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This paper examines a popular music song (Heartbeats by Jose Gonzalez) as a sign system in

television advertising. The study was conducted through qualitative questionnaires in

connection to an audio-visual method of analysis called Masking. The method facilitates the

analysis of isolated parts in the audio-visual spectrum by masking/hiding parts of the audio-

visual totality.

The survey had seven respondents where a hermeneutic epistemological approach was

used. For the analysis Cooper's theory of brand identity (Practical and Symbolic Attitudes to

Buying Brands) was used together with an interaction model for music in audio-visual

advertising called "Modes of music-image interaction”.

The results showed that the music was associated with values as genuine, honest,

responsibility, purity, independence and innovation. The music's symbolic values helped to

position the brand in a lifestyle context. The music also helped to express the target group’s

identity and attitudes by being innovative and independent. It also enhanced the perception of

the visual colour rendition in the film. In general the television advertisement perceived more

positive and entertaining when the music was present. In other words the music's social and

cultural position contributed to raise the film's credibility. A deeper social and cultural value

was created in the movie through resonance between symbolic values of the music and

symbolic values of the film.
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Förord

Varför gillar jag viss typ av musik framför en annan? Varför gillar jag inte alls en viss typ av

musik som många andra tycks dyrka? Med bakgrund som musiker har jag förstås mina

musikanalytiska och stilistiska ideal som förklaring. Dock är musik så mycket mer än bara

harmonilära och välljudande virvelljud. Musiken bär med sig enormt mycket andra betydelser

som speglar delar av världen och förhållanden långt ifrån studiomiljön och

produktionsprocessen.

De här tankarna har varit startskottet för mitt examensarbete i ljud- och

musikproduktion. Jag vill passa på att tacka min handledare Toivo Burlin, familj, vänner och

bekanta som har hjälpt och stöttat mig under arbetets gång. Stort tack till er alla för

konstruktiv feedback och inspiration. Jag vill också rikta ett stort tack till de personer som

delat med sig av sin tid för att medverka i min undersökning.

Hugo Ångström
Falun den 27 januari 2011
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1. Inledning

Vi lever i en högteknologisk värld där en kakofoni av producerade ljud och musik ständigt

omger oss. Radio, iPods, datorer, TV-apparater, ljudsystem i bilar, i bussar, i gallerior och

butiker matar oss dagligen med musik och producerade ljud. Ljudlandskapet är ett hjälpmedel

för oss att forma vår känsla för tid och rum (Bode 2009: 91f). Reklamindustrin jobbar idag

medvetet med metoder och strategier för att använda ljudlandskapet på rätt sätt för att

förbättra varumärkens kapitalvärde (Bode 2009: 75).

Nicholas Cook inringar musikens roll i reklamfilm på följande sätt:

Music transfers its own attributes to the story-line and to the product: it creates

coherence, making connections that are not there in the words or pictures: it even

engenders meaning on its own. But it does all this, so to speak, silently. (Cook 1998:

20).

Det kan tyckas paradoxalt att musiken, som ju kännetecknas av ljud, kommunicerar till oss på

ett ”tyst” sätt. Forskningen om musik i reklam befinner sig ännu i ett primitivt stadium (Bode

2009: 76). Att analysera musikens tysta kommunikationsmöjligheter är därför högst intressant

både i konsumentupplysningssyfte samt för att öka den vetenskapliga kunskapen.

1.2 Bakgrund
Musik har i århundraden, om inte årtusenden använts i propagandasyfte för politiska ändamål.

Redan under antiken ansåg den grekiske filosofen Sokrates att viss typ av musik skulle

förbjudas. Sokrates menade att musiken var ett potentiellt farligt propagandaverktyg för att

utöva makt då musiken hade förmågor att tala direkt till känslor. Under Stalintiden i sovjet

förbjöds viss typ av jazzmusik därför att den ansågs uppmuntra människor till oliktänkande.

Under första världskriget användes marschmusik för att organisera samt ingjuta stridslystnad

och mod hos soldaterna (Lusensky 2010: 35).

Musiken har dessutom sedan urminnes tider spelat en stor roll vid sociala evenemang

som bröllop, religiösa ceremonier och sportevenemang. Det torde därför inte komma som en

överraskning att initiativrika personer under historiens lopp försökt att dra nytta av musiken

som ett mångsidigt vapen i marknadsföringssyfte (Bode 2009:75). I slutet av 1800- talet
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introducerades bland annat karamell- eller reklamverser för att marknadsföra olika varor och

produkter (Bjurström & Lilliestam 1993: 11). Idag arbetar företag med akustiskt och

musikaliskt varumärkesbyggande, eller ”acoustic branding” och ”musical branding”, för att

stärka sin strategiska position på marknaden (Bode 2009: 75).

Med musikaliskt varumärkesbyggande menas att musiken arbetar på ett mer strategiskt

plan för att skapa känslomässiga band och engagemang kring produkten på ett djupare

existentiellt plan hos den inriktade målgruppen. Musikaliskt varumärkesbyggande står i

kontrast till den komplementära bakgrundsroll som musik till reklamfilm tidigare anses ha

haft då musiken varit styrd av respektive aktivitet och kampanj (Lusensky 2010: 68) vilket

styrt forskningen om musik i reklam under lång tid (Bode 2009: 76f). Musiken är bland annat

känd för sin förmåga att framkalla känslor och dramatik i filmscener som utan musik skulle

upplevas helt neutrala (Lipscomb & Tolchinsky 2005: 384).

Det är dock är ett omstritt påstående att musiken karakteriseras av sin förmåga att skapa

känslor. Känslor i sig ju kan definieras som ytterst komplexa, dynamiska och integrerade

delar av hjärnan som i sin tur påverkas av all slags miljö som omger oss (Cross 2006: 31). Det

kan också vara svårt att skilja mellan identifierade känslor och upplevda känslor. Dagens

neurofysiologer och musikpsykologer delar uppfattningen att musik och känslor alltid

förmedlas genom subjektiva kognitiva processer i hjärnan (Bode 2009: 77).

1.2.1 Musiken som språk

Trots att musiken anses vara mångbottnad och tvetydig till sin natur erhåller den ändå status

som kommunikativt medium (Cross 2006: 31f). Om kommunikation handlar om att föra fram

ett budskap eller meddelande från en sändare till en mottagare (Fiske 1990: 17) kan

lingvistiska liknelser lätt trassla till det eftersom språkteoretiker länge har förordat att språket

används för att kommunicera en mening från en hjärna till en annan (Sawyer 2005: 53).

Musik är på många sätt likt det fonetiska talspråket, där tonhöjd, rytm och frasering

spelar in i hur mottagaren tolkar kommunikationen (Burkholder 2006: 77). Flera av de försök

som hittills gjorts för att jämföra musik med tal- och skrivspråket har utgått från syntax,

satslära och grammatik istället för att fokusera på de mer gemensamma sidorna av språk och

musik som grundar sig i kulturell kommunikation och social samverkan (Sawyer 2005: 54).

Det hävdas även ibland att musiken är universell vilket innebär att musikens mening

och betydelse är densamma trots kulturell förförståelse. Den här uppfattningen om musik som

universellt språk härstammar från 1700- och 1800-talet, då västerländska musiker via

kolonialism spred den västerländska musiken globalt genom resor. Musikens spridning bidrog
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till att en internationell form av musik etablerades där musiken kändes igen trots nationella

och språkliga begränsningar. Trots att den västerländska musikens spridning innebar en

geografisk, social och kulturell utbredning innebar det inte direkt att alla människor utanför

kulturen förstod den (Burkholder 2006: 77). En parallell kan dras till engelska språkets

spridning i dagens globala samhälle.

Om musik betraktas som ett kommunikativt språk så måste lyssnaren, likt tal- och

skrivspråket, känna till det musikaliska språket för att förstå det (Burkholder 2006: 77). För

att förklara ett musikaliskt teckensystem och dess mening så kan utgångspunkten, likt tal- och

skrivspråket, utgå från kulturell och social kontext istället för enskilda strukturella

musikaliska parametrar som rytm, tonalitet och volym (Bode 2009: 76, Brown 2006: 6, Cook

1998: 4, Sawyer 2005: 54). För att betrakta musikens mening borde istället utgångspunkten

vara den kontext som musiken skapades och uppfördes i samt den kontext som musiken

mottas och tolkas i (Cook 1998: 3).

Studerandet av kulturella tecken och teckensystem kallas inom vetenskapen för

semiotik eller semiologi. Musik och särskilt populärmusik tillhör bland de minst utvecklade

fälten inom semiotiken, utan en egen enhetlig terminologi. Det beror främst på det unika och

mångtydiga innehållet som det musikaliska uttrycket förfogar över samt att musiken gång på

gång visat en motståndskraft mot att bli ”läsbar” (Bode 2009: 81). Det finns dock ett spann

inom vilka olika grader av förståelse som kan läsas ur musik beroende på genre, kontext och

kultur. Modern konstmusik lämnar exempelvis större utrymme för flertydig tolkning än det

uttryck som traditionell filmmusik förfogar över (Cross 2005: 34). Dock har de försök som

hittills gjorts för att utveckla en enhetlig musiksemiotik lett till återvändsgränder på grund av

att hörnstenarna index, ikon och symbol visat sig vara för begränsade att applicera på musik

(Bode 2009: 81).

Konnotation och denotation är två centrala begrepp inom semiotiken som representerar

två olika nivåer av betydelse i ett tecken eller en symbol (Gripsrud 2002: 142). Denotation är

tecknets uppenbara betydelse. Det kan illustreras med att ett fotografi på en pojke denoterar

med ordet pojke. Konnotation är beteckning av andra graden och kan förenklat förklaras som

ett teckens indirekta eller abstrakta definition och beskriver det samspel som sker när ett

tecken möter mottagarens uppfattningar, känslor eller de värderingar som gäller i den aktuella

kulturen (Fiske 1990: 118). Ordet pojke kan ge upphov till konnotationer som ung man eller

barn av manligt kön medan denotationen av pojke syftar till alla de människor på jorden som

kan åsyftas med ordet pojke. Om denotation är vad som benämns eller illustreras så är

konnotation hur det benämns eller illustreras (Fiske 1990: 119). Det kan vara värt att påpeka
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att konnotation inte är detsamma som associationer då associationer är individuella och

personliga. Konnotationer är etablerade och kodifierade i kulturer och beskrivs istället bättre

som kollektiva associationer (Gripsrud 2002: 143).

Musiken saknar till skillnad från ord och bilder allmängiltig betydelse eller denotation

(Bjurström & Lilliestam 1993: 43). För att definiera begreppet musik används tre nödvändiga

analytiska nivåer som utgångspunkt: en akustisk, en beteendemässig och en idémässig nivå.

Där ses musik som den kulturella och sociala konstruktionen av ljud som materialiseras i

processen vid tonsättandet, framförandet eller lyssnandet (Bode 2009: 81). Musik kan därför

vara allt som någon bestämmer sig för att kalla för musik (Cook 1998: 24). I ett kulturellt

system så är musik en form av symboliskt uttryck som består av meningsfulla möjligheter.

För att förstå dessa möjligheter i reklamsammanhang så har en semiotisk modell för att

analysera musik i audiovisuell reklam utvecklats (Bode 2009: 81).

Redan på 1940-talet försökte S. K Langer utveckla en ordlös semantik som hon kallade

”presentational symbolism” i motsats till den diskursiva symboliken i verbalt språk (Bode

2009: 82). Langers ordlösa symbolism kan illustreras med att exempelvis bilder och kartor

redan upplevs som kompletta enheter (Davies 1994: 125). Bode (2009: 82) har bearbetat

Langers ordlösa semantik för att applicera på musik i audiovisuell reklam. För att kunna göra

det så har en kontextuell semiotisk strategi som känner till de sociala och kulturella

dimensionerna av musik utvecklats1. Bode preciserar musikens betydelse som teckensystem

på följande sätt:

In linguistic approaches, contextuality reduces the potential multivocality of signs. They

refer to ”how” understanding of verbal signs works. In Music, contextuality refers to

”what” is understood? (Bode 2009: 82).

1.2.2 Musik och marknadsföring

Marknadsföring går i trender och vissa trender dör ut och ersätts snabbt av andra (Lusensky

2010: 42). För att bemöta en ökad skepticism mot reklam i slutet av 1980-talet förändrades

estetiken i reklamfilm till att börja utvecklas till ett mer underhållande format liknade

musikvideos (Bode 2009: 89). Under tidigt 2000-tal började allt fler företag ifrågasätta

kostnaderna med att använda licensierad populärmusik i reklamfilm. Trenden gick istället mot

                                                  
1 Utförlig förklaring i teoridelen (Rubrik 4.3 – Ett musikaliskt teckensystem sid. 21)
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att allt fler företag började använda okänd musik av nya artister samt att reklamfilmer började

producera egna versioner av kända låtar som ett led i kostnadsreduceringen (Lusensky 2010:

42). Framgångarna med Jose Gonzales medverkande i Sonys reklam eller musikstycket

”Release Me” i Saabs reklamfilm talar för sig själv. Gränsen mellan populärmusik och

reklammusik har tenderat att bli otydlig. Ibland förekommer det även att reklamfilmer lånar

kända artisters sound eller stil för att skriva ny musik i en stil som är typisk för artisten. De

här semiplagiaten har ibland lett till rättsliga processer mellan framförallt artister, låtskrivare,

skivbolag och de som producerat semiplagiaten (Bjurström & Lilliestam 1993: 94).

