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Abstract
Detta är en uppsats som grundar sig på en kvantitativ och kvalitativ undersökning om hur
musik kan påverka uppfattningen om en rollfigurs sinnesstämning och karaktärsdrag i film.
Syftet med uppsatsen är att försöka bidra med en ökad förståelse för vilken kraft musiken har
i berättande sammanhang. En djupdykning i hur vi kan påverkas och tolka en berättelse olika
beroende på vilket emotionellt uttryck som musiken förmedlar. Testdeltagare har fått se tre
versioner av ett och samma filmklipp. En version utan musik och de andra två med två olika
musikstycken. Det visade sig att man påverkades olika beroende på vilken musikversion som
spelades. Resultaten gav tydliga tendenser att peka åt olika håll i de adjektivskalor som
deltagarna fått svara på i enkäten. Det var tydligt att musiken i hög grad påverkade
bedömningarna av rollfigurens sinnesstämning och karaktärsdrag.
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1. Inledning
I de flesta filmer som jag har stött på så har musik förekommit. Musiken har då bidragit med
bland annat stämningsskapande funktioner och i samverkan med det visuella, tillsammans
skapat en berättelse.
Beroende på vilken genre man tittar på så kan musiken ”se” olika ut. I ett drama kan musiken
exempelvis uttrycka känslor för sorg och samverka med filmen på ett sätt så att man blir
berörd. I en actionfilm kan den bidra med spänningsökande funktioner och i en komedi kan
den samverka med filmens dramaturgi på ett sätt som kan få oss att skratta.
Något som har intresserat mig och är huvudfrågan i den här undersökningen är hur musiken
kan påverka hur vi känner inför olika rollfigurer i film. Några exempel är bland annat Darth
Vaders episka ledmotiv i George Lukas rymdsaga Star Wars (1977) som får honom, enligt
mig, att framstå som otroligt mäktig och ondskefull samt musiken Concerning hobbits i Peter
Jacksons Sagan om ringen (2001) som får karaktärerna, i det här fallet hobbitarna i Fylke, att
framstå som fridfulla och trevliga varelser.
Det jag kommer att titta närmare på i den här undersökningen är just hur musiken som
gestaltningsform ihop med andra gestaltningsformer och kontexter kan få oss att tolka
rollfigurers sinnesstämning, karaktärsdrag, attityder och egenskaper i film. Gestaltningsformer
i detta fall kan exempelvis vara den rörliga bilden, karaktärens kroppsspråk, ljudeffekter samt
musik. Kontexter kan vara miljön/situationen rollfiguren befinner sig i.
Jag tycker att det vore intressant att titta närmare på musikens roll i skildringen av om en
rollfigur är ond, god, ledsen, glad, arg o.s.v. Det vore också intressant att titta närmare på hur
rollfiguren upplevs i samma filmsekvens fast utan musik där endast det visuella samt
ljudeffekter samspelar.
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Vilken kraft har egentligen musiken på oss åskådare och hur pass mycket kan den påverka
karaktärsdragen hos en person i en film samt en filmscens handling/berättande?
Detta har jag i avsikt att undersöka i min uppsats.

1.1 Syfte och frågeställning
Syftet med den här uppsatsen är att få en inblick på hur uppfattningen av en rollfigur kan
påverkas med hjälp av olika typer av bakgrundsmusik. Med hjälp av en arbetsmodell hämtad
från boken The craft of research (Booth, Colomb & Williams, 2008) så har syftet brutits ned i
två övergripande forskningsfrågor som ligger till grund för min analys.
1.

Hur upplevs sinnesstämning och karaktärsdrag hos rollfiguren beroende på vilken musik

som spelas i filmscenen?
2. Hur upplevs versionen utan musikpålägg?

1.2 Avgränsningar
Då det kan vara många aspekter i en berättelse som avgör hur den upplevs valde jag ut en
filmsekvens vars berättande enligt mig var så neutralt som möjligt. Detta för att på ett smidigt
sätt kunna manipulera den åt olika håll med hjälp av musiken som verktyg. Jag valde att
avgränsa mitt arbete till att göra tre versioner av en och samma filmsekvens. Det vill säga två
olika, och för varandra, kontrasterande ljudspår med olika musikaliska stämningar samt en
version utan musik.
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2. Teori och Tidigare forskning
I denna del tar jag upp relevanta beröringspunkter och begrepp med uppsatsens syfte och
frågeställning samt tidigare forskning inom området.

