi 

hittat några intressanta faktorer som är värda att diskutera ytterligare.  

Musikvideon till Who You Are (2011) med Jessie J gav intrycket av att filmskaparna gjort 

för mycket av musikvideon än vad som faktiskt behövdes för att beröra publiken. Det handlar 

framför allt om onödiga detaljer som exempelvis regnet som öser ner och det långsamma tempot i 

klippningen. Det gjorde istället att reaktionen blev tvärtom, vilket resulterade i att deltagarna 

ansåg att musikvideon kändes mindre trovärdig och mer överdriven. Även om studenterna kunde 

förstå regnets betydelse i musikvideon var det fler som påpekade att budskapet redan var ganska 

självklart och att regnet bara gick till överdrift. Efter dessa kommentarer förstod vi att det är 

onödigt med övertydlighet när det gäller kombinerade konstformer. Det handlar om att 

konstformerna ska komplettera varandra och inte visa exakt samma sak. Om konstformerna skulle 

visa exakt samma sak skulle effekten inte fungera på publiken, utan det skulle ta bort känslan. Det 

gäller dock att hitta rätt sätt för de olika konstformerna att komplettera varandra. Musikvideon till 

Who You Are (Jessie J) gav inte samma upplevelse som endast låten gjorde, eftersom musikvideon 

försökte uttrycka låtens känsla ytterligare utan att filmskaparen verkade förstå att låten i sig redan 

var effektfull. Det gjorde att musikvideon bara uttryckte samma sak som låten, det gjorde att 

musikvideon inte kändes relevant när samma känsla redan uttrycks i låten.  

När det gäller musikvideon till A Different Way (Dj Snake & Lauv) var det fler deltagare 

som påpekade att musikvideon innehöll för mycket handling och sekvenser som egentligen inte 

hade någonting med låten att göra. Samtidigt som flera deltagare berättade att det ibland kändes 
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förvirrande, men att det fungerade tillsammans som två parallella berättelser ändå. I jämförelse 

med Who You Are (Jessie J) har filmskaparen till musikvideon till A Different Way (Dj Snake & 

Lauv) lyckats fånga publiken på ett sätt som kompletterar två konstformer, som enligt publiken 

verkar fungera och förmedlar därför budskapet som våra deltagare uppfattade. I musikvideon till A 

Different Way (Dj Snake & Lauv) kan innehållet upplevas som överväldigande för åskådaren, men 

eftersom filmskaparen har möjlighet att komplettera konstformerna utan att överdriva någon av 

dem, gör det att musikvideon tillsammans med låten uppnår budskapet och en känsla för låten 

enligt publiken.  

Det som påverkade deltagarnas uppfattning av musikvideorna i undersökningen var att det 

var två olika musikvideor där en var narrativ och en var icke-narrativ. Studenterna själva påpekade 

inte specifikt om musikvideorna var narrativa eller inte, men deras analyser förklarar att mängden 

av innehåll i musikvideorna påverkade deras uppfattning av låten. Om innehållet i musikvideon 

tog ifrån deras uppmärksamhet från låten försvann deras upplevelse av låten och fokuset hamnade 

endast på det visuella. Däremot om de rörliga bilderna istället förstärkte effekten av musiken med 

hjälp av exempelvis klipptempo, kan det vara lättare för publiken att uppleva och förstå innehållet. 

Något som är värt att nämna är hur genusperspektivet inte blev relevant efter att vi 

genomfört vår undersökning. Det var inte någon av våra deltagare som påpekade det faktum att 

den ena videon har en kvinnlig sångerska eller att den andra hade en manlig aktör och sångare. De 

påpekade heller inte att de själva kunde relatera eller inte till musikvideorna på grund av att det var 

kvinnor eller män. Vi valde att ha med genus i beräkningarna och teori trots detta eftersom vi 

personligen anser att det är ett intressant perspektiv att undersöka. När det gäller att deltagarna var 

jämt fördelade mellan kvinnor och män kändes dock fortfarande relevant för att deltagarna skulle 

ha så blandade erfarenheter och bakgrund som möjligt. 

Ännu ett intressant perspektiv på hur en publik kan beröras var hur flera deltagare kom 

fram till att det har mycket mer åskådaren att göra, och inte bara vad musikvideon faktiskt visar. 

Både D2 och D3 berättade att publiken påverkas genom spegelreflexer där åskådarna speglar 

skådespelarnas ansiktsuttryck samt att publiken kopplar sin upplevelse av låten och musikvideon 

till deras tidigare erfarenheter, även kallat fabula. Det kan göra att musikvideon har ett budskap 

som förmedlas men kan uppfattas olika beroende på åskådarnas egna fabula, vilket i sin tur 

betyder att det kan vara både lätt och svårt att relatera till innehållet beroende på individ.  
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4.1 Slutsats 

I vår undersökning har vi fått en tydligare förståelse för hur en publik tittar på musikvideor och 

vad åskådaren väljer att fokusera på när två konstformer kombineras, som i detta fall gäller musik 

och rörlig bild. Deltagarna i våra djupintervjuer har gett oss svar på flertal frågor angående ämnet 

och berättat om hur de upplever de två musikvideor som vi valt att ha med i undersökningen, Who 

You Are (2011) med Jessie J och A Different Way (2017) med Dj Snake och Lauv. 

Undersökningen har gått ut på att besvara följande frågeställning: 

 

Hur upplever deltagarna i vår undersökning musikvideorna till låtarna Who You Are (Jessie 

J) i jämförelse med A Different Way (Dj Snake & Lauv), beroende på hur konstformerna 

kompletterar varandra och bidrar till budskapet i låten? 