Då skivindustrin under 2000-talet bröt samman har reklamfilmer på många sätt ersatt

musikvideon som en viktig plattform för nya artister (Lusensky 2010: 42). Idag finns det

hemsidor som specialiserat sig på att organisera och förmedla vilka artister och låtar som

förekommer i TV-reklam. Förhållandet mellan populärmusik och TV-reklam kantas dock av

en del bekymmer då förhållandet mellan artistiska intressen och kommersiella intressen inte

alltid går hand i hand. En del artister vill inte förknippas med slogans och reklamprodukter

och en del musiklyssnare vill inte höra sin favoritlåt som slogan i kommersiella företags

marknadsföring. Därför engagerar användningen av populärmusik i reklam gamla debatter om

populärmusikens status som konst, konst som handelsvara och spänningen mellan

konstnärliga och kommersiella sammanhang (Klein 2009: 9).

Populärmusik kan definieras som en samlingsbenämning på alla de genrer, vilkas

produktion och distribution präglats av de sociala, ekonomiska och teknologiska förändringar

som skett under de senaste tvåhundra åren. Industrialisering och urbanisering har lett till

massproduktion och massdistribution av musiken på en varumarknad i samband med

utvecklingen av etermedier och inspelningsmedier. Populärmusiken kan nämnas som en av tre

huvudgenrer i västerländsk musik då de två andra är konstmusik och folkmusik. Det skall

dock tilläggas att gränserna mellan genrerna rent musikaliskt kan vara flytande

(Nationalencyklopedin 2010). Folkmusik skiljer sig från populärmusik av den orsaken att

upphovsmannen ofta är okänd och konstmusiken skiljer sig för att den sällan riktar sig till en

bred publik. Den sköra allians som råder mellan artistiska och kommersiella intressen

placeras ofta i centrum som hjärtat i populärmusik (Shuker 2002: 21).

Reklam och marknadsföring opererar också inom populärmusiken som aktivt söker en

publik för att artisten, skivbolaget, konsertarrangören, musikförsäljaren och alla andra som

ingår i ledet ska blomstra ekonomiskt (Graakjær & Jantzen. 2009: 40f). Estetiken och

trovärdigheten i populärmusiken blir oundvikligen intrasslad och påverkad av kommersiella

områden som finansiering, produktion och försäljning och drabbas därmed av samma
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dilemman som vid användandet av populärmusik i TV-reklam. I denna paradox tycks det som

att reklam och populärmusik har ingått äktenskap där de båda är beroende av varandra (Klein

2009: 9f).

1.3 Tidigare forskning
Trots att de flesta studier påpekar att ämnet reklam och musik är relativt outforskat går det att

hitta en hel del gjorda studier på ämnet. Dock kan sägas att det är relativt lite forskning gjord

inom just musik och reklam om en jämförelse görs med den mängd forskning som bedrivits

på de visuella aspekterna av reklam. Musiken omnämns ibland ytligt i analyser av TV-reklam

utan att direkt tillskrivas någon unik betydelse i det budskap som reklamen förmedlar (Bode

2009: 76, Bjurström & Lilliestam 1993: 31). Den musikforskning som är gjord inom reklam

har koncentrerats på en del olika fronter, bland annat musikens användningsområden,

funktioner och effekt i TV-reklam till mer sociala kontexter som musikens påverkan på

samhället och samhällets påverkan på musiken (Graakjær & Jantzen 2009: 41f). Nedan

redovisas här ett urval som ger en fingervisning i hur forskningen hittills sett ut.

1.3.1 Musikens utbredning i TV-reklam

Det går att läsa en hel del om användningsfrekvensen av musik i TV-reklam. Men det svårt att

dra en skarp kurva hur användningsfrekvensen av musik i TV-reklam sett ut rent historiskt då

studierna är gjord i olika länder och bygger på olika källmaterial (Graakjær 2009: 57) och

därför kan vara svåra att ställa mot varandra. Tidigare uppskattningar av musikanvändningen i

TV-reklam har skiljt sig med allt från 65 procent 1974, till 95-99 procent 2004 (Graakjær

2009: 58).  Mer säkra kvantitativa studier har även pekat på siffror från 51,7 procent 1985, till

94,3 procent 1996, till 84 procent 1999 (Graakjær 2009: 57). Enligt samma studie har

användningen av musik i regionala, nationella och internationella TV-reklamer ökat från 75,2

procent 1992, 80,7 procent 1996, 92,4 procent 2000 till 93,3 procent 2004 i danska TV2 under

april månad (Graakjær 2009: 56). Det är med andra ord spridda skurar vad gäller förekomsten

av musik i TV-reklam.

I Sverige har Bjurström och Lilliestam (1993) gjort en studie där de kvantifierat

frekvensen av musik i tv-reklam. I studien har de kvantifierat antal reklamfilmer med musik,

utan musik samt reklaminslag med enbart bild, text och musik men utan tal. Utgångspunkten

för deras studie och analyser grundar sig på 1765 reklaminslag i fyra svenska kommersiella

tv-kanaler under 16 slumpvis valda dagar som de genomförde 1992 (Bjurström & Lilliestam

1993: 34). Enligt studien innehöll 88 procent av reklaminslagen musik.
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1.3.2 Musikformat i TV-reklam

Graakjær (2009) har undersökt hur användningen av olika musikformat sett ut i TV-reklam ur

ett historiskt perspektiv i Danmark. Jingle är ett kort melodiskt motiv som ofta är

synkroniserad med logotyppresentationen och är typiskt specialskriven för reklamen, medan

emblem består av ett kortlivad musikaliskt ljud i början eller slutet av reklamen som också är

synkroniserad med logotyppresentationen. Tune är ett musikformat som består av en längre

ackompanjerad melodislinga som pågår genom hela reklamen, och består vanligtvis av

originalmusik eller licensierad musik. Song är också ett längre musikformat som består av en

ackompanjerad sjungen melodislinga genom hela reklamen vilket i likhet med Tune ofta

består av originalmusik och licensierad musik (Graakjær 2009: 65). Song kan beskrivas

synonymt med låt eller sång ur ett populärmusikaliskt formuleringssätt. Enligt studien tycks

kortare musikformat som jingel och emblem vinna mark på bekostnad av längre format som

Song och Tune (Graakjær 2009: 67).

Bjurström & Lilliestams (1993) rapport innehåller kvalitativa analyser samt en historisk

översikt av hur musik använts i TV-reklam ur ett funktionsmässigt perspektiv. Deras rapport

är den första av sitt slag i Sverige och skrevs i konsumentupplysningssyfte för

konsumentverket i samband med att det kommersiella tv-formatet etablerades i Sverige på

1990-talet.

1.3.3 Musikens effekt i TV-reklam

Claudia Bullerjahn (2006) har jämfört tidigare gjorda studiers teoretiska tillvägagångssätt för

att mäta effekten av musik i tv-reklam. Eftersom det inte direkt går att mäta tv-reklamens

direkta påverkan på den finansiella framgången hos en marknadsförd produkt har

reklamforskningen istället fokuserat på att mäta effekten av enskilda beståndsdelar som

exempelvis musik i reklam (Bullerjahn 2006: 216). För att mäta effekten av musik har

effektvariabler som ansets ha en positiv inverkan på framgångsrika reklamer använts.

Uppmärksamhet på reklambudskapet, igenkännandet av produkten, erinring av informationen

som förmedlades i reklamen, affektiva intryck av reklamen och produkten, attityd gentemot

reklamen och produkten, referenser till produkten eller varumärket och förmodade

inköpsavsikter kan nämnas som typiska effektvariabler (Bullerjahn 2006: 216).

Genom kvantitativa empiriska studier har reklamforskningen fokuserat på att mäta hur

enskilda musikaliska parametrar påverkat de framgångsrika faktorerna. Bakgrunden till de här

kvantitativa tillvägagångssätten har sitt fäste inom psykologin då utvecklingen av psykologin
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under 1960-talet dominerades av den kognitiva revolutionen med betoning på minne,

uppmärksamhet och tänkande. Med det som utgångspunkt har reklamforskningen försökt att

analysera flödet mellan indata, vanligtvis via stimuli, och utgående effekt i form av en

beteendemässig respons (Hargreave, MacDonald & Miell 2006: 4). Bullerjahn (2006) ger

exempel på studier som haft denna stimuliresponsforskning som utgångspunkt och genom

minnestester undersökt jinglars inflytande vid identifikationen av specifika produkter och

varumärken.

Det har också gjorts undersökningar mellan effektiviteten att använda verbala och

musikaliska signaler för att skapa ett igenkännande av produkter samt hur glad och

melankolisk musik kan påverka avsikten att konsumera. För att undvika adjektiva

feltolkningar i försök att mäta emotionella och affektiva intryck hos respondenterna har

modeller som ”Self-Assessment Manikin” utvecklats (Bullerjahn 2006: 219). Modellen

bygger på ett antal tecknade figurer som var för sig symboliserar olika känslotillstånd. Genom

att låta respondenterna välja den figur som ligger närmast deras känsla kan de på ett

ickeverbalt vis kommunicera hur de känner om en reklam eller produkt.

Inom forskningen har termer som kongruens2 och passform kommit till i empiriska

studier där undersökningar av hur väl viss musik passar in i en reklam. Kongruensmodellen

bygger på hur väl musiken överensstämmer med reklamens kärnbudskap och kan illustreras

genom att kinesisk musik är lämplig i en reklam för en kinesisk restaurang men inte för en

västerländsk (Bode 2009: 84).

1.3.4 Fördjupning

Nicolai Graakjær och Christian Jantzen (2009) har gjort en omfattande kartläggning av den

litteratur och forskning som är finns i ämnet musik och reklamfilm i Tyskland, England och

Skandinavien genom att analysera 84 studier. De har summerat och kategoriserat forskningen

utifrån vilka teman och ämnen som behandlas, exempelvis musikens funktion, användning

och ansvar, musikens form, musikens påverkan på samhället med mera. De påpekar i sin

studie att de studier som är gjorda om musik och tv-reklam under de senaste fyra decennierna

beklagar sig över bristen på tidigare forskningsbidrag. Författarna understryker svårigheten i

att försöka övertyga en tittare som egentligen inte är intresserad av budskapet i en reklamfilm

på blott 30 sekunder och menar vidare att musikens roll i marknadskommunikation, vilket är

ganska långt ifrån föreställningen om musik som ren konst, ändå i stor grad kan påverka
                                                  
2 Kongruens är en term som är vanligt förekommande i reklamforskning och kan synonymt
förklaras som likformighet eller överensstämmelse (Bode 2009: 84).
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människors känsloliv och beteende. De menar att en förståelse för musikens estetiska,

retoriska och psykologiska faktorer visar att musik kan vara mycket mer än bara

underhållande, avslappnande, upphetsande eller renande (Graakjær & Jantzen 2009: 44). För

den intresserade är den här studien en bra utgångspunkt för att göra sig bekant med den

forskning som är gjord då den ger en strukturerad överblick på studier i ämnet. I det stora hela

har den tidigare forskningen karaktäriserats av ett positivistiskt paradigm där just metoderna

gått ut på att mäta effekten eller förekomsten musik i TV-reklam.

1.4 Dagens forskningsläge
Trots att den höga användningsfrekvensen av musik i tv-reklam är en indikator på att

reklamindustrin har stora förväntningar på effekten av musik menar Bullerjahn (2006: 231) att

den vetenskapliga forskningen än så länge bara är i ett förstadium när det gäller att analysera

effekterna. Forskningen har dominerats av experimentella studier samtidigt som

beteendemässiga observationer i naturliga miljöer varit ovanliga (Bullerjahn 2006: 207).

Matthias Bode (2009: 76) hävdar att det råder ett stort glapp mellan det praktiska bruket av

musik i reklam och den akademiska reklamforskningen. Han kritiserar den rådande

reklamforskningen för att leva i en döv värld och för att vara outvecklad, fragmentarisk och

motstridig. Hittills har forskningens utgångspunkter för att mäta effekten av musik fokuserats

på enskilda musikaliska parametrar som volym, tonalitet och rytm men inte så mycket på

musikens meningsfulla semiotiska funktioner (2009: 76, Sawyer 2005: 54). Forskningen

behöver utveckla och etablera en ny metodologi med en kombination av kvalitativa och

kvantitativa metoder (Bullerjahn 2006: 232).

Bristen på traditionell forskning inom reklam och musik beror främst på att forskarna

har en generaliserad bild av musiken helt isolerad från social och kulturell förankring (Bode

2009: 81). Läroböcker i reklam nämner inte musiken som en avgörande faktor i sig utan

förmedlar istället musikens syfte som palett för att färglägga reklamen med humor, sex eller

någon annan känsla (Bode 2009: 76). Linda M. Scott var den första akademiska

reklamforskaren som under tidigt 1990-tal uttryckte en oro över att det största hindret för

framsteg i forskningen om musik i reklam, var uppfattningen om musik som ett icke

semantiskt verktyg för affektiv stimulus (Bode 2009: 76).