2.1 Musikens berättande funktioner
Narrativ mediemusik:
Narrativ musik är musik som berättar något och enligt Wingstedt (2012) bidrar musiken aktivt
till hur vi skapar mening ur en multimodalt berättad historia. Vidare förklarar han att genom
vårt filmtittande och dataspelande så skapas förståelse för hur audiovisuella berättelser
gestaltas. ”Vi skapar mening ur interaktionen mellan ljud och bild – och ofta visar det sig att
det vi (tror att vi) ser till stor del bestäms av det vi hör” (Ibid, s. 162). Oftast sker denna
musikaliska påverkan på ett omedvetet plan.
Multimodala teorier:
När vi kommunicerar använder vi oss inte enbart utav vår språkliga förmåga. Beroende på vad
vi vill förmedla så använder vi även kroppsspråkets funktioner, olika gester, musik, bilder
eller andra uttrycksmedel. I grunden sker vår kommunikation via kombinationer av flera olika
gestaltningsformer, vi skapar sedan mening utifrån flera gestaltningsformer som samverkar
med varandra (Wingstedt, 2012).
Ett exempel Wingstedt tar upp är när vi ska vara ironiska eller trovärdiga. Då språkets
meningsskapande funktioner inte enbart syftar till de ord vi använder oss utav utan även på
tonfallet och minspelet, där den största vikten ligger i dessa fall. Den aktuella situationen och
den kulturella/sociala miljön är också relevant för tolkningen av betydelser. Wingstedt
beskriver att man på motsvarande sätt kan argumentera för att även musiken framförs i ett
sammanhang, ”kontext/kontexter” som samverkar med varandra. Filmmusik samspelar med
andra gestaltningsformer så som rörlig bild, dialog och ljudeffekter som tillsammans bildar en
historia (även kallat den Multimodalt berättande kontexten). ”Genom att medverka/samverka i
olika kontexter påverkar också den klingande musiken de sammanhang som den förekommer
i.”(Ibid, s. 164).
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Musikaliska berättarfunktioner:
Musikens roll anses av många vara ett verktyg för att gestalta känslolägen och bidra med
stämningsskapande funktioner. ”Musiken ses gärna som ett ackompanjemang till en redan
färdig berättelse och kan i denna egenskap antingen förstärka eller motsäga känslan i
berättelsen” (Wingstedt, 2012, s. 164). Men Wingstedt anser att mediemusiken inte enbart
fungerar som ett beledsagande ackompanjemang utan aktivt bidrar med en rad olika
kommunikativa funktioner till den framförda berättelsen. Utifrån samspelet och relationerna
mellan

olika

gestaltningsformer

betydelsebärande

del

innebär

skapas
att

man

en

berättelse.

också

En

förändring

omkonstruerar

av

någon

relationerna

mellan

beståndsdelarna som i sin tur leder till att upplevelsen och uttrycket av gestaltningen
förändras. Det finns sex grundläggande typer av musikaliska berättarfunktioner: Emotiv,
informativ, deskriptiv, vägledande, retorisk och temporal funktion (Ibid).

2.2 Musik och associationer
Dykhoff (2002) skriver om omedvetna intryck som orsaken till starka upplevelser då de går
direkt in i hjärnan och sparas som ett ”omedvetet” minne. Vidare menar Dykhoff att musiken
är ett verktyg som man som filmskapare kan använda sig av för att binda samman publikens
omedvetna minnen med scenen. Detta för att den känslosamma musiken i filmer tycks vara
svår för de flesta att värja sig emot.
Inte bara romantiska eller sorgsna känslor understryks och förstärks av musik, utan även skräck, glädje,
hjältemod och patriotism. (Dykhoff 2002, s. 62)

Dykhoff (2002) förklarar vidare att det råder en viss växelverkan om hur vi blir påverkade av
musiken. Vi som åskådare har tränats att reagera på ett visst sätt då användningen av musiken
återkommer i samma grepp, film efter film. Enligt modern forskning finns det fler delar i
hjärnan som ägnar sig åt att tolka exempelvis musik än vad det finns delar till synintrycken
lika så när det kommer till associationer. Synintrycken, till skillnad från hörseluttrycken,
verkar på ett annat sätt då mer information tas in men färre associationer. Synintrycken är
väldigt konkreta påstår Dykhoff och ger ett exempel på en bild av en solig strand. Han
förklarar vidare att bilden föreställer stranden vid just det tillfället tillskillnad från ljud från
havsvågor och lekande människor som kan kopplas till minnen av en lyckad semester eller en
idealisk fantasistrand (Dykhoff 2002, s. 62). Hörselintrycken ger oss relativt lite information
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men har däremot en större förmåga att koppla samman de ljud vi hör till våra omedvetna
minnen. Dykhoff påstår att upplevelser man får via hörselintrycken kan vara känslomässigt
mycket starkare än det man får av att se en bild (Ibid).
Marshall och Cohen (1988) har också undersökt samspelet mellan rörlig bild, musik och
associationer. De utvecklade en figur (figur 1) som skildrar resultatet från deras forskning på
området. Figuren föreställer tre cirklar, där en cirkel står för upplevelsen av det auditiva
(music) och en annan för upplevelsen av det visuella (film). Där dessa två cirklar korsas
representeras det som är fokusområdet i filmen (a). Den tredje cirkeln (ax) är ytterligare
associationer som musiken ger (x) tillskriven till det som är i fokus (a).

Figur 1. Marshall & Cohens modell för audiovisuellt meningsskapande, 1988.

Det Marshall och Cohen kom fram till var att musiken tycktes kunna förändra innebörden av
vissa aspekter av filmen. Man kan säga att musiken har egenskapen att kunna rikta
uppmärksamheten till ett visuellt objekt i filmen för att sedan etablera en känsla kopplad till
objektet. Som ett exempel så tar de upp en bilreklam som ackompanjeras med klassisk musik,
där bilen genom associationer och känslor till den klassiska musiken, associeras till b.la.
finkultur och hög status (Cohen, 1988, 2010).
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2.3 Begreppen kongruent/inkongruent filmmusik
Tidigare forskning påvisar musikens funktion i film som en känslomässig förstärkning åt
skeendet i bilden. Musikvalet är därmed av stor vikt för hur betraktaren känslomässigt ska
tolka filmens narrativitet. Boltz (2004) beskriver i sin vetenskapliga artikel hur musiken kan
bidra till uppfattningen av berättelsens innebörd på olika vis. En teknik för att åstadkomma
detta är musik som spelas parallellt med en filmsekvens för att höja eller minska den
känslomässiga påverkan. Genom strukturella samspel av tajming, tonhöjd och ljudvolym kan
musiken framkalla olika stämningar. Detta förenas sedan med det visuella såsom ömheten i en
romans som intensifieras med hjälp av musiken med en liknande inverkan. Ett uttryck för
detta är kongruent musik. Musik som är samstämmig med det visuella skeendet. Om
musikens känsla inte överensstämmer med filmsekvensens är den inkongruent. Lipscomb och
Tolchinsky (2005) diskuterar kring inkongruent användning av musik. De förklarar att
inkongruent musik kan inbjuda publiken till reflektion.
Such a mismatch can invite intellectual processing and active participtation. The audience member asks –
consciously or unconsciously – what is the intended meaning (Lipscomb & Tolchinsky, 2005, s. 396).