 

Vi har kommit fram till att det är flera faktorer som påverkar publikens upplevelse när det gäller 

musikvideo. De främsta faktorerna är hur musik och rörlig bild kombineras, hur tydligt budskapet 

är för åskådaren och hur publiken kan koppla upplevelsen av musikvideon till sina egen fabula. 

Om en låt och en musikvideo har två parallella berättelser kan det fortfarande vara möjligt att 

förmedla samma känsla, det viktigaste är att konstformerna håller sig till samma tema och lyckas 

komplettera varandra på ett sätt som blir tydligt för publiken. Därför spelar det ingen roll om 

musikvideon är narrativ eller icke-narrativ, då det handlar om hur videon förhåller sig till musiken 

för att uttrycka ett budskap. För att musikvideon ska förhålla sig till musiken på ett sätt som 

fungerar för en publik handlar det bland annat om att videons klippning ska gå efter musikens 

rytm, att berättelsen i videon ska komplettera eller förstärka budskapet i låten och att innehållet i 

både låten och musikvideon ska kunna kännas relaterbart. Det är viktigt att musiken och videon 

skapar ett samspel snarare än att dra ifrån från budskapet i låten. Musikvideon ska försöka 

förmedla antingen en ytterligare känsla utöver vad låten och videon för sig förmedlar eller 

förstärka det som redan är självklart för publiken. Detta bevisas i musikvideorna, som vi valt att 

undersöka, genom sättet dom har tänkt på hur den rörliga bilden ska utformas efter musiken. Med 

hjälp av bland annat klippning, grade, kamerainställningar och de olika aktörernas sätt att agera ut 

känslor så det blir tydligt för publiken vad musikvideon vill förmedla genom rörlig bild och 

musik. 

Majoriteten av deltagarna i vår undersökning ansåg att musikvideon till A Different Way 

(Dj Snake & Lauv) lyckades med att komplettera varandras två konstformer, medan musikvideon 
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till Who You Are (Jessie J) inte riktigt lyckades. I intervjuerna berättade flera deltagare om att de 

kunde relatera till musikvideorna, antingen till Who You Are eller A Different Way, och att 

deltagarna kunde bli berörda för att de kunde förstå budskapet. De förklarade att det hade med 

deras tidigare erfarenheter att göra. Det var därför inte avgörande vad deltagarna tyckte om 

musikvideon, utan det handlade mer om hur de kunde relatera till videon.  
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6. Bilaga 

 
Introduktionsfrågor: 

1. Är det okej för dig att vi spelar in det här? 
2. Berätta vad du heter, hur gammal du är och vart du kommer ifrån? Vilket program studerar du på 

Högskolan Dalarna? 
3. Har du någon erfarenhet inom filmskapande eller av att skapa/spela musik? Berätta kortfattat om 

vad. 
4. Hur ofta kollar du på musikvideos? Isåfall på vilken plattform?  

 
Intervjufrågor om låten: 

1. Beskriv låten med 3 ord?  
Describe the song with 3 words? 

2. Beskriv dina känslor och tankegångar efter låten? Vad känner du? Vad tänker du på?  
Describe your feelings and thoughts after the song? 

3. Vad sticker ut mest i låten enligt dig? Positivt/negativt?  
What stands out the most in the song?  

4. Vad tror du låtens budskap är? Vad vill låten säga till publiken?  
What do you think the meaning behind the song is? 

5. Har du hört låten tidigare? I vilket sammanhang?  
Have you heard the song before? 

6. Vad tror du musikproducentens/artistens intention var? Gick det fram?  
What intentions do you think musicproducer/artist had when he made the song? 

7. Vad tyckte du om låten? Beskriv vad du gillade / inte gillade?  
What do you think of the song?  

8. Kan du jämföra låten med videon? Förstod du budskapet bättre? Påverkades din åsikt om låten 
efter att du sett videon?  
Can you compare the song with the video? Do you understand the message clearer? Anything 
better or less better? 
 

Intervjufrågor om videon: 
1. Beskriv videon med 3 ord?  

Describe the video with 3 words? 
2. Beskriv dina känslor och tankegångar efter videon? Vad känner du? Vad tänker du på? Describe 

your feelings and thoughts after the video? 
3. Vad sticker ut mest i videon enligt dig? Positivt/negativt?  

What stands out the most in the video? 
4. Vad tror du videons budskap är? Vad vill videon säga till publiken?  

What do you think the meaning behind the video is? 
5. Har du sett videon tidigare? I vilket sammanhang?  

Have you seen the video? 
6. Vad tror du filmskaparens/artistens intention var? Gick det fram?  

What intentions do you think the movieproducer/artist had when he made the video? 
7. Vad tyckte du om videon? Beskriv vad du gillade / inte gillade?  

What do you think of the video? 
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8. Jämför låten med videon! Förstod du budskapet bättre? Påverkades din åsikt om låten efter att du 
sett videon? Compare the song with the video!  
Do you understand the message clearer? Anything better or less better? 
 

Efter visning av båda musikvideorna: 
1. Jämför båda musikvideorna! Fanns det några likheter och skillnader? Compare both musicvideos! 

Differences or similarities?  
2. Vilken video tyckte du mest om och varför? Which video did you like the most and why? 
3. Vad tror du kan påverka din upplevelse? Varför blir du berörd? Video/musik/text?  
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