Det som ligger till grund för de studier som är gjorda om musik och reklam i samtida

reklamlitteratur bygger på teorier från 1800-talets psykoakustik och psykofysiologiska

musikpsykologi som exemplifieras av forskare som Herrman von Helmholtz, Wilhelm Wundt

samt den empiriska amerikanska musikpsykologin från 1900-talets början (Bode 2009: 76).
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Bode (2009: 78) framhåller frågeställningen och metodologin som de största misstagen inom

dagens forskning eftersom experimenten är konstruerade i ljudreglerade laboratoriska miljöer.

Istället för att försöka förbättra mätmetoderna borde forskningen istället fokusera på vad det

är som de egentligen försöker mäta. Kongruensmodellen är idag bristfälligt på grund av att

den förenklar komplexiteten i interaktionen mellan musik och bild till ett simpelt ja eller nej.

Det ligger inte i linje med dagens reklamretoriksforskning då varumärken som Nike använder

sig av operamusik för att marknadsföra sportskor och Levis använder barockmusik i jeans-

reklam vilket inte passar eller kongruerar på en logisk nivå (Bode 2009: 85). Slutligen tar inte

heller kongruensmodellen hänsyn till att det även inom begreppet musik finns olika former av

passform eller kongruens. Innebörden av ”Drum and Bass” musik kan exempelvis skilja om

den som spelas genom en gammal knastrig fonograf eller genom ett modernt hifi-system

(Bode 2009: 85).

Musikens användningsområde har gått från efemära jinglar till att musik idag användas

som akustiska bakgrunder till reklamvideos på ett sätt som liknar musikvideos. Reklamen

tillåts att fungera på två olika nivåer. Dels genom att marknadsföra produkten och varumärket

i sig samt att marknadsföra musiken som förekommer i reklamen. Det här sambandet är heller

ännu inte systematiskt utforskat (Bullerjahn 2006: 231). Reklamindustrin använder sig av

populärmusik som de tror tilltalar deras målgrupp men många forskningsresultat pekar på att

populärmusik inte är ett universalmedel i marknadsföring. Fel musikval kan vara direkt

avgörande för en reklamfilms misslyckande (Bullerjahn 2009: 231). Istället behövs mer noga

val av musik i reklamfilmer göras och således föreslås mer samlade studier av effektiviteten

av populärmusik i tv-reklam (Bullerjahn 2006: 232).

Bode (2009: 78) föreslår inom paradigmet för vad som allmänt inom reklamforskning

kallas ”interpretive advertising research” ett nytt idéutkast av musikforskning inom reklam.

Interpretive advertising research kan direkt översättas som tolkande reklamforskning och

bygger som det låter på tolkande kvalitativ forskning snarare än kvantitativ. Metoden kommer

ursprungligen från en grupp oliktänkande angloamerikanska konsumentforskare som under

tidigt 1980-tal startade ett alternativt forskningsfält inom reklamforskningen som fick namnet

”Interpretive consumer research” (Bode 2009: 78). En grundläggande skillnad mellan de båda

forskningsfälten är att den traditionella forskning har sin starkaste referenspunkt i

naturvetenskaperna medan den tolkande forskningen har en starkare koppling till den sociala

och humanistiska forskningstraditionen som förespråkar en metodisk mångfald (Bode 2009:

79).
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2. Syfte och frågeställning

2.1 Syfte
Uppsatsens syfte är att ta reda på hur ett populärmusikstycke (”Heartbeats” med José

González) fungerar som betydelsebärande teckensystem i en reklamfilm.

2.2 Frågeställning
Syftet kan brytas ned i följande forskningsfrågor:

• Vilka sociala och kulturella värden innehåller musikstycket?
• På vilket sätt skapar musikstycket mening i reklamfilmen?
• På vilket sätt påverkas varumärkets/produktens identitet av musiken?

2.3 Avgränsning
Musikens sätt att påverka oss via audiovisuella medier som exempelvis reklamfilm är mycket

komplext och kan beskrivas ur en rad olika funktioner och betydelser. De här funktionerna

och betydelserna kan förklaras ur psykologiska, socialpsykologiska, sociala, strukturella,

betydelsebärande, affektiva och estetiska utgångspunkter (Bjurström & Lilliestam 1993: 30).

Undersökningen avgränsas till att undersöka de affektiva, sociala och kulturella

betydelsebärande beståndsdelarna av ett populärmusikstycke i en tv-reklam.
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3. Metod och material

3.1 Kvalitativ metod
Eftersom syftet är att undersöka musiken som betydelsebärande teckensystem så är det

lämpligt att använda kvalitativ metod. Karin Widerberg (2002) definierar den kvalitativa

forskningen på följande sätt:

Kvalitet handlar om karaktären eller egenskaperna hos någonting, medan kvantitet

handlar om den mängd som gäller för dessa karaktärsdrag eller egenskaper. Kvalitativ

forskning syftar alltså till att klargöra fenomens karaktär eller egenskaper, medan

kvantitativ forskning handlar om att fastställa mängder. Den kvalitativa forskningen

söker alltså primärt svar efter fenomenets innebörd eller mening, medan den

kvantitativa forskningen primärt söker efter dess förekomst eller frekvens (Widerberg

2002: 15).

Kvantitativ metod strävar efter att mäta iakttagelser för att dra generella slutsatser. Avsikten

är inte är att mäta och generalisera musikens betydelse utan undersöka hur musiken som

teckensystem arbetar i en viss kontext.

3.2 Hermeneutik
Under arbetets gång har ett hermeneutiskt vetenskapsteoretiskt förhållningssätt använts.

Hermeneutiken är en metodlära som kan översättas som tolkningslära eller förståelselära där

forskaren med ett humanvetenskapligt betraktelsesätt tolkar alla kulturprodukter utifrån en

kulturellt given förförståelse (Molander 2003: 166).

Karl Popper använde sig av begreppet förväntningshorisont som beteckning på

forskarens förkunskaper och antaganden inom ett visst område. För att forskaren ska kunna

göra vetenskapliga observationer måste denne veta var och vad den ska söka efter. Forskarens

kunskapsintresse är på så vis av grundläggande betydelse för vad hon/han kommer fram till

och hur. Meningen vi tillskriver exempelvis en text är en blandprodukt av våra förkunskaper

samt de uttryckselement som vi finner i texten. Den växelverkan som sker i form av pendling

mellan del- och helhetsförståelse är fundamentet i den hermeneutiska cirkeln (Gripsrud 2002:

174f). Under uppsatsens utformning har ett objektivt och öppet förhållningssätt till

källmaterial såväl som litteratur eftersträvats.
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3.3 Masking
För att besvara frågeställning och fullfölja undersökningens syfte har kvalitativa

frågeformulär i anslutning med en audiovisuell analysmetod som heter Masking (Chion 1994:

1964ff) valts. Masking är i första hand inte konstruerad för att analysera musik utan snarare

ljudeffekter, dialog och omgivningsljud i film. Grundsyftet med Masking är att maskera en

del av den audiovisuella helheten, exempelvis bilden, för att åskådliggöra anmärkningsvärda

detaljer i ljudet på ett djupare plan då de visuella intrycken är bortkopplade. Metoden är

förenlig med uppsatsens syfte eftersom den tillåter undersökningens respondenter att tolka

musiken och det visuella var för sig.

Svaret på frågan vad musiken kommunicerar beror till viss del på vilket medium som

förmedlar den och vilka uttrycksformer den kombineras eller samspelar med. Samma

musikstycke kan förmedla olika meningar och betydelser beroende på om den förmedlas i ett

audiovisuellt sammanhang eller enbart i ett auditivt medium (Bjurström & Lilliestam 1993:

40). Ett musikstycke som används i en film för att berätta vilken tidsepok en viss scen

utspelar sig kan få en helt annan betydelse och innebörd om musiken till exempel förekommer

i en topplista på radio. En populärmusikinspelning förmedlar endast i undantagsfall exakt

samma betydelse och budskap när vi lyssnar på ett fonogram eller när vi ser den i en

musikvideo (Bjurström & Lilliestam 1993: 40).

Masking gör det möjlig att isolera musiken från reklamfilmen och låta respondenterna

tolka musiken, bilden och helheten var för sig. Men den här metoden ges möjlighet att

jämföra tolkningarna och analysera varje del för sig.

3.4 Urval
För att få ut tillräcklig information i form av intressanta och reflekterande svar har

respondenter som haft en positiv inställning till att medverka i studien eftersträvats. En positiv

inställning är värdefull eftersom engagemang och motivation är en förutsättning för reflektion

och eftertanke. Det har inte eftersträvats att respondenterna skall ha någon särskild musikalisk

förkunskap eller skolning i ämnet. Urvalet grundar sig på den respons som givits genom

annonsering via det sociala mediet Facebook samt människor som visat ett intresse och

engagemang kring ämnet. Det har inte eftersträvats någon särskild spridning mellan kvinnor

och män eller specifika åldersgrupper eftersom kvantitativ metod är bättre lämpad för

statistisk analys. Vikten har istället legat på att hitta människor som har en förmåga att

reflektera och kommunicera.
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Att antalet respondenter i undersökningen har blivit sju har varit en avvägningsfråga

mellan material och tid. Flera respondenter skulle innebära en mer tidskrävande insats för

bearbetning och analys vilket skulle ha påtvingat en reducering av undersökningen och antalet

frågor. Omvänt skulle en utbredning av frågornas omfattning ha inneburit en reducering av

antalet respondenter. Till en början bestod källmaterialet av åtta respondenter. Dock svarade

en respondent så knapphändigt på formulärets frågor att den respondentens svar valdes bort i

analysen.

I valet av reklamfilm har en strävan funnits i att hitta en reklamfilm utan ”voice over”.

Främst för att en sådan eventuellt skulle kunna framhäva budskap som påverkade

respondenten i sin tolkning av filmen med ljud, vilket skulle försvåra analysen av musikens

betydelse. Rent praktisk skulle det vara mycket svårt att klippa in en ”voice over” utan att

läckage av musiken följde med i filmexemplet utan musik. För att komma åt de sociala och

kulturella associationerna var också en reklamfilm med musik som respondenterna på något

vis kunde ha en relation till intressant (Bode 2009: 82).

Den reklamfilm som valts heter Bouncy Balls och producerades 2005 för Sonys LCD

och 3LCD-serie Bravia. Musikinnehållet i reklamfilmen är José González tolkning av The

Knifes musikinspelning Heartbeats som även finns representerad på González album Veneer

från 2003. Populärmusikstyckets medverkan i reklamfilmen hjälpte José González att nå ut

till en större publik vilket gav honom en rejäl skjuts i karriären (Lusensky 2010: 42).

Reklamfilmen är därför ett talande exempel på hur relativt oetablerade artister och musik kan

hitta publik och få ett genombrott genom medverkan i reklamfilm. Den är också ett bra

exempel på hur stora multinationella företag som Sony använder sig av relativt oetablerad

musik i sin marknadsförning.

Nackdelen med valet av reklamfilm är att den är fem år gammal samt att José González

på den tiden hunnit etablera sig mer som artist. Tolkningarna av reklamfilmen kan därför inte

direkt tillskrivas exakt samma betydelse som när reklamfilmen var aktuell.
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3.5 Reklamfilmsbeskrivning
Reklamfilmen är två minuter och 30 sekunder lång och innehåller 48 kameraklipp. I filmen

får tittaren följa ett hav av färgade studsbollar som studsar ned för San Fransiscos gator i

slowmotion. Studsbollarna gestaltas genom olika kameravinklar (se Bilaga 1 för detaljerad

beskrivning).

3.6 Tillvägagångssätt
För att underlätta datainsamlingen utformades frågeformuläret på Surveymesh3 hemsida. Det

digitala frågeformuläret underlättade både för författaren och respondenterna eftersom

undersökningen gick snabbt och enkelt att genomföra trots geografiska begränsningar. För att

testa hela processen gjordes först en provgenomgång med en person som fick testa hela

processen kring undersökningen. Försökspersonen gavs möjlighet att komma med synpunkter

och frågor om det uppstod några oklarheter. Testgenomgången gjorde att några

frågeformuleringar förändrades och förklarades ytterligare. Testpersonens svar är inte

inkluderat i resultat eller analysen. Respondenterna kontaktades via e-post där de

informerades att undersökningen uppskattningsvis skulle ta 30 minuter att genomföra. Det

tillät respondenterna att genomföra enkäten i den miljö de själva föredrog samt att de kunde

genomföra den i lugn och ro när de själva kände att de hade tid och lust.

Direkt när respondenterna var klar med undersökningsmomentet och besvarat

frågeformuläret visade det sig att resultatet utelämnade en väsentlig del av helheten. En fråga

om reklamfilmens miljö saknades. Respondenterna blev därför ombedda att besvara ett nytt

formulär med två kompletterande frågor. Ur tidsaspekt tog det två dagar från att resultaten i

första formuläret kommit in till att svaren på det andra formuläret skickades ut.

                                                  
3 www.surveymesh.se
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3.6.1 Undersökningen

I inledningen av frågeformuläret informerades respondenterna att läsa instruktionerna

noggrant. De informerades om att det var deras subjektiva tankegångar, känslor och

associationer som var av intresse för undersökningen och att det inte fanns några rätt eller fel.

Vidare uppmanades respondenterna att skriva ner sina tankegångar även om de tyckte att det

var svårt att svara på en fråga. I instruktionerna hänvisades respondenterna att öppna

reklamfilmen på Youtubes4 hemsida. Respondenterna uppmanades också att använda ett

ljudsystem som de kände sig förtrogna med.