Prendergast (1992) beskriver i sin bok Film Music: a neglected art hur musiken kan tillföra
psykologiska faktorer till film. Det har observerats att musiken kan spela på åskådarnas
känslor, i vissa fall kontrasterande till det visuella materialet. Han förklarar vidare att
användningen av musiken på detta sätt kanske är mest effektiv då den planeras redan på
manusstadiet. Tyvärr ges det liten chans för kompositörer att använda den. "Far too often,
however, this possibility is passed over and music is not allowed to speak" (Prendergast,
1992, s. 216).

2.4 Musikens påverkan på den rörliga bilden
Marshall och Cohen (1988) har undersökt effekterna av musikaliska ljudspår till en kort
animerad abstrakt video innehållandes geometriska figurer. Figurerna var en liten och en stor
triangel samt en cirkel som rörde sig och interagerade med varandra. Forskarna parade ihop
animeringen med två olika ljudspår, allegro (snabbt tempo i musiken) och adagio
(långsammare tempo i musiken). De som deltog i projektet ombads i en enkätundersökning att
beskriva vad som hände i filmen, samt att leverera adjektiv som beskriver figurerna i en
bipolär semantisk differentialskala (figur 2) och slutligen musiken.
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Figur 2. Resultat från Marshall & Cohens studie av musikens inverkan på uppfattningen av geometriska figurer i
en filmsekvens, 1988.

25 studenter deltog i undersökningen och blev slumpmässigt placerade i en av de fem grupper
som beskrivs nedan.
Undersökningens fem steg/grupper:
Experimentella förhållanden (musik och rörlig bild)
1. Allegro	
  +	
  rörlig	
  bild	
  
2. Adagio	
  +	
  rörlig	
  bild	
  
Kontrollerande förhållanden
3. Bara	
  rörlig	
  bild	
  
Bara musik
4. Allegro	
  
5. Adagio	
  

7

I och med att studenterna fick titta på utvalda delar så kunde man jämföra dessa versioner
med varandra för att sedan titta på hur musiken påverkade filmmaterialet och de geometriska
figurerna. Det visade sig att de övergripande intrycken av filmen ändrades när musiken var
närvarande. Till exempel så bedömdes figurerna annorlunda då musiken medverkade. När
musiken var allegro (snabbt tempo i musiken) så fick den stora triangeln höga värden på alla
utom två dimensioner och bedömdes därför vara mer stark än svag, aggressiv än undergiven
o.s.v. Den lilla cirkeln bedömdes att vara mest svag och undergiven av de tre figurerna och
den lilla triangeln bedömdes bland annat att vara mer intelligent än dum, mer heroisk än
skurkaktig. När musiken var adagio (långsammare tempo i musiken) så fick den stora
triangeln och den lilla cirkeln lägre värden medan den lilla triangelns värden var högre. Detta
resultat tyder på att ett ljudspår kan påverka/ändra berättelsens innebörd i film.
Cohen (1993) har senare bidragit med liknande forskning men med realistiska filmmaterial.
Två filmmusiks exempel på 1minut vardera presenterades för 50 elever som sedan bedömdes
på semantiska differentialskalor. Musikens titlar var Say hello to love och Conflict vars
attityder bedömdes avsevärt skilja sig åt från varandra. De hade också två olika filmklipp som
bedömdes av olika grupper. I den första filmen fick man se en man som jagade en kvinna och
i den andra visades ett slagsmål mellan två män. Dessa filmer parades ihop med musiken i
olika kombinationer. Cohen’s (1993) antagande var att om musik påverkar berättandet i film
så borde de olika bakgrundsmusiks-versionerna förändra uppfattningen av filmernas
berättande funktioner. Resultatet var att musiken påverkade uppfattningen i många fall men
inte alla. Till exempel så förblev slagsmålsscenen aggressiv även i kombination med
kontrasterande musik som inte alls var aggressiv (”Say hello to love”).

3. Metod
Kvantitativa & Kvalitativa data
För att få svar på mina frågor gjorde jag en enkätundersökning. Jag eftersträvade en blandning
mellan kvantitativa och kvalitativa data då jag ville ha en blandning av svar som jag dels
kunde behandla statistiskt och ställa upp i grafer, och dels få svar på frågor som gick in lite
mer på djupet. För att besvara min frågeställning tror jag att en blandning av dessa två
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datatyper både kan ge mig en konkret samt djupare bild över deltagarnas tankegångar.
Kvantitativa ansatser är bra för att göra mätningar och använda siffror eller generalisera till ett
större sammanhang och kvalitativa ansatser är bra för att komma åt deltagarnas personliga
resonemang kring vissa frågor (Eliasson, 2013).
Enkäter/frågeformulär med slutna och öppna frågor delades ut till tre grupper. Likt Cohen
(1988, 1993) så använde jag mig av en semantisk differentialskala där varje deltagare fick
välja adjektiv som de tyckte bäst passade in på olika aspekter i filmen. Denna skalmetod
tycker jag är ett bra verktyg för att mäta känslomässiga relationer med samt att den ger en
överskådlig bild för jämförandet av olika aspekter, i mitt fall, jämförandet mellan olika
filmmusikversioner.
En annan modell som jag kikade på och inspirerades av var Hevners adjektivcirkel (figur 3)
(Gabrielsson, Lindström, 2010). Denna har tillämpats bland annat i forskning om relationen
mellan musik och emotioner. Cirkeln innehåller åtta grupperingar där varje gruppering
innehåller olika adjektiv som har en likartad betydelse. Angränsade grupperingar avviker
något men är av likartad karaktär. Grupperingar på motsatta sidor står i kontrast och har en
motsatt betydelse.