Undersökningen bestod av tre delar. I del ett uppmanades respondenterna att stänga av

datorskärmen och enbart lyssna på musiken för att sedan svara på enkätens frågor som

berörde musiken. I den andra delen fick de stänga av ljudet och enbart titta på filmen för att

sedan svara på enkätens frågor om filmen. I den sista och tredje delen fick respondenterna se

filmen med musik och sedan svara på de frågor som rörde hela det audiovisuella spektrumet.

3.6.2 Frågeformuläret

Att frågeformulär valts framför intervjuer grundar sig främst på tidsaspekter då intervjuer

kräver överenskommelser om tid och plats för intervju. Intervjuerna måste bandas och sedan

transkriberas vilket tar mycket tid från det arbete som istället använts på att analysera svaren.

Ett annat argument för att använda frågeformulär är att strukturen på frågorna och svaren

förenklar bearbetningen av materialet och analysen. Eftersom själva utformningen av frågor

och svarsalternativ kan påverka de presumtiva svaren (Holme & Solvang 1997: 175) var det

viktigt att strukturera och formulera frågorna utifrån de teoretiska utgångspunkter som ligger

till grund för uppsatsen.

Det första frågeformuläret bestod av 23 frågor och det andra av två frågor. I

frågeformuläret uttrycktes frågorna på ett sätt som gav respondenterna utrymme att ge öppna

svar. Det fanns med andra ord inga svarsalternativ som respondenterna kunde välja mellan.

Det var respondenternas personliga tolkningar och associationer kring musiken och filmen

som var av intresse. Med givna svarsalternativ är det lätt att lägga ord i munnen på

respondenterna. En del ansvar har således vilat på respondenternas förmåga att utveckla,

motivera och förklara sina svar. Samtidigt måste respondenterna också ges en chans att förstå

frågorna på ett konkret plan. Svårigheten bestod i att balansera och formulera frågorna på ett

                                                  
4 www.youtube.se (den aktuella filmen finns på:
http://www.youtube.com/watch?v=oP5J4W5GQ3w)
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sätt som gjorde att respondenterna förstod innebörden i frågorna samt att respondenterna

kände sig motiverade att utveckla sina svar.

Enligt Holme & Solvang (1997: 175) är det viktigt att frågorna utformas på ett sätt som

gör att respondenternas uppfattning av frågornas innebörd så långt som möjligt är lika. I de

fall som frågorna bedömdes svårtydda gavs respondenterna stödfrågor och alternativa

svarsalternativ. Det går inte att undkomma att frågornas utformning på ett eller annat sätt

påverkar hur respondenterna svarar. Enligt Popper (Gripsrud 2002: 174f) är det forskarens

förväntningshorisont som ligger till grund för de antaganden som forskaren gör. Forskarens

litteraturstudier och egna tolkning av reklamfilmen ligger därför till grund för vilka frågor

som forskaren anser vara relevanta för undersökningen. De frågor som rör musiken i den här

undersökningen är baserad på det musikaliska teckensystemet (Bode 2009) som presenteras i

teoridelen.

3.6.3 Analysmetod

Efter att läst igenom respondenternas svar några gånger har svaren sammanställts så

jämbördigt mellan respondenterna som möjligt. Det har inte varit någon självklarhet då de

öppna frågorna lett till att utvecklingsgraden i svaren varierat. Några respondenter har

utvecklat sina svar betydligt mer ingående än andra. I analysmomentet har mönster, meningar,

funktioner och innebörder i källmaterialet sökts som kan ha en betydelse i reklamfilmen sökts.

Genom tolkning av källmaterialet har förståelsen för delar av helheten lett till en ökad

förståelse för helheten. Samtidigt har förståelsen för helheten ökat förståelsen för delar av

källmaterialet vilket är fundamentet i den hermeneutiska cirkeln (Gripsrud 2002: 176).

3.7 Metodkritik
Nackdelen med att sammanställa kollektiva associationer är att det inte direkt går att förena

den skildrade funktionen eller kommunicerade meningen till någon särskild respondents

upplevelse i ett orsakssamband. En annan nackdel med frågeformulär är att det inte ges någon

möjlighet att ställa motfrågor till respondenterna i de fall där intressanta eller otydligt

uttryckta reflektioner och associationer dyker upp. Det kan vara problematiskt att dra

slutsatser av öppna svar som besvarats via frågeformulär på Internet.

Är svaren tillförlitliga? Det går inte med all säkerhet att lita på att respondenterna

förstått innebörden formulärets frågor. Det går inte heller att garantera att respondenterna

konsekvent utförd undersökningen enligt instruktionerna vilket minskar reliabiliteten i

metoden. Med detta i åtanke kan det vara svårt att göra tillförlitliga analyser av svaren och



18

göra reliabla kopplingar till litteratur och teori. Validitet är ett komplext begrepp som

beskriver graden av överensstämmelse mellan den teorietiska definitionen och den

operationella definitionen (Bjereld, Demker & Hinnfors 2002: 113). Genom att isolera

musiken från dess reklamsammanhang ges möjligheten att ta reda på vilka kulturella och

sociala värden som musiken ensamt bär med sig på egen hand. Det skall ändå betonas att det

är vanskligt att försäkra att musiken alltid kommunicerar samma mening och betydelse i

isolerat läge som i reklamfilmen då kontext är en förutsättning för förståelse av musik (Bode

2009: 82).
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4. Teoretiska utgångspunkter

4.1 Varumärkesidentiteten
Tony Meenaghan (1995: 31) menar att reklam är en potent källa till varumärkesidentitet.

Konsumenten påverkas av reklamen och skapar en relation med varumärket på två olika

grundläggande plan samtidigt. En av reklamens två viktiga funktioner är att presentera och

positionera varumärkets attribut mot konsumenternas förväntningar vilket till stor del präglas

av pragmatisk information. Attributen kännetecknas framförallt av prestandaspecifika eller

funktionella egenskaper hos varumärket. Den andra funktionen är att förena varumärket med

värden som är symboliskt attraktiva för målgruppen. Att genomsyra varumärket med

människoliknande värden snarare än mekaniskt resultatinriktade värden har blivit allt

viktigare i takt med att varumärken och produkters tekniska fördelar har tenderat att bli allt

mer likartade till sin karaktär (Meenaghan 1995: 31). Figur 1 visar hur symboliska attityder

påverkar konsumenterna på ett känslomässigt plan medan de praktiska egenskaperna talar till

den rationella sidan av konsumenten.

(Figur 1) Original av Cooper, P, 1989. Practical and symbolic attitudes to buying brands.  Källa: Tony Meenaghan, 1995,

sid. 31.
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4.2 Den musiksocioligiska kommunikationsprocessen

(Figur 2) Original av Brown, S. The social enhancement model of music. Källa: Steven Brown, 2006, sid. 7.

Steven Brown (2006: 6f) beskriver dynamiken i den musiksocioligiska

kommunikationsprocessen (Figur 2) som slutligen leder till kontroll över mottagarens

beteende där musiken ses som en associativ förstärkare av social kommunikation. I den första

punkten visar figuren musikens sociala och ekonomiska funktioner samt hur de används som

kontrollmekanismer. Kommunikationsdelen, fas två och tre, hänvisar till de sätt som

musikaliska buskap bildas på ett pragmatiskt sätt av avsändaren samt hur det avkodas av

mottagaren. I fas två avgörs hur musikens mening antingen skapas genom affektiv stimuli

eller genom symboliska associationer (Brown 2006: 8). Det som kommuniceras beror alltså

på hur känslomässigt stimulerad mottagaren blir av musiken eller vilka associationer

mottagaren får av musiken.

Fas tre beskriver den högre inverkan och mening som känslor eller associationer har på

individuella övertygelser, attityder och ideologier (Brown 2006: 8). Melodier, låtar och sound

används för att ladda varumärken och produkter med de egenskaper, betydelser och

innebörder som musiken förmedlar. Musikens symboliska laddningar, innebörder, betydelser

och känslor används för att påverka mottagaren i exempelvis reklamfilm (Bjurström &

Lilliestam 1993: 95f). Reklamen kan genom användandet av musiken styra sin målgrupp för
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att skapa kontroll över konsumenternas beteende. Slutligen återkopplas resultatet av den

musikaliska kommunikationen ihop under punkt fyra med de sociala och ekonomiska

funktionerna vilket sluter cirkeln.

4.3 Ett musikaliskt teckensystem
Bode (2009: 80) inringar den tolkande reklamforskningen utifrån Saussures semiotiska

perspektiv, ”a science which studies the life of signs at the heart of social life”.

De sociala och kulturella dimensionerna av musik är situationsbundna och kan förklaras ur tre

grundbegrepp.

Verbala associationer (Verbal cues) är de verbala kopplingar en person har hört eller

läst om en artist eller ett musikstycke. Det kan vara låttitel, låttext, artistens namn, artistens

uttalande och ståndpunkter, exempelvis politiska eller religiösa, allmän kritik av artisten och

musiken samt informella diskussioner om artisten.

Visuella associationer (Visual cues) innefattar de visuella kopplingar man gör med en

artist eller en låt. Skivomslag, musikvideos, artistens utseende, bild och kroppsspråk, spel och

filmer, sammankopplingar till mode och mycket mer.

Soniska associationer (Sonic cues) handlar i första hand inte om melodi, ackord, rytmik,

partitur eller musikteoretiska termer utan snarare om ljudbildens fonetiska kvaliteter. Dessa

kvaliteter ligger framförallt i framförandet och det konstruerade ljudet som kommit till vid

studioinspelningen. Estetiken, särskilt i populärmusik, skapas ju i produktionsprocessen och

kännetecknas av producenter som George Martin, Sam Phillips, Phil Spector och många

andra. På så sätt skapas de fonetiska kvaliteterna i inspelningsprocessen och fungera som en

fonetisk referenspunkt för olika kulturepoker (Bode 2009: 82). I vardagligt språk brukar detta

kallas ”sound” eller ”ljudbild”. Det är vanligt att man i spelfilm använder sig av en viss musik

med ett visst ”sound” för att berätta vilken tidsepok en scen utspelar sig, vilket förstås av den

publik som är insatt i den aktuella kulturhistorien (Bjurström & Lilliestam 1993: 20).
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4.4 Musik och bild interaktion i reklamfilm

(Figur 3) Original av Bode, M. Modes of music-image interaction. Källa: Mattias Bode, 2009, sid. 86

Bode (2009: 86) förklarar musikens betydelse ur två perspektiv beroende på vilken funktion

den har i reklamfilmen. Musikens delas in i ett bakgrundläge (musicalization of the image)

och ett förgrundsläge (visualization of the music) (Figur 3). Modellen tar hänsyn till musikens

multimodala5 egenskaper och hjälper till att förklara potentialen av en multimodal

reklamretorik där flera olika passformer och kongruens är möjliga (Bode 2009: 76f).

Modellen är ett verktyg för att förklara musikens betydelse ur ett socialt och kulturell

perspektiv snarare än som linjär kommunikationsprocess. I reklamfilm kan ett musikstycke

kodas på abstrakta eller mer specifika nivåer.

4.4.1 Bakgrundläge

Då musiken betraktas ur bakgrundsläge är dess funktion att hjälpa till att leda fram de

kärnbudskap som slutligen uppfattas visuellt. Det är viktigt att poängtera att musikens

betydelse i bakgrundläge bygger på funktionella skillnader snarare än estetiska. Teorin bakom

den traditionella filmmusiken ses som en referens här då musiken hjälper till att understryka

visuella aspekter och binda samman det visuella flödet. Med musiken i bakgrundsläge

                                                  
5 Multimodalitet är ett vanligt begrepp inom kommunikationsvetenskap och har sina rötter i
psykologin och lingvistiken. En definition av multimodalitet kan förenklat förklaras som
resultatet av samspelet mellan många olika källor (Bode 2009, O’Halloran 2004: 94).
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fungerar musikens koder på ett mer abstrakt plan där grundläggande musikaliska normer,

genrer, subgenrer och unika uttryck kan komma till användning.

Musikens viktigaste egenskap i det här läget är att skapa en emotionell inramning

(emotional framing) av den visuella handlingen och händelseförloppet i filmen. Musiken leder

tolkningen av känslotillstånd i det visuella innehållet. Den emotionella inramningen kan

beskriva produktens användare, skilja dem från konkurrerande produkter och användare,

karaktärisera det känslomässiga bandet mellan produkt och användare samt ge ett emotionellt

intryck av den potentiella målgruppen (Bode 2006: 87).

Sociala och kulturella tecken i musiken kan addera en social, kulturell, ekonomisk och

historisk inramning (socio-cultural framing) av produktens sociala position och dess

användare. Här kan sociala och kulturella betydelser i musiken beskriva och positionera

värden i reklamfilmen (Bode 2009: 87) som i en förlängning även kan påverka de symboliska

egenskaperna av varumärkesidentiteten (Meenaghans 1995: 31).

Slutligen kan musiken fungera som ett narrativt verktyg (narrative framring) genom att

exempelvis understryka filmens realtid med diegetisk musik eller att gestalta subjektiv tid

med ickediegetisk musik.

4.4.2 Förgrundsläge

När musiken studeras i förgrundsläge så kommenterar och illustreras det visuella innehållet av

musiken och dess teckensystem på ett mer konkret plan. De betydande funktionerna med

bilderna är att leda fram det huvudbudskap som slutligen uppfattas komma från musiken.