Figur 3. Hevners adjektivcirkel
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Denna modell är framförallt tillämpbar för forskning som behandlar musik och känslor men
kanske också kan tänkas tillämpas för audiovisuell forskning. Den skulle dock behöva
modifieras då jag anser att vissa av grupperna och dess motsatsgruppers adjektiv inte
övertygande är varandras kontraster/motsatser. T.ex. ”passionate – dreamy”, ”spiritual –
fanciful” m.fl. Modellen har även kritiserats då den har föreslagits i laboratoriemiljö och
därmed har brister för musiklyssning i sociala sammanhang (Hu, 2010).

3.1 Beskrivning av undersökningsmaterialet
Jag valde att använda en filmsekvens med en person i fokus. Det var viktigt att personen i
fråga skulle vara en okänd person. Detta för att minska risken för tidigare upplevelser och
tolkningar som kan påverka mina resultat i undersökningen. Det var också utav vikt att hitta
en filmsekvens som var så neutral på ett emotionellt plan som möjligt för att lättare kunna
manipulera den åt olika håll med hjälp av musik. Filmsekvensen gjordes i tre versioner, en
utan musik (version 1) och två med olika stämningsmusik (version 2 och 3). Version 2 var ett
klassiskt musikstycke vid namn Adagio Con Amore av Brian Crain (långsamt spelat stycke
som går i moll och framförs med piano och violin) och version 3 var en rocklåt vid namn La
grange av rockgruppen ZZ Top (snabbare bluesrock i en instrumental version, gitarr, bas och
trummor). Anledningen till att jag valde en instrumental version var för att undvika att
deltagarna skulle påverkas av textens innehåll. För att underlätta och tydliggöra läsningen
kommer jag i den kommande texten att benämna Version 2 ”Piano Adagio” och Version 3
”Rock”.
Tanken var att jämföra dessa versioner med varandra för att se på vilka känslor och
egenskaper som associerades till den person som förkommer i scenen. Kort och gott ville jag
se hur/om uppfattningen av denne person uppfattades olika beroende på vilken musik som
spelades.
Filmklippen hade en speltid på 01:30 minuter vardera, där varje grupp fick ta del av två av
dessa versioner, och svara på en enkät efter varje version. Grupp 1 fick först se filmsekvensen
i sitt original (version1, utan musik) och sedan version 2 (Piano Adagio). Grupp 2 fick först se
version 2 (Piano Adagio) och sedan version 3 (Rock) och grupp 3 fick först ta del av version 3
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(Rock) och sedan version 2 (Piano Adagio). Alltså, enkätens filmer varierade i ordning och
versioner med samma uppsättning frågor efter varje filmversion.

3.2 Motivering av metoddesign
Valet att inte genomföra en jämförelse av alla tre versionerna med varandra är för att fler
grupper då skulle ha behövts. För att göra en korrekt mätning och ta hänsyn till alla möjliga
lyssningsordningar skulle jag ha behövt 6 stycken grupper och detta oavsett om varje grupp
lyssnade på 2 eller 3 versioner. Med sammanlagt 18 deltagare skulle då gruppstorleken blivit
väldigt liten, närmare bestämt 3 deltagare i respektive grupp. Därför har jag valt att jämföra de
två musikversionerna med varandra (version 2 och 3). Grupp 2 och 3, sammanlagt 12
deltagare, fick lyssna på de två musikversionerna i olika ordning. På så sätt blev också
jämförelsen mellan dessa versioner huvudfokus, vilket är i överensstämmelse med
undersökningens huvudfråga. Som komplement till detta fick grupp 1 göra en värdering av
scenen utan musik (version 1). Samtidigt värderade de, i jämförande syfte, upplevelsen av
version 2 (Piano Adagio).
Hade jag haft fler deltagare så hade jag kunnat göra en undersökning med fler grupper.
Avgränsningen som jag har gjort bedömer jag som rimlig och möjlig att genomföra och kan
ändå erbjuda någorlunda tydliga förutsättningar. Jag anser att resultaten jag har fått i
jämförelsen mellan de två musikexemplen är tydliga samt att de övriga resultaten kan ses som
kompletterande.

3.3 Beskrivning av filmsekvensen
Det är en mulen sommareftermiddag och vi ser en medelålders man som öppnar en rullport in
till en gammal fotbollsklubb. Väl inne i klubbhuset samlar han på sig fotbollströjor som ligger
på golvet i omklädningsrummet. Han tvättar dem sedan i en tvättmaskin. Han ger intrycket av
att vara en vaktmästare/materialare på fotbollsklubben. Under tiden tröjorna tvättas så sitter
han på en stol med fötterna på tvättmaskinen och äter en smörgås. I nästa klipp får vi se
honom hänga upp de tvättade tröjorna på krokar i omklädningsrummet. Han backar några steg
för att inspektera tröjorna och ser att en tröja hänger snett, han går fram och rättar till den
varefter det klipps till en ny situation. Han är nu utomhus och stänger rullporten för att sedan
blicka ut över den tomma fotbollsplanen. I nästa klipp hör man ljuden från en fotbollmatch
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som spelas från en liten radio medan mannen målar över grafitti på en av fotbollsklubbens
väggar. Den vita färgen han använder sig av tar slut varpå han lägger ner penseln i den tomma
färgburken.

3.4 Urval av deltagare
Förfrågningar skickades ut via ett utskick till en grupp på Facebook där jag informerade kort
om enkätundersökningens innehåll och att de som ville ta del av min enkät skulle skriva det i
kommentarsfönstret. Facebookgruppens medlemmar bestod av personer som verkar inom
media och musikbranschen. 18 personer ställde upp varpå jag delade upp dem i tre
likafördelade grupper. Enkäten med inbakad information och filmklipp skickades därefter till
respektive grupp. I informationen fick de även veta att det var en anonym undersökning och
att de hade möjligheten att när som helst avbryta undersökningen. Personerna var i åldrarna
20 – 50 år och bestod av 8 kvinnor och 8 män.

3.5 Tillvägagångssätt
Enkäten (bilaga 1) bestod av fyra sidor. På enkätens första sida fanns det lite information om
att det var en frivillig undersökning som när som helst kunde avbrytas om deltagaren så skulle
vilja samt att den görs anonymt och ingick i mitt examensarbete. Även ett filmklipp var
bifogat på denna sida som de ombads att titta på innan de gick vidare till sida två för att svara
på frågor kring filmklippet. På sida två/del 1 fick de först fylla i vilket kön de tillhör, ålder
samt hur ofta de tittar på film. Vidare fick de ange värden på sex olika adjektivskalor som
behandlar deras upplevelser av rollfiguren i filmen. Adjektivskalornas start- respektive
ändpunkter

utgjordes

av

adjektiven

ledsen/glad,

svag/stark,

osäker/självsäker,

ointresserad/entusiastisk, kraftlös/engagerad och sentimental/hårdför. Även en öppen fråga
ställdes där de själva fick beskriva sin uppfattning av rollfiguren. De två sista frågorna på
sidan behandlade filmsekvensen i sin helhet och bestod av en adjektivskala och en öppen
fråga som handlade om vilken stämning de tycker bäst passade in på sekvensen. På den tredje
sidan möttes deltagarna av ännu ett filmklipp fast nu i en annan version. Likt den första sidan
ombads de också här att titta på klippet innan de gick vidare till den sista sidan och svarade
frågorna. Den fjärde och sista sidan, del 2, fick de först svara på en öppen fråga som handlade
om upplevelsen kring rollfiguren där de själva fick jämföra klippen sinsemellan. De fick
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sedan svara på samma adjektivskalor som på sida två samt den öppna frågan kring hur de
upplevde sekvensen i sin helhet.

4. Resultatredovisning
Här redovisas resultaten från samtliga grupper. Materialet introduceras i form av grafer och
tabeller med tillhörande beskrivningar. Resultatdelens upplägg har formats med stöd av
Uppsatshandboken (Ekengren & Hinnfors, 2012).

4.1 Grupp 2 & 3, svar på adjektivskalorna
Som framgår i tidigare delar av texten så var deltagarna indelade i tre testgrupper. Grupp 1
började med att titta på klippet utan musik, version 1, för att sedan titta på version 2 (Piano
Adagio). Grupp 2 började med att titta på version 2 (Piano Adagio) för att sedan titta på
version 3 (Rock) och grupp 3 tittade först på version 3 (Rock) och därefter version 2 (Piano
Adagio).
Nedan redovisas deltagarnas bedömning av sinnesstämningar och karaktärsdrag kring
rollfiguren samt filmsekvensen i sin helhet via en semantisk differentialskala där adjektiven är
angivna som varandras motsatser. Deltagarna ombads att ange det värde på varje skala som de
tyckte bäst motsvarade deras upplevelse av rollfiguren i filmen, där 5 är neutralt. Då
huvudfrågan är hur respondenterna upplever/tolkar rollfiguren beroende på vilken musik som
spelas så har svaren från grupp 2 och grupp 3 slagits ihop. Grupperna utgör sammanlagt 12
deltagare och har tittat både på version 2 (Piano Adagio) och version 3 (Rock) som finns med
i skalorna nedan.
Den vertikala stapeln beskriver antalet röster och den horisontella stapeln beskriver värden
mellan adjektiven som står i kontrast till varandra. Grön färg representerar musikstycket
”Piano Adagio” medan rött representerar ”Rock” musiken. De första sex graferna (fig. 4-9)
visar bedömningarna av upplevelsen av personen i filmen. Den sjunde grafen (figur 10) visar
bedömningen av stämningen i scenen som helhet.

13

Figur 4: Bedömning av versionerna Piano Adagio och Rock på adjektivskalan Ledsen/Glad.
n=12 (grupp 2 & 3)

Första grafen (figur 4) visar resultaten för bedömningarna på adjektivskalan Ledsen/Glad.
Man kan se en tydlig skillnad mellan deltagarnas bedömningar. Version 2 (Piano Adagio)
tenderar att konsekvent befinna sig på den vänstra sidan, det vill säga med en dragning åt
”ledsen”. Version 3 (Rock) befinner sig på den högra sidan (Glad), dock grupperad nära
mitten. Skillnaden mellan versionerna är tydliga, detta trots att de högsta värdena för ”Glad”
saknar bedömning.