Musikvideos ses som en referens då musiken är i förgrundsläge. För att tolka musikens

potentiella betydelse och mening i tv-reklam ur ett estetiskt perspektiv så måste hänsyn visas

för den växelverkan som sker mellan de musikaliska, visuella och verbala beståndsdelarna i

reklamen. De tänkbara meningarna kan alltså endast existera i detta samband (Bode 2009:

84).

I Figur 4 skildras interaktionen mellan de sociala och kulturella betydelserna i musiken

med det som sker i den rörliga bilden. Modellen skildrar växelverkan och definierar

förhållandet mellan bild och musik i tre olika kategorier: illustration, amplification och

incoherence (Bode 2009: 91).

Genom illustration (illustration) bestämmer ofta den visuella berättelsen musikens

handling och stämning, ofta i relation till verbala associationer och kontexter (verbal cues) i

musiken. I musikvideos är visuella illustrationer av musikens text är vanligt förekommande. I

reklamfilm är det vanligt med musik som är direkt skapad för reklamen samt med licensierad
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musik i samverkan med modifierad text för att bättre passa reklamens syfte. Det är också

möjligt att musikaliska element som rytm illustreras med exempelvis ljuseffekter. I

reklamfilm kan illustration betona en viss stämning i musiken genom att exempelvis

visualisera sexigheten i sången med dans och fysiska rörelser (Bode 2009: 89).

Med amplifikation (amplification) adderar det visuella nya lager av meningar som har

en genklang i musiken. Denna genklang genererar en slags resonans som repeterar olika

element av reklamens innehåll vilket leder till att de ekar med varandra. Amplifikation

multiplicerar reklamens innebörd vilket ökar förståelsen av reklamens kärnbudskap (Bode

2009: 90).

Osammanhängande (Incoherence) står för en osammanhängande eller oordnad relation

mellan bild och musik. Det innebär att motsägelser och slitningar mellan musik och bild

öppnar upp för helt nya meningspotentialer och innebörder. Estetiken kännetecknas av

intertextualitet6, paradoxer, undergrävningar och frigörelser av antaganden. Avsikten är att

målgruppen ska uppskatta det unika i reklamen och att uppskatta tvetydigheten för sin egen

skull snarare än att försöka hitta en icke-existerande, sammanhängande mening (Bode 2009:

90).

(Figur 4) Original av Goodwin, 1993. Bearbetad av Bode, M. Music-Image interaction in the visualization mode. Källa:
Mattias Bode, 2009, sid. 89.

                                                  
6 Intertextualitet är en litteraturteoretisk benämning på relationer mellan texter. Intertextualitet
innebär att alla texter ingår i ett nät av relationer till andra texter och att ingen text står
isolerad (Nationalencyklopedin 2010). Termen gäller även för andra kulturella former som
film, reklam och populärkultur.
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5. Empiri

Eftersom respondenterna var utlovade anonymitet så har de givits fiktiva namn.

Respondenternas riktiga namn är inte heller intressant för undersökningen. På grund av

platsbrist så har sammanfattningar från frågeformulären gjorts genom tolkning.

5.1 Musik
Eftersom musiken saknar allmängiltig betydelse (denotation) kan dessa associationer därför

ses som konnotationer (kollektiva associationer) ur ett betydelsebärande semiotiskt

perspektiv. Konnotationer delas med de människor som delar samma kultur och därför är de

associationer som avviker en fråga om sociala och psykologiska skillnader hos

respondenterna.

5.1.1 Affektiv stimulus

Respondenterna tyckte att musiken kändes djup, oberoende, naken och ärlig. Musiken väckte

frågor och funderingar om livets djupare frågor som kärlek, sorg, tro och hopp. Några

respondenter tyckte att musiken var harmonisk och avslappnande. Några respondenter

skriver:

Varma känslor av ödmjukhet, kärlek, omtanke, trygghet, empati, harmoni, lugn och

ömhet. Skildrar ett inre känslor bortom all ytlighet och tankar om livets mening. Frågor

om/känslor av tilltro. Minnen/förfluten tid och framtid. Tankar om livets frågor, tro och

hopp. Musiken förmedlar framför allt känslor av värme och kärlek för mig, vilket får

mig att associera till medmänsklighet och fred. Ödmjukheten skildras genom upprepade

musikavsnitt som jag kan tolka som frågor, frågor som alla som tänker har, frågor och

val i livet. (Petra)

Lugn och harmoni... jag blir lycklig och väldigt sprallig samtidigt som jag kan känna

lite eftertänksamhet och lite sorgen känsla… Jag älskar musiken den är trallvänlig och

samtidigt melankolisk får mig att bli nostalgisk o funderar över livet, människorna i min

närhet, kärlek, vänskap och framtiden älskar den akustiska gitarren och enkelheten i

låten, och att ngt så enkelt kan framkalla så många olika känslor på en gång.

 (Amanda)
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Jag får känslan av att det handlar om någon form av resa, stillsam och harmonisk. Det

lämnar även ett intryck av gemenskap, snarare än en enskild person. Jag upplever det

som tämligen positivt, jag ser förhållandevis fint väder framför mig, snarare än regn.

Känslan är även att det är utomhus, tämligen öppet. Det finns även något rofyllt, men

äventyrligt och lekfullt över det. (Roland)

Inget känns tvingat med låten. Musiken är ren, naken och äkta. Det är något med

akustisk gitarr som gör att det låter som att musiken kommer från hjärtat från den som

spelar - alla känslor kommer ut. Känns sårbart men ändå kraftfullt. Lättsamt med ändå

allvarligt. Oskuldsfullt. (Jonna)

5.1.2 Kulturella och sociala associationer

Majoriteten av respondenterna var bekanta med artisten och musiken. Respondenterna,

inklusive de som inte kände till artisten eller låten upplevde musiken som äkta, seriös,

otvingad, oberoende och nyskapande. En röd tråd hos respondenterna var att artisten

uppfattades anspråkslös till sitt yttre men desto mer medveten och estetisk i sitt konstnärskap.

Artisten representerar egenskaper hos den vanliga människan som styrka, utsatthet och

nakenhet i den stora världen. Flera av respondenterna associerade att artisten var populär i

kretsen av vänner och bekanta och förknippar musiken med singer/songwriter artister från

1960 och 1970 talet som Simon & Garfunkel och Nick Drake.

Visuella associationer:

Hans konvolut är väldigt arty, själv har han ganska slapp/ordinär klädstil... Jag har sett

honom flertalet gånger, första gången var på Arvika 2002. (Stellan)

Jag tror att det är en independent artist som i sitt yttre är lite anspråkslös och inte

anstränger sig för att vara bäst eller sticka ut, är sig själv helt enkelt. Attityden visar

värme, kärlek och ödmjukhet… Kanske skivomslaget är kommersiellt och tillpoppat,

men jag tror att det är enkelt, kanske med en naturskildring eller en bild som talar om en

djupare mening t.ex. någon symbol. (Petra)
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Jag är inte särskilt bekant med artisten, men förknippar musiken med en lite stökig

frisyr, enkla, neutrala kläder, sepiabilder och konstverksomslag… (Roland)

När jag tänker på honom ser jag en enkel kille som omges av ett lugn och en

självklarhet när han spelar och sjunger. Han gör detta för att han vill förmedla något och

han gör det på ett väldigt naket sätt… När jag lyssnar på den ser jag flera bilder likt en

film. Det handlar om flöde, lugn och en inner glädje som när man är kär. Jag ser framför

mig ett ungt par som är "in love", känner känslorna de känner av en stilla passion som är

intensiv som en eld och flödande som vatten. (Jonna)

Jag ser ett par slitna jeans, en cardigan och ett par slitna converse… förknippar den med

sorg och deppigheter, men även lyckliga stunder i mitt liv då jag trallat till den i mina

lurar & låtsas att jag varit med i en musikvideo i ett låtsas land. (Amanda)

Verbala associationer:

Artisten upplevs av mig som oberoende. Jose Gonzales, låten är en The Knife-cover.

Känner egentligen inte till så mycket om artisten, vet dock många som gillar både

originalet och den här versionen, båda versionerna är/var ganska speciella, kändes

nyskapande/annorlunda och intressanta när de kom. (Niklas)

Känns som att artisten är "lite hemlig". Inte kommersiell & mediakåt. Det är Jose

Gonzales, har lyssnat på en hel del av honom men under ganska låga perioder i mitt liv,

vilket gör att jag förknippar hela honom till sorg o smärta. (Amanda)

Jag vet vem artisten är. Det var en period jag lyssnade mycket på José González. Det

jag har alltid uppskattat med hans musik är att den känns så otvingad och så äkta…

Låten heter "Heartbeats". Hörde den först med The Knifes och var skeptiskt första

gången jag hörde hans version, men jag måste säga att jag gillar den bättre än

originalet… Man hör "in love", "heartbeats", "promise" "lean on" etc och musiken gör

resten för att den som lyssnar skall skapa sin egen historia… Jag känner många som

gillar låten så det finns en bred publik som gillar den som lyssnar på alla möjliga

musikstilar och lever helt olika liv. (Jonna). 
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Independent. Har inte varit på konsert, men lyssnar ofta på skiva, mp3 osv. Ja, José

Gonzales, men jag brukar även lyssna på The Knife… Hörde the knifes version 2004.

De flesta jag känner gillar låten. Vet inte vilken kategori den tillhör. Vet inte heller vem

som har skrivit den. (Nadja)

Jag förknippar inte låten med kommersiell musik, även om den är uppenbart

kommersiellt gångbar… Genom musiken får man intrycket att han är en lugn och

känslosam person, något introvert och tämligen ödmjuk… Jag vill minnas att låten är en

cover, orginalet skrivet av The Knife… Jag får intrycket av att texten handlar om

besvarad kärlek, som ändå inte fungerar. Genren som ligger närmast till hands är

Singer/songwriter. (Roland)

Heartbeats av the Knife, framförd av Jose Gonzales. Den bör väl vara 5 år gammal nu

skulle jag tippa utan att googla. Låten handlar så vitt jag vet om ungdomskärlek. The

knife är ju typ elektro-indie, joze är singer/songwriter inde skulle jag säga. Låten är ju

en megasuccé, alla älskar den, iallfall alla i Göteborg. Låten (om man inte känner till

den) utstrålar inte allt för mycket independent men känns å andra sidan inte helt

kommersiell heller. Jag tror jose är lite röd, han är ju trots allt göteborgare…

 (Stellan)

Texten är som poesi med frågor om kärlek, tro och hopp för mig… Upplever inte

musiken som kommersiell, tvärtom... Vet inte vem artisten är eller vad han heter. Jag

tror att det är en intelligent artist med ett inre djup han förmedlar genom musiken och

texten. Jag tror att det är en independent artist som i sitt yttre är lite anspråkslös och inte

anstränger sig för att vara bäst eller sticka ut, är sig själv helt enkelt. Det känns äkta,

genuint och seriöst. Attityden visar värme, kärlek och ödmjukhet. Jag tror mina vänner

och bekanta tycker bra om musiken. (Petra)

Soniska associationer:

Associationen jag får (stämning och likheter i tonfall/klang/instrumentering) är väl

möjligen Nick Drake. (Niklas)
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Musiken låter som den skulle kunna vara från 70-talet. Påminner mig lite om Simon and

Garfunkel. (Petra)

Kompositionen skulle kunna vara tämligen gammal, inte alltför långt ifrån Beatles-

tiden, men soundet känns ändå modernt, då inspelningen är mycket tydlig… Minnet och

soundet säger att den är skriven tämligen nyligen, under 2000-talet. (Roland)

5.2 Film utan ljud
Filmen är uppbyggd kring studsbollar som studsar ned för San Fransiscos gator. Bilderna

visar bollarnas rörelse i slowmotion ur olika kameravinklar. Det förekommer ingen dialog

eller uppenbar handling. Studsbollarna återger färger och djup i bilden. Bilderna nedan visar

klipp från filmen.

5.2.1 Känslor

Respondenterna hade generellt svårt att hitta och sätta ord på sina känslor när de såg filmen

utan ljud. Två respondenter associerade till sin barndom. Nadja blev glad för att hon

förknippade studsbollarna i filmen med sin barndom, men blev sedan irriterad för att hon

tyckte att videon var jobbig och menlös. Amanda fick känslan att vilja bli barn och spela

handboll igen.

Några andra respondenter upplevde filmen otäck och hotfull. Jonna förknippade filmen

med ensamhet, nedstämdhet och vemod för att staden verkade vara övergiven och tyckte att

studsbollarna kändes hotfulla i den tomma staden. Petra kände sig ledsen samtidigt som hon

blev imponerad och nyfiken. Roland tyckte att filmen var skrämmande och överväldigande

samtidigt som den var lekfull, charmig och fängslande. Stellan kände sig upprymd av

bollarnas flöde i filmen. Jonna tyckte att filmen var intressant för att hon inte upplevde filmen
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kommersiellt överlastad med onödiga ”glammiga” prylar och att filmen var enkel, stilren och

stillsam. Hon tyckte inte att filmen var särskilt underhållande men tyckte ändå att den

fängslande henne på något sätt. Niklas tyckte att filmen var storslagen, ovanlig och snygg.