Figur 5: Bedömning av versionerna Piano Adagio och Rock på adjektivskalan Svag/Stark. n=12 (grupp 2 & 3)
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Andra grafen (figur 5) visar resultaten för bedömningarna på adjektivskalan Svag/Stark. Även
här är skillnaden tydlig. Det är dock en större spridning på svaren jämfört med figur 4 och det
finns en viss överlappning mellan bedömningarna. Rockversionens värden är höga för
bedömningen av egenskapen ”Stark” medan Piano Adagios bedömningar tenderar att ligga
närmare mitten med undantag för en enstaka deltagare, som angivit det lägsta värdet.

Figur 6: Bedömning av versionerna Piano Adagio och Rock på adjektivskalan Osäker/Självsäker.
n=12 (grupp 2 & 3)

Tredje

grafen

(figur

6)

visar

resultaten

för

bedömningarna

på

adjektivskalan

Osäker/Självsäker. Här förekommer det också en viss överlappning men tendensen är även
här tydlig. Version 2 (Piano Adagio) är centrerad mot det neutrala värdet i mitten medan
version 3 (Rock) får relativt höga värden för ”Självsäker”.
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Figur 7: Bedömning av versionerna Piano Adagio och Rock på adjektivskalan Ointresserad/Entusiastisk.
n=12 (grupp 2 & 3)

Fjärde

grafen

(figur

7)

visar

resultaten

för

bedömningarna

på

adjektivskalan

Ointresserad/Entusiastisk. Skillnaden finns även här, dock inte lika tydlig som ovanstående.
Denna adjektivskala har en stor spridning och överlappning. För version 3 (Rock) har sju
olika värden valts av deltagarna där bedömningarna tenderar att ligga lite mer åt höger, dvs
mer ”Entusiastisk” än ”Ointresserad”. På version 2 (Piano Adagio) valdes sex olika värden
som tenderar att ligga lite närmare mittenvärdet.
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Figur 8: Bedömning av versionerna Piano Adagio och Rock på adjektivskalan Kraftlös/Engagerad.
n=12 (grupp 2 & 3)

Femte

grafen

(figur

8)

visar

resultaten

för

bedömningarna

på

adjektivskalan

Kraftlös/Engagerad. En relativt tydlig skillnad mellan versionerna, även här spridning och
överlappning. Version 2 (Piano Adagio) lutar åt det neutrala värdet i mitten medan version 3
(Rock) fick värden som närmar sig alternativet ”Engagerad”.

Figur 9: Bedömning av versionerna Piano Adagio och Rock på adjektivskalan Sentimental/Hårdför.
n=12 (grupp 2 & 3)
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Sjätte

grafen

(figur

9)

visar

resultaten

för

bedömningarna

på

adjektivskalan

Sentimental/Hårdför. Här är en tydlig skillnad på deltagarnas bedömningar. Version 2 (Piano
Adagio) ligger på den vänstra sidan, dvs. en dragning åt ”Sentimental”. Version 3 (Rock)
befinner sig på den högra sidan (Hårdför), med en aningen starkare bedömning än föregående
graf.

Figur 10: Bedömning av versionerna Piano Adagio och Rock på adjektivskalan Melankolisk/Energigivande.
n=12 (grupp 2 & 3)

Sjunde grafen (figur 10) visar resultaten för bedömningarna på adjektivskalan
Melankolisk/Energigivande. Här bedömde deltagarna upplevelsen av filmsekvensen i sin
helhet. Det är här en tydlig skillnad mellan versionerna. Version 2 (Piano Adagio) har fått
höga värden för bedömningen av ”Melankolisk” och version 3 (Rock) har fått höga värden för
bedömningen av ”Energigivande”, dock inte lika höga som de i pianoversionen.

4.2 Grupp 1, svar på adjektivskalorna
Grupp 1 fungerar som en slags testgrupp i den här undersökningen för att få en uppfattning
om hur rollfiguren samt filmscenen upplevs i versionen utan musik. Detta ger viss möjlighet
att studera hur de olika musik-versionerna förhåller sig till versionen utan musik.
Utformningen av enkäten för grupp 1 är densamma som för de två andra grupperna. Deras
svar redovisas i form av en tabell som mäter medelvärdet för varje enskild semantisk
differentialskala. För att få en så överskådlig bild som möjligt är även de två
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musikversionernas medelvärden angivna i samma tabell. På så sätt kan man läsa tabellen och
direkt jämföra alla olika bedömningar. Det lägsta möjliga värdet är 1, det högsta 9 och värde 5
är neutralt. Tabellen redovisar inte spridningsmått.
Adjektivskalor

Version 1 (utan

Version 2 (Piano

Version 3 (Rock)

musik) n=6

Adagio) n=12

n=12

Ledsen/Glad

4,8

2,8

5,8

Svag/Stark

5

3,8

7

Osäker/Självsäker

5,6

4,4

7,3

Ointresserad/Entusiastisk

5

5

6

Kraftlös/Engagerad

5,2

4,4

6,9

Sentimental/Hårdför

4,8

3,3

7,3

Melankolisk/Energigivande 4,8

2,5

7

(film i sin helhet)
Tabell 1. Bedömning av versionerna: version 1 (utan musik), version 2 (Piano Adagio) och version 3 (Rock) på
samtliga adjektivskalor n=6 (grupp 1), n=12 (grupp 2 & 3) uträknat i medelvärde.