5.2.2 Filmens handling

Respondenterna hade svårt att skilja på filmens handling och produktens egenskaper. Stellan,

Jonna, Amanda associerade filmens färgade studsbollar med produktens egenskaper i form av

färgåtergivning. Videon väckte en del frågor som ”… vad är det som händer? varför massa

bollar? vart skall alla bollar? vad symboliserar grodan?” (Stellan). Petra tyckte att filmen

handlade om en stor lyckoupplevelse mitt i all ödslighet. Tre respondenter tyckte att filmen

symboliserade frihet.

Urban miljö, oväntad händelse - medryckande starka färgklickar i en miljö som är lite

grådaskig... Förmedling av annorlunda, nyskapande, världsomvälvande, bollar i

rullning, frihet, "gör vad du vill". (Niklas)

Jag tycker nog inte att filmen handlar om någonting speciellt förens jag inser i slutet att

bollarna antagligen ska symbolisera färg för Sonys produkter, så som färgen i skrivaren,

kameran och/eller i TV... På något vis symboliserar den frihet för mig, alla bollar som

får släppas ut. Jag sitter nästan o väntar på att det ska hända ngt mer än att bara få se

bollar. (Amanda)

Jag upplever att filmens budskap är frihet och lekfullhet, att fascineras av världen och

inte låta sig begränsas av normer. (Roland)

5.2.3 Reklamfilmens miljö

På frågan vad respondenterna kände till om miljön i reklamfilmen visade det sig att de allra

flesta var väl bekanta med den. Alla respondenter utom Petra kunde identifiera stadsmiljön

som San Fransiscos. Petras gissning var dock inte långt borta då hon gissade att det var

någonstans i USA. Enligt Niklas symboliserar San Fransisco en av de mest välutbildande och

färgstarka kulturstäderna i USA med stor demografisk och kulturell spridning. Även Nadja

var på samma bana då hon ser San Fransisco som ett finanscenter och som den näst mest

tätbefolkade staden i USA.
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Jag har varit i SF och det är en av de vackraste städerna i USA. För mig står SF för

något som är enkelt och unikt, staden har en själ. Jag gillar staden jätte mycket just för

att det känns att det finns något för alla och känns därför personlig… För mig är SF en

stad som har allt för alla. Jag förknippar staden med alternativ kultur, intima spelningar

och en vibrerande ugn kultur. Det finns olika delar av staden som china town och

financial district etc där man hittar alla ytterligheterna och alla stilar och människor är

representerade. Men det är oxå det som ger staden en personlig prägel för beroende vart

du är i staden får du oxå olika upplevelser och känslor. Det känns inte som en rik och

flashig stad som många andra amerikanska städer. Det finns något äkta över den!

(Jonna)

Stellan menar att människor i San Fransisco är väldigt medvetna om trender, vilket bland

annat återspeglas i en mångfald av ekologiska matbutiker. Roland förknippar staden med

många biljakter på film. Nadja associerar till Golden Gate, Alcatrazfängelset och spårvagnar,

något som hon inte anser vara vanligt i USA. Gemensamt för Nadja, Stellan och Roland är att

de alla förknippade San Fransisco som en stad med allmänt känd gaykultur. Stellan kom att

tänka på den trendiga och populära gatan full med gaybarer i staden och Roland tyckte att

staden symboliserar en slags mångfald och frihet. För Jonna representerar dimman som ofta

omger San Fransisco en slags mystik och melankoli vilket får henne att fundera om det finns

en koppling till alla de självmord som begås i staden.

5.2.4 Produktens egenskaper

Respondenterna identifierade produktens egenskaper med färg och bildkvalitet. ”Jag ser

framför mig en tv med levande bild där man kan få en starkare upplevelse pga. av

bildkvalitén/färgen. En explosion av färg!” (Jonna). Stellans kopplade samman de färgglada

bollarna med att produkten levererade ett starkt färgdjup. Roland tänkte att produkten

förmodligen erbjuder ett brett färgspektrum med tydlig detaljnivå. Amanda kopplade liksom

Stellan ihop bollarnas färg med produktens färgåtergivning. Nadja tolkade reklamen som att

produkten erbjuder bra bild. Petra tolkade förknippade produktens egenskaper med vackra

färger.

5.3 Film med musik
Svaren har nedan sammanfattats utefter varje respondent reaktioner på filmen med musik.
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5.3.1 Sammanfattning

Petra tyckte att regnet av bollar blev mer intensivt och imponerande med musik och upplevde

att färgerna blev starkare och vackrare. Hon tyckte det var intressant hur musiken förändrade

tolkningen av filmen till det positiva, eftersom hon kände starkt för musiken. Hon tyckte att

de äkta och positiva känslorna från musiken gjorde filmen mer medmänsklig, lycklig och

varm samtidigt som de färgglada studsbollarna gjorde att musiken upplevdes lite gladare.

Petra tolkar reklamens budskap som en varm, glad och färgglad upplevelse som skall locka att

köpa en ny TV med vackra färger.

Stellan reagerade på filmens lekfullhet och könsneutralitet och tyckte att filmen var mer

underhållande och mindre informativ än många andra varumärkens reklamfilm inom

elektronikindustrin. Han fascinerades av hur filmens tempo överensstämde med musikens

rytm. Vidare tyckte Stellan att filmen blev mer ”kreddig” eftersom de använde sig av en

trendig låt i reklamfilmen. Han reagerade även på några textrader i musiken som ”two colors

red and blue” som han tyckte passade ihop med alla färger i filmen. Stellans uppfattning av

produkten är att den återger färger som ingen annan och att målgruppen är ensamstående män

i 25-39 års ålder. Han motiverar det med att LCD-teknik är dyr och att målgruppen troligtvis

består av köpstarka individer i form av män.

Roland reagerade på hur pass mycket stärkt intrycket blev av både bild och musik. Han

tyckte att musiken kom åt honom på ett djupare plan. Han fick snarare intrycket att de ville

visa honom någonting som de visste att han skulle uppskatta framför att de ville sälja

någonting. Han upplevde en stillsamhet i reklamen som han överförde på produktens

egenskaper då han associerar TV-tittande med avkoppling. Roland kopplade också samman

musikens autenticitet med intrycket av produkten. Roland trodde att målgruppen var mellan

25-60 år.

Niklas uppskattade den konstnärliga iden bakom reklamfilmen och tyckte att filmen

med musiken väckte en ”speciell” känsla. Han ansåg att det konstnärliga värdet i

reklamfilmen troligtvis översteg själva produktens värde. Niklas tycker av princip att all

reklamfilm saknar trovärdighet och saknar totalt intresse för reklamprodukter, men menar

ändå att reklamfilmen som kortfilm fungerar bra. Han framhåller framförallt kontrasten

mellan filmen och musik som särskilt bra. För att passa som musikvideo tycker han att videon

skulle passat bättre med en lite mindre färgrik framtoning. Han har ingen uppfattning om

produkten eller varumärket. Niklas trodde att alla med upptäckarglädje attraherades av

produkten.
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Nadja tyckte att filmen blev lite mer uthärdig att titta på med musik. Hon fann inget

underhållningsvärde i reklamfilmen och tyckte inte heller att den var intressant. Hon tyckte

inte heller att musiken var viktig för hur hon värderade produkten i reklamfilmen. Hon trodde

att målgruppen var runt 20-35 år för att studsbollarna tilltalade deras barnminnen, samt att

musiken tilltalade den målgruppen.

Amanda tyckte att musiken blev mer talande av bilderna i reklamfilmen, samtidigt som

filmen blev mer gripande eftersom hon påverkades av musiken. Hon rycktes med i musiken

och gillade ”flowet” i filmen och glömde, liksom Roland, bort att det var en reklamfilm som

ville sälja någonting. Hon tyckte lika gärna att det skulle kunna vara en musikvideo. Amanda,

som sett reklamfilmen tidigare, har flera gånger kommit på sig själv att tänka på reklamfilmen

då hon stött på Sonys produkter i butik. Hon tror att reklamen riktar sig till en yngre målgrupp

runt 25-35 år eftersom hon tror att filmen väcker ett intresse att ta reda på tillvägagångssättet

bakom filmen, vilket främst intresserar yngre människor. Hon tror att det skapar en viss

exklusivitet hos produkten.

Jonna tyckte att reklamfilmen blev mer underhållande med musiken. Musiken gjorde att

filmen lyftes, blev glad och positiv. Bollarna fick mer liv och färgerna blev starkare. Hon

tyckte att det var musiken som gjorde att hon fick positiva associationer till bilderna. Utan

musik upplevde Jonna en hotfull stämning i filmen. Jonna gillade det stilrena konceptet i

filmen och tyckte att musiken och filmen kompletterade varandra bra. För Jonna förstärkte

musiken och bilden budskapet av harmoni i varandra. Hon uppfattade produktens egenskaper

som en färgexplosion vilket inte skilde sig mycket från det intryck hon fick av reklamen utan

musik men hon menar att musiken gjorde att färgerna och produkten fick en helt annan

”värme och liv” när musiken var närvarande. Hon tror att reklamen tilltalar målgruppen 25-35

år eftersom den generationen uppskattar minimalismen i filmen och ärligheten i musiken.



34

6. Analys & Diskussion
I empirikapitlet går att läsa om respondenternas tolkningar och associationer om musiken och

reklamfilmen. I den här delen knyts dessa tolkningar an med de teoretiska utgångspunkter

som presenterats i teoridelen. De sociala och kulturella associationerna placeras här in utefter

vilka funktioner och estetiska betydelser de kan ha för att kommunicera budskap och mening i

reklamfilmen.

En del av analysens skildringar görs utifrån kollektiva associationer av musiken och

filmen då teckens betydelser är kodifierade i kulturer. I de fall där individuella skillnader

funnits så har de redovisats på individnivå i analysen. Syftet är att visa att varje respondent är

delaktig i att skapandet av mening och betydelse.

Det kan vara svårt att direkt skilja på respondenternas upplevelse och tolkning av

reklamfilmen med deras uppfattning av varumärkets värden och kvaliteter. Ett av reklamens

huvudsyften är ju att påverka marknad och konsumenter på ett omedvetet plan och därför kan

det vara svårt att direkt anta att deras uppfattning av filmen direkt går att härleda till deras

uppfattning av varumärkesidentiteten.

I linje med Browns (2006) musiksocioligiska kommunikationsprocess skapas

manipulation och övertalningsförmåga antingen genom mottagarens associationer av musiken

eller av musikens emotionella påverkan på mottagaren. Analysen har utgått från att musikens

mening kan skapas genom båda processerna samtidigt. Motivering är att musiken kan påverka

mottagarens på flera olika plan samtidigt och därmed skapa flera potentiella meningar hos

mottagarna samtidigt (Bode 2009).

6.1 Varumärkesidentiteten
Enligt Meenaghan (1995) är reklamens huvudsyfte att förstärka och positionera varumärkets

identitet på marknaden. Respondenterna identifierade produktens nyttobetonade egenskaper

med att den erbjöd en färgåtergivning utöver det vanliga. Den här likartade uppfattningen

skapades redan i reklamfilmen utan musik och kommuniceras därför i den här filmen helt med

visuella verktyg. Upplevelsen av produktens nyttobetonade egenskaper förändrades inte på

något sätt då musiken var närvarande.

Musiken gjorde starka intryck på respondenterna och ingen av dem uttryckte att den inte

tilltalade dem. Respondenterna associerade artisten med en självständig, anspråkslös person

med konstnärlig smak. I linje med Coopes teori (Meenaghan 1995) om varumärkesidentiteten
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skapar de här associationerna ett symboliskt värde som möjliggör en speglingsprocess för den

aktuella målgruppen. Om målgruppen kan identifiera sig som självständig, anspråkslös och

konstnärligt medveten talar de här symboliska värdena om målgruppen på ett djupare

existentiellt plan.

Om nu konsumenterna inte känner till artisten eller musiken så finns det ändå värden i

musiken som kommer till användning. Petra visste inte någonting om artisten eller

musikstycket. Hon kunde ändå identifiera artisten som en anspråkslös, ärlig artist med bra

smak genom attityden i det musikaliska uttrycket.

Att alla respondenter intuitivt gillade musiken är enligt Cooper ett symboliskt värde för

att spegla målgruppens identitet då attityder i form av tycke och smak är högst personligt.

Nadjas tycke för musiken förändrade hennes attityd gentemot reklamfilmen även om hon

fortfarande var negativt inställt till filmen. Det kan visa att musikens värde, om än mycket

vagt i hennes fall kan hjälpa till att förändra hennes attityd. Genom värden som

självständighet, anspråkslöshet och konstnärskap kan produkten/varumärket passa in i

målgruppens livsstil helt oberoende av teknisk prestanda eller pris. Musikens egenskaper som

äkta, okommersiell, konstnärlig, genuin och nyskapande uttrycker produktens symboliska

värden där livsstil, identitet och attityd spelar in i den emotionella speglingsprocessen hos

målgruppen. Den här processen påminner om det som idag kallas musikaliskt och akustiskt

varumärkesbyggande (Bode 2009: 75, Lusensky 2010: 68).

6.2 Musikens funktion

Musikens funktion och betydelse kan vara svår att ringa in. Enligt Bode (2009) kan musikens

roll i reklam förklaras ur två betydande perspektiv beroende på utifrån vilket perspektiv de

betraktas. Musikens kan analyseras i ett bakgrundläge (musicalization of the image) där

musiken betraktas ur ett funktionellt perspektiv samt i ett förgrundsläge (visualization of the

music) där musik- och bildinteraktionen betraktas ur ett estetiskt perspektiv. Nedan analyseras

musiken ur ett bakgrundsläge. Ur bakgrundsläge hjälper musiken till att understryka och leda

fram det budskap som slutligen uppfattas visuellt.