I tabellen jämförs bedömningarna av de tre olika filmversionerna.
Version 1 (utan musik) tenderar att ligga nära det neutrala värdet i samtliga adjektivskalor.
Version 2 (Piano Adagio) tenderar att ligga närmre det minsta värdet, dock med vissa
undantag som närmar sig det neutrala värdet. Version 3 (Rock) tenderar att luta mot det
högsta värdet, också här med några avstickare som närmar sig det neutrala värdet. Den
adjektivskala som bedömdes som mest neutral av grupperna var Ointresserad/Entusiastisk
medan adjektivskalan vars medelvärden mest skilde sig åt från varandra var
Melankolisk/Energigivande.
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5. Analys
5.1 Analys av resultaten från musikversionerna
Det är tydligt att de två musikaliska ljudspåren i undersökningen etablerar olika känslor
kopplade till rollfiguren. Detta likt vad Cohen (1988, 2010) kom fram till i hennes
undersökning om rörlig bild, musik och associationer. Tittar man närmare på adjektivskalorna
så finns det tydliga tendenser. I version 2 (Piano Adagio) så tenderar värdena att peka mera åt
vänster på adjektivskalorna. Det vill säga att rollfiguren upplevdes som mer ledsen än glad,
mer svag än stark, mer osäker än självsäker, mer kraftlös än engagerad, mer sentimental än
hårdför och filmsekvensen i sin helhet mer melankolisk än energigivande. Version 3 (Rock)
tenderar att peka mer åt det högra hållet på adjektivskalorna till motsats av värdet för version
2 (Piano Adagio).
De olika musikversionernas värden korsas inte ens med varandra på skalorna Ledsen/Glad,
Sentimental/Hårdför och Melankolisk/Energigivande där rockversionen har värden från 5 till
9 och pianoversionen har värden från 5 till 1. Detta resultat tyder på att man med hjälp av
olika stämningsmusik tycks kunna påverka uppfattningen av en rollfigurs karaktärsdrag och
sinnesstämning åt olika håll, likt Cohens resultat från undersökningen om musikaliska
ljudspårs påverkan på geometriska figurer (Cohen, 1993).
Beroende på vilket musikspår som spelades och vilken adjektivskala som det svarades på så
var värdena utspridda åt olika håll i olika utsträckning. Tittar man tillexempel på Ledsen/Glad
skalan så var ”Piano Adagios” värden, i större utsträckning, mer utspridda till vänster på
adjektivskalan än vad värdena var till höger för rockversionen. Respondenternas val av värden
på pianoversionen ger en tydligare bild av att rollfiguren uppfattades som ledsen gentemot att
han uppfattades som glad i rockversionen vars värden tenderade att vara närmre det neutrala
värdet. Tittar man däremot på adjektivskalan Svag/Stark så upplevde deltagarna att rollfiguren
var mer stark på rockversionen än svag på pianoversionen.
Vissa adjektivskalor fick värden som var mer utspridda än andra och till och med där de olika
versionernas värden överlappade varandra. Bland annat skalan Ointresserad/Entusiastisk.
Svaren från rockversionen har tre röster vänster om det neutrala alternativet 5 och svaren från
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pianoversionen har fem röster höger om det neutrala värdet. I ett försök att få en ökad
förståelse till varför vissa skalor fått mer utspridda svar än andra tar jag hjälp av
respondenternas svar kring de öppna frågorna.
Tittar man närmare på svaren kring den öppna frågan på rockversionen så ser man att
uppfattningen av scenen är av två huvudtyper. Flera av deltagarna uppfattar scenen som
ironisk eller komisk där rollfiguren uppfattas som en trött och less man som b.la. är less på sitt
arbete. En av deltagarna formulerar detta:
”Han verkar trött och less på sitt arbete, dock finner jag det humoristiskt med musiken,
sköna kontraster!”

Andra deltagare tolkar däremot rockversionen som att rollfiguren brinner för det han gör, att
han är engagerad och vet vad han håller på med. Ett exempel på en kommentar av detta slag:
”Uppfattade filmen som att denne person verkligen brinner för något. Typ ett frivilligt
engagemang med passion”

Även på pianoversionens öppna fråga kring rollfiguren kan man säga att uppfattningen av
scenen är av två huvudtyper. Här ansåg några av deltagarna bland annat att rollfiguren var
ledsen och hade tappat hoppet.
”En man som har tappat hoppet, känslan av uppgivna drömmar”

Medan andra uppfattade honom som en drivande, stark person med en passion för sitt
yrke.
”Eldsjäl. Som brinner stark och har en passion för sin hobby eller verksamhet, även
om det verkar som att klubben har lagt ned. Vacker”

Dessa olika tolkningar av rollfiguren kan ha att göra med en rad olika aspekter. Först och
främst mina val av adjektiv till filmsekvensen, sen kan musiken, av vissa deltagare, uppfattas
som kontrasterande/inkongruent till det visuella vilket enligt Lipscomb och Tolchinsky (2005)
kan inbjuda publiken till reflektion. Eller så kan associationer utifrån deltagarnas personliga
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erfarenheter spela in (Dykhoff, 2002) då några av respondenterna kan ha någon anknytning
till fotboll sedan tidigare. En av deltagarna säger exempelvis så här:
”Jag tycker att stämningen lutar åt att vara lite mer melankolisk, men som gammal
fotbollspelare så rycks man även med och får lite adrenalin när man ser matchtröjorna”