Respondenterna uppfattade produktens nyttobetonade egenskaper med dess unika

färgkvaliteter och detaljrikedom. I anslutning till musikens funktion som emotionell

inramning (Bode 2009) upplevde Petra och Jonna att musiken förstärkte studsbollarnas färger

och att filmen kändes gladare. Petra som varken kände till artisten eller musiken tyckte ändå

att musikens ärlighet och djup talade till henne på ett djupare plan. När Petra såg

reklamfilmen med musik tyckte hon att de positiva känslorna av musikens djup och ärlighet
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överfördes och påverkade hur hon uppfattade reklamfilmen till det positiva. Även Jonna tog

med sig sina positiva upplevelser från musiken och tyckte att reklamfilmen blev gladare och

mer underhållande med musikens rena, nakna kraftfullhet mitt i sin sårbarhet.

Filmens färgrika budskap upplevdes som starkare med musiken och påverkade deras

känslomässiga upplevelse av filmen genom emotionell inramning i bakgrundsläge. Musikens

betydelse som emotionell inramning gjorde sig även gällande för Roland och Amanda som

beskrev att musiken gjorde att reklamfilmen kom åt dem på ett djupare plan samt att filmen

blev mer gripande med musiken. Genom att skapa positiva känslor i reklamfilmen och

påverka målgruppen på ett djupare plan skapar musiken ett emotionellt band mellan produkt

och dess användare (Bode 2009: 87).

Stellan tyckte att musiken gjorde filmen mer ”kreddig”. Det kan attribueras den sociala

och kulturella inramningen av produktens sociala position och dess användare (Bode 2009:

87) vilket i Stellans fall höjer den sociala och kulturella statusen på reklamfilmen och i

förlängningen troligtvis produktens kulturella och sociala status. Den sociala och kulturella

inramningen av produktens användare fungerade även då några respondenter förknippade

José Gonzáles med en vanlig, äkta, medveten och känslosam människa snarare än

kommersiell. Den här kulturella inramningen fungerar också som ett led i skapandet av de

symboliska värdena i varumärkesidentiteten (Meegnaghan 1995).

Den identifikation som sker vid de här processerna kan förklaras via den

musiksociologiska kommunikationsprocessen (Brown 2006). Via affektiv stimulering tyckte

Roland att musiken var lugn och harmonisk. Rolands associationer av artistens stökiga frisyr,

konstverkomslag och sepiabilder påverkade honom genom övertalning/manipulation på ett

idé- och attitydmässigt plan. Han tolkade sedan in samma associationer i reklamfilmen där

musikens autenticitet kopplades ihop med intrycket av produkten. Den här processen följer

Browns (2006) modell där förändring av mottagarens beteende sker genom associativ

förstärkning av social kommunikation.

Niklas uppfattning är svår att placera in här då han inte beskrivit på vilket sätt den

påverkat honom. Nadja var skeptisk till reklamfilmen utan musik och såg inget intresse- eller

underhållningsvärde i den. Dock gillade hon musiken och visste att många av hennes vänner

gillade den. Att musiken bidrog till att Nadja tyckte att filmen blev lite mer uthärdig att titta

på påvisar att hennes attityd för musiken bidrog till en viss attitydförändring för reklamfilmen.

Musikens sociala värde, då flera av hennes vänner också gillade den, kan ha fungerat som

associativ förstärkare av social kommunikation (Brown 2006).
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Respondenternas sociala och kulturella associationer av staden San Fransisco i

reklamfilmen stämde väl ihop med de sociala och kulturella associationer som förknippades

med musiken. Musiken upplevdes som ärlig, äkta och självständig vilket stämmer väl överens

med att stadens symboliska innebörder som frihet, personlighet samt kulturell och

demografisk mångfald. Många respondenter gjorde kopplingar till den väletablerade

gaykulturen i staden som i en del kulturer symboliserar acceptans och fritänkande. Roland,

Amanda och Niklas tolkade in frihet, och ”gör vad du vill” som filmens budskap. De här

innebörderna, som befinner sig på en högst abstrakt nivå i reklamfilmen kan ändå rent

funktionellt tillskrivas en form av social och kulturell inramning som är tänkt att positionera

produkten och dess målgrupp på marknaden.

Man borde då kritisk fråga sig hur mycket ett konstruerat samband som det här spelar i

den verkliga upplevelsen av reklamfilmen samt vilken förmodad inverkan det i så fall har på

produkten och varumärket. Det är svårt att ge något direkt och konkret svar då ingen av

respondenterna har reflekterat över det, eller åtminstone inte skrivit det i formuläret.

Reklamens syfte är ju att påverka marknaden och målgruppen på ett omedvetet plan.

Säkert är dock att de värden som presenterats här inte är förknippade med produktens

praktiska funktioner eller teknisk prestanda. Musiken adderar snarare känsloband genom

sociala och kulturella symboliska värden som Meenaghan (1995) argumenterar för i

skapandet av varumärkesidentiteten. Dessa övertygelser kan även kopplas samman med

Browns musiksociologiska kommunikationsprocess (2006) där musikens associativa och

affektiva påverkan har en effekt som manipulerar och övertalar högre ideal och attityder hos

individen vilket i sin tur leder till attityd- och beteendeförändringar hos individen.

Utefter undersökningens empiriska del kan musikens funktion definieras som ett socialt

och kulturellt förankrat verktyg för att identifiera målgruppen samt för att skapa emotionella

band till produkten.

6.3 Estetik

När musiken betraktas ur förgrundsläge är de betydande visuella funktionerna att leda fram

det budskap som slutligen uppfattas komma från musiken. Musiken kommenterar och

illustrerar det visuella händelseförloppet på ett mer konkret och estetiskt plan än de rent

funktionsmässiga betydelserna då musiken betraktas ur bakgrundsläge (Bode 2006).

Det har utifrån frågorna i formulärets generellt varit svårt att upptäcka de estetiska

betydelsebärande funktionerna. Det kan dels bero på att respondenterna har haft svårt att

reflektera över estetiska betydelser samt att frågorna inte varit tillräckligt explicita i sin
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formulering. Filmens handling upplevdes som mycket svårtolkad och respondenterna kunde

inte direkt förstå vad den handlade om på ett konkret plan, det förändrades inte heller då

musiken var närvarande. Däremot tyckte de flesta respondenterna att filmen var imponerande

i sin storslagenhet samt att det fanns ett konstnärligt värde i filmen.

Roland och Amanda fick intuitivt intrycket att filmens syfte var att ge en behaglig

upplevelse snarare än att sälja någonting, vilket indikerar att finnas en uppfattning om ett visst

estetiskt egenvärde i filmen. Amanda tyckte att musiken blev mer ”talande” i samspelet med

bilderna och uppskattade flödet i filmen samtidigt som hon gillade enkelheten i låten med den

akustiska gitarren. I Amandas fall vore det intressant att veta på vilket eller vilka sätt musiken

blev mer talande av bilderna. Frågorna i formuläret lyckades ändå lyfta fram respondenternas

positiva upplevelse av det konstnärliga värdet i reklamfilmen samt deras oförmåga att förstå

filmen på ett konkret plan.

Stellans fascination av hur filmens rytm samverkade med musikens tempo visade hur

musikens tempo illustrerades med filmens rytm och flöde. Stellan tolkade också att filmens

färgtema illustrerades av textrader (verbal cues) i musiken. Illustrationer har en tendens att

fungera på ett ytligt plan. Många reklamer försöker gå bortom rena illustrationer mot det

alternativa utrymme som finns mellan parallellism och kontrapunkt (Bode 2009: 89).

Med parallellism åsyftas de olika betydelser i text- och bildinnehåll som speglar och

betonar symboliska betydelser hos varandra. Genom att arbeta med två symboler vars värde

adderar betydelse hos den andre kan ett starkare symboliskt värde adderas till helheten. Inom

tidigare reklamforskning kallas den här mekanismen för resonans (Bode 2009: 90).

Liksom resonans kan även symboliska parallella betydelser mellan musik och bild

komma i användning i reklam. I undersökningen associerades musiken med alternativa,

självständiga och konstnärliga värden. En parallell kan göras med de associationer som

gjordes om reklamfilmens miljö. San Fransisco betecknade bland annat tolerans, öppenhet

och rikt kulturliv. Den parallella relationen mellan de här symbolernas innebörd skapas

genom amplifikation som i likhet med resonans adderar värden hos varandra. De båda

symbolernas betecknande konnotationer arbetar genom amplifikation på ett djupare kulturellt

och socialt plan i reklamfilmen för att skapa en starkare förståelse och understryka produktens

symboliska kärnvärden (Bode 2009: 90).

På ett liknande sätt skapade musikens rena, nakna och äkta uttryck en slags

amplifikation med filmens visuellt stilrena estetik genom enkelhet och stillsamt flöde (Jonna).

Niklas associerade musikstycket med nyskapande samtidigt som han även tolkade filmens

upplägg och estetik som nyskapande. Även här tycks finnas en koppling som påminner om
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amplifikation där det huvudsakliga kärnvärdet ”nyskapande” uttrycks genom både musik och

bild. Det är inte en orimligt tes att tro att produkten vill uppfattas som nyskapande.

”Nyskapande” är ett ord med starka symboliska laddningar. Ordet betecknar bland

annat egenskapsord som kreativitet, målmedvetenhet, ambitionskraft, effektivitet och

handlingskraft. Andra ord är revolutionerande, framåtanda, energi, ambitionskraft. Listan går

att göra mycket längre. Alla de här orden har en positiv klang och premieras i vårat samhälle

samt den kultur som omger oss.

Hur fungerar då de här egenskaperna och värdena i skapandet av

varumärkesidentiteten? Enligt Meenaghan (1995) talar inte symboliska värden om vilka

tekniska och prestandalika fördelar som förknippas med produkten/varumärket. I det här fallet

verkar det ändå som att begreppet ”nyskapande” opererar i båda fälten samtidigt. Trots att det

inte nämns explicit så kommunicerar de här egenskaperna information om produktens

tekniska fördelar samtidigt som det symboliska värdet av varumärkesidentiteten påverkas.

Revolutionerande, nyskapande och effektiv är utmärkta ord för att beskriva produktens

tekniska kvaliteter på ett icke tekniskt sätt. Samtidigt fungerar ”nyskapande” och allt vad det

står för som ett symboliskt värde för produkten/varumärket. De som eftersträvar de här

positivt klingande egenskaperna är också de som är tänkt att tilltalas av reklamen och

produkten. Den här speglingsprocessen sker i Practical and Symbolic attitydes to bying

brands (Meenaghan 1996: 7). Genom att tala till målgruppens känslor fylls behovet av

produkten/varumärket utan att ens ha nämnt vilka tekniska fördelar den faktiska produkten

besitter.

Niklas menade att filmen berörde honom på ett speciellt sätt. Ändå hävdar Nicklas att

reklam inte påverkar honom och att han inte har någon uppfattning om varumärket eller

produkten. Huruvida reklamfilmen faktiskt påverkar uppfattningen av produkten/varumärket

är svårt att sia om men det verkar motsägelsefullt i Niklas fall. Han har trots allt har tagit

ställning till reklamfilmen och dess konstnärliga innehåll.
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6.4 Slutsatser och rekommendationer
Empirin innehåller en del luckor för att direkt kunna härledas till de teoretiska utgångspunkter

som legat till grund för analysen. Till luckorna hör att det fordras kompletterande uppgifter

om respondenternas reaktioner och upplevelse av filmen med musik. Slutsatserna bör därför

betraktas med en nypa salt.

En övergripande besvarning av frågeställningen:

• Vilka sociala och kulturella värden innehåller musikstycket?

José Gonazález associerades med en äkta, ärlig, seriös, otvingad, oberoende och nyskapande
artist. González uppfattades som anspråkslös till sitt yttre men desto mer anspråksfull och
medveten i sitt estetiska uttryck och konstnärskap. Musiken upplevdes ärlig, känslosam och
naken.

• På vilket sätt skapar musikstycket mening i reklamfilmen?

Musiken hjälpte till att förstärka upplevelsen av den visuella återgivningen av färg i filmen.
Musiken förändrade attityder. Reklamfilmen upplevdes positivare och mer underhållande.

Musiken förstärkte uttryck som "nyskapande" och "independent" i reklamfilmen. Musikens

popularitet bidrog till att filmen upplevdes mer trovärdig. Ett djupare symboliskt helhetsvärde

skapades i filmen genom att symboliska värden i musiken hade en genklang med symboliska

värden i filmen.

• På vilket sätt påverkas varumärkets/produktens identitet av musiken?

Musiken placerade in varumärket i ett livsstilssammanhang. Musikens symboliska värden

hjälpte till att utrycka målgruppens identitet och attityder genom en speglingsprocess.
Musiken i reklamfilmen uttryckte att produkten hade ett autentiskt och konstnärligt värde
snarare än ett rent kommersiellt.
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Rekommendationer

För att öka reliabiliteten i metoden föreslås djupgående intervjuer samt att forskaren fysiskt

närvarar i undersökningsmomentet. I en intervjusituation ges möjligheten att utveckla

frågorna och ställa motfrågor. Det tillåter forskaren att skapa sig en djupare förståelse för

respondenternas upplevelse och sinnesvärld. Genom att närvara i undersökningsmomentet kan

också forskaren vara säker på att undersökningen gått rätt till. Eftersom det finns bristfälligt

med studier som behandlar musikens meningsfulla möjligheter i reklamfilm (Bode 2009: 91)

kan uppsatsen fungera som en utgångspunkt för vidare och fördjupande forskning.

En intressant motpol att undersöka är reklamens påverkan på uppfattningen av musiken

och artisten. Eftersom tecken och symbolers innebörd och mening är levande och föränderliga

så påverkas också betydelserna av dem beroende på hur de uppträder och figurerar i kulturen.

Reklamens påverkan på musikens trovärdighet och artistens roll som självständig och

oberoende är därför ett intressant fält att utforska. Framförallt för att musiken och reklamen är

beroende av varandra och lever i ett ”ge och ta” förhållande (Klein 2009: 9f).

Det nämndes inledningsvis att forskningen kring musikens effekter i reklam endast

befinner sig i ett förstadium samt att den vetenskapliga kunskapen skiljer sig från

reklambranschens insikter och strategier. Påverkas vi av reklam i lika stor grad om vi klär av

och blottar reklambranschens metoder och strategier? Vill reklambranschen att vi ska veta hur

de tänker och arbetar när de marknadsför produkter och varumärken? Troligtvis inte. Därför

är ämnet ett högst intressant och nödvändigt forskningsområde att fortsätta undersöka, inte

minst ur ett folkbildande demokratiskt perspektiv.
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Bilaga I: Reklamfilmsbeskrivning

Nedan följer en händelseförloppsbeskrivning där varje klipp är beskrivet med ett kort referat.
Sifforna visar när klippen sker i filmen.

[m:s]
0.00: Den första bilden visar en stad i dagsljus med blå himmel ur ett fågelperspektiv. Musiken startar.
0.02: Stillbild på några färgglada hus i en sluttande stadsgata. Klarblå himmel.
0.03: Stillbild på en vägkorsning utan trafik eller rörelse.
0.05: Panorering av bilden på en stadsgata. Enstaka färgade studsbollar studsar i slowmotion.
0.07: Stillbild på en stadsgata sett från långt håll.
0.09: Stillbild på ett barn i en stadsbacke.
0.10: Kamerabild mot gatans topp tagen ur grodperspektiv. Återigen kommer enstaka bollar
studsandes nedför gatan.
0.13: Kamerabild i bakvänt perspektiv från gatans topp ned mot gatans slut. Mängden studsbollar
ökar.
0.22: Samma pojke som tidigare i samma kameraperspektiv betraktar ett hav med bollar.
0.26: Närbild på bollar som studsar nedför gatan.
0.28: Bild från toppen på en trappa där bollar studsa ned för trappan.
0.32: Kamerabild som visar toppen på den sluttande gatan. Stor mängd bollar studsar mot kameran.
0.36: Bild tagen mitt i gatan med bollar som studsar runt kameran.
0.41: Kamerapanorering från vänster till höger följer bollarnas väg ned för backen.
0.45: Kvinna i ett fönster.
0.47: Närbild på bollarna studsande i en kameravinkel nära marken.
0.50: Bild på backens krön tagen nedifrån.
0:52: Närbild på en brun bils motorhuv där bollarna studsar.
0.55: Bild som först är fokuserad på bollarna. Skärpan ändras och fokuserar på bakgrunden vilket
skapar ett djup i bilden.
0.57: Kamerapanorering från höger till vänster som i en vägkorsning. Bollarnas rörelse korsar
varandra i korsningen.
1.02: Bild tagen från gatans topp visar gatans slut. I bakgrunden syns havet. Bollar som kommer
studsandes ned för gatan.
1.05: Återigen en bild nedifrån som visar backens topp där en stor mängd bollar studsar nedåt mot
kameran.
1.09: Kameraåkning som följer enskilda bollar och fokuserar bollarna i närbild.
0.16: Bild på vägbrunn och vattenbrunn där bollar samlas.
1.18: Bild på en liten trappa där bollar samlas.
1.19: Bild på gatukrön där bollar samlas.
1.22: Bild som fångar en hund som tittar på bollarnas väg ned för gatan.
1.25: Bild på en annan gata där bollarna studsar nedåt.
1.28: Långsam slowmotion som visar bollarnas väg ned för samma backe ur ett grodperspektiv.
1.30: Bild på hus i anslutning till gatan samt bollar som studsar nedåt.
1.33: Bild på ett hus och en sluttande gata. Bollarna studsar nedåt.
1.34: Bild i mörkt rum alternativt garage med en springa i porten där flera bollar tränger in och studsar
mot kameran.
1.37: Grodperspektiv på bollar som studsar. Stort ofokuserat grönt träd i bakgrunden.
1.39: Bild på rött hus med vita knutar där bollar studsar.
1.41: Närbild på utloppet av stuprör där en groda hoppar ut då bollarna kommer genom röret.
1.43: Bild på svart hus i bakgrunden med grön dörr i mitten. Bollar studsar från höger till vänster.
1.46: Fokus på en amerikansk postlåda som omsvärmas av studsande bollar i oregelbunden riktning.
1.49: Fågelperspektiv med kameraåkning från vänster till höger som visar studsbollar som täcker hela
vägen.
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1.56: Fokus på en svärm av bollar som studsar. Två bilar i bakgrunden.
1.59: Bollar som täcker upp hela bilden. Kamerafokusen ändras och plötsligt står en röd bil i
förgrunden.
2.02: Panorering från höger till vänster i en backe, med en dörr på ett hus i bakgrunden. Bollar studsar
från höger till vänster.
2.07: Bild på vit husvägg. Bollar studsar från höger till vänster.
2.09: Studsbollar som välter soptunnor.
2.12: Långsam kamerapanorering från höger till vänster.
2.16: Bild på stadskärna tagen från toppen på en gata. Bollar studsar nedför backen framför kameran.
Texten ”COULOR” exponeras i mitten av bilden.
2.22: Bilden övergår till att bli helt svart. Enstaka bollar är kvar i bild samtidigt som texten ”LIKE NO
OTHER” exponeras. Därefter gestaltas Braviva LCD TV i den svara bilden samtidigt som enstaka
bollar fortfarande studsar. På den gestaltade TV-skärmen står det ”Braviva, New LCD Television”.
2:28: En snabb exponering med blå text mot vit bakgrund ”like.no.other”. Längst nere i bild står en
internetadress: ”www.sony-europe.com/braviva”. Texten ändras snabbt till ”SONY” med vit färg mot
blå bakgrund.   
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Bilaga II: Frågeformulär
Hej och välkommen till en djupdykning i din egen förståelse och tolkningsvärld!
Uppsatsen handlar om musikens sociala och kulturella betydelse i TV-reklam.
Läs instruktionerna noga och var inte rädd att sväva iväg i dina förklaringar! Jag uppskattar
verkligen utvecklade svar! Enkäten består av tre delar och tar cirka 30 minuter att genomföra.
Jag uppskattar givetvis ditt engagemang och din tid! Självklart är ditt medverkande anonymt.

Det är av stor betydelse att du läser instruktionerna noggrant.

Frågorna handlar om dina personliga associationer kring musiken så försök att ta dig tid att
reflektera ordentligt. Om du tvekar och inte känner att du vet svaret på en fråga, så kan du
ändå skriva ner dina tankegångar och resonemang. Det är helt ok att lyssna på musiken flera
gånger om du vill det. Kom ihåg att det handlar om dina subjektiva associationer och
upplevelser och inte absoluta fakta. Ju mer du utvecklar dina tankeångar desto mer intressant
blir det för mig och min uppsats!

Del 1:
Instruktioner:
Öppna följande adress i en valfri webbläsare:
http://www.youtube.com/watch?v=oP5J4W5GQ3w
Stäng sedan av skärmen eller titta åt ett annat håll och fokusera endast på att lyssna på
ljudspåret med musiken. Använd gärna ett ljudsystem som du är van att lyssna på (hörlurar,
stereo eller datorhögtalare). Besvara sedan följande frågor och motivera gärna dina svar efter
bästa förmåga!

Frågor:

1. Beskriv upplevelsen du får av musiken med egna ord! Använd gärna din fantasi och dina
känslor!

2. Är det något speciellt i musiken som du reagerar starkare över? Beskriv gärna i så fall med
egna ord på vilket sätt du reagerar eller känner.

3. Vad tycker du om musiken? Motivera!

4. Vilka sociala och kulturella associationer får du av musiken? Motivera efter bästa
förmåga!! Om du har svårt att komma på vad detta innebär kan dessa stödfrågor hjälpa dig:
Upplever du artisten eller musiken "kommersiell" eller "independent"? Låter musiken modern
eller gammal? Har du någon gång varit på en konsert med artisten, hur var i så fall den? Vet
du vad artisten heter? Känner du till några av artistens åsikter? Vilken ”stil” eller attityd har
artisten? Vilka slags kläder har artisten? Hur ser artistens albumkonvolut ut? Har du läst
någon recension av artistens album eller spelning någonstans? Vet du några vänner eller
bekanta som gillar artisten, och vad tror du i så fall att de tycker om artisten? Vilka
förebilder har artisten? etc.

5. Får du några speciella associationer av låten? Exempelvis: Vad heter låten? Hur gammal är
den? Vet du vad texten handlar om? Vem har skrivit den? Vilken genre skulle du kategorisera
musiken som? Vet du någon som gillar låten? etc.
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Del 2:
Stäng nu av ljudet och sätt på skärmen, titta därefter på filmen UTAN ljud och besvara
följande frågor. Motivera gärna dina svar! Om du vill så är det okej att se filmen flera gånger.

6. Vilka spontana känslor har du efter att ha sett filmen UTAN ljud? Beskriv gärna
upplevelsen du får av filmen med egna ord! Exempelvis: glad, ledsen, upprymd, irriterad,
inspirerad, nyfiken, imponerad etc.

7. Är det något speciellt med filmen som du reagerar starkare över? Beskriv gärna i så fall
med egna ord på vilket sätt du reagerar eller känner.

8. Vad tycker DU att filmen handlar om? Beskriv gärna med egna ord hur du tolkar
innehållet, berättelsen eller budskapet. Kom ihåg att det inte finns några rätt eller fel, det är
endast dina tolkningar och associationer som är intressanta.

9. Tycker du att filmen är underhållande? Motivera gärna!

10. Tycker du att filmen är intressant? Motivera gärna!
11. Blir du attraherad av produkten i reklamen efter att ha sett reklamfilmen utan musik?
Motivera gärna med egna ord varför det är så eller inte.

12. Beskriv din uppfattning av produktens egenskaper efter att ha sett filmen UTAN musik!
Motivera gärna!

Del 3:
Sätt nu på ljudet och titta på filmen igen, med musik och rörliga bilder som en helhet och
besvara sedan följande frågor. Motivera gärna dina svar så gott du kan! Om du vill så är det
helt okej att se filmen flera gånger.

13. Vad är dina spontana känslor efter att ha sett filmen MED ljud? Beskriv gärna upplevelsen
du får av filmen med egna ord! Glad, ledsen, upprymd, irriterad etc.

14. Är det något speciellt med filmen som du reagerar starkare över? Beskriv gärna i så fall
med egna ord på vilket sätt du reagerar eller känner.

15. Tycker du att filmen är underhållande? Motivera gärna!

16. Tycker du att filmen är intressant? Motivera gärna!

17. Förändrades upplevelsen av MUSIKEN i samspelet med de rörliga bilderna? Motivera
gärna ditt svar! Exempel på svar: ” Musiken blev mer pampig och imponerande eftersom de
storslagna och vackra bilderna i slowmotion gjorde att jag blev tagen av storheten i filmen,
som på så sätt gynnade upplevelsen av musiken positivt”.

18. Förändrades upplevelsen av REKLAMFILMEN i samspelet med musiken? Motivera
gärna ditt svar! Exempel på svar: ”Reklamfilmen fick en helt nytt djup och trovärdighet när
musiken var närvarande. Framför allt beror det nog på att jag upplever musiken som ärlig
och intim, och den talar på så sätt direkt till mig. Därför upplever jag reklamfilmen som
naken, ärlig och intim trots de storslagna bilderna”.
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19. Beskriv din uppfattning av produktens egenskaper efter att ha sett filmen MED ljud?
Motivera gärna!

20. Anser du att musiken är viktig för hur du värderar produkten i reklamfilmen? Motivera
gärna!

21. Vilken målgrupp tror du attraheras av produkten i reklamfilmen? (Specifiera gärna
åldersgrupp)

22. Motivera varför du valde denna åldersgrupp!

23: Har du någon gång tidigare sett den här reklamfilmen?
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Bilaga III: Kompletteringsformulär
Hej! Jag har två stycken komplementerande frågor i mitt frågeformulär som jag skulle
uppskatta om du ville svara på.
Om du vile se filmen igen så är adressen:
http://www.youtube.com/watch?v=oP5J4W5GQ3w

1. Vad vet du om platsen/staden som filmen utspelar sig?

2. Finns det några sociala och kulturella värderingar som den platsen/staden symboliserar för
dig? Det kan gälla allt från välfärdsstatus som sociala klyftor, invandring, kulturstatus som
nattliv, musikscen, mode etc.