5.2 Analys av resultaten från versionen utan
musik
Grupp 1 tittade först på filmen i sitt original (version 1/utan musik) för att sedan titta på
version 2 (Piano Adagio). Deltagarnas bedömningar kring version 1 var grupperade i mitten
(det neutrala värdet 5) på samtliga adjektivskalor som behandlade uppfattningen av
rollfiguren samt stämningen i själva scenen. Deras beskrivningar av rollfiguren och scenen i
de öppna frågorna är av likartad karaktär. Rollfiguren beskrivs som en något trött man med
fokus på sitt jobb och filmsekvensen som neutral, ”en vanlig dag på jobbet” och ”vardag för
en materialare”.
I tabellen (tabell 1) kan man också tydligt se att version 2 (Piano Adagio) förknippas starkast
med adjektiven Melankolisk, Ledsen, Sentimental och Svag (alla med värden under 4). De
adjektiv som tydligast förknippas med Version 3 (Rock) är Självsäker, Hårdför, Stark och
Energigivande (värden på 7 eller däröver).
Man kan även se vissa skillnader mellan bedömningarna av de olika versionerna. Tydliga
skillnader ser man på bland annat adjektivskalan Melankolisk/Energigivande där version 1
(utan musik) fick medelvärdet 4,8 (neutral), version 2 (Piano Adagio) fick medelvärdet 2,5
(mot melankolisk) och verion 3 (Rock) som fick medelvärdet 7 (mot energigivande). Trots att
denna tabell inte mäter spridningsmått kan man ändå se tydliga tendenser i poängen som de
olika versionerna har fått. Man kan konstatera att beroende på vilket ljudspår som spelats så
ser bedömningarna olika ut. Det vill säga att rollfiguren och sekvensen uppfattats olika
beroende på vilken version som visats.
Detta styrks av b.la. Wingstedts (2012) påståenden om att mediemusiken inte enbart fungerar
som ett beledsagande ackompanjemang utan aktivt bidrar med en rad olika kommunikativa
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funktioner till den framförda berättelsen. En förändring av någon betydelsebärande del (i det
här fallet musiken) innebär att man också omkonstruerar relationerna mellan beståndsdelarna
som i sin tur leder till att upplevelsen och uttrycket av gestaltningen förändras.
Jag kan nu koppla mina resultat till mina två frågeställningar. Den första frågan: Hur upplevs
sinnesstämning och karaktärsdrag hos rollfiguren beroende på vilken musik som spelas i
filmscenen? Svaret är kortfattat att beroende på vilket musikspår som spelades så bedömdes
rollfiguren annorlunda. När pianoversionen spelades bedömdes rollfiguren som mer ledsen än
glad, mer svag än stark, mer osäker än självsäker, mer kraftlös än engagerad och mer
sentimental än hårdför. När rockversionen spelades bedömdes rollfiguren som mer glad än
ledsen, mer stark än svag, mer självsäker än osäker, mer engagerad än kraftlös och mer
hårdför än sentimental. De flesta av adjektivskalorna hade fått värden med tydliga riktningar
åt olika håll. Det fanns dock vissa skalor som hade fått en viss överlappning, speciellt skalan
”Ointresserad/Entusiastisk” vars medelvärde var på det neutrala värdet för pianoversionen
eller nära det neutrala värdet för rockversionen.
  
Min andra fråga hade följande lydelse: Hur upplevs versionen utan musikpålägg? På denna
fråga är svaret kortfattat att samtliga bedömningar tenderade att ligga nära eller på det
neutrala värdet 5. Alltså upplevdes rollfiguren och scenen i sin helhet som neutral i samtliga
adjektivskalor. Tittar man på de öppna frågorna så kan man även här få en vink om att
filmscenen och rollfiguren beskrivits som neutral av deltagarna, ”en vanlig dag på jobbet” och
”vardag för en materialare”.

6. Diskussion
När jag valde ut vilken filmscen jag skulle använda mig av så var min intention att den rent
visuellt skulle vara relativt neutral på ett emotionellt plan, detta med hänsyn till de adjektiv
som utgör grunden för studien. Det resultat jag fick från bedömningen av version 1 (utan
musik) indikerar också på att scenen upplevdes som neutral, detta i och med medelvärdet av
bedömningen på samtliga adjektivskalor ligger nära det neutrala värdet 5. Detta tyder på att
valet av scen var relevant i relation till syftet.
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I och med att scenen rent visuellt bedömdes som relativt neutral i förhållande till
adjektivskalorna så kan detta resultat tänkas ha bidragit till att ”ge plats” för musikens
potential för att tillföra ett tydligt emotionellt innehåll till scenen. Hade scenen varit mer
visuellt emotionellt laddad kanske inte musiken hade kunnat påverka resultatet så tydligt som
nu blev fallet. Cohen (1993) råkade ut för detta i sin studie, där påverkades vissa scener
mindre av musiken, närmare bestämt scener som hade ett starkt emotionellt laddat visuellt
uttryck.
Adjektivskalan Ointresserad/Entusiastisk är den skala där samtliga versioners medelvärden
ligger närmast, eller på, det neutrala värdet. Både version 1 (utan musik) och version 2 (Piano
Adagio) fick medelvärdet 5 medan version 3 (Rock) fick medelvärdet 6. Rollfiguren har alltså
trots de olika versionerna upplevts på liknande sätt. Detta kan liknas med Cohens
ovannämnda studie, där en slagsmålsscen förblev aggressiv, även i kombination med
kontrasterande musik som inte alls var aggressiv (Cohen, 1993). I mitt fall vill jag tro att valet
av adjektiv är orsaken till det ”neutrala” resultatet. Adjektivparet Ointresserad/Entusiastisk
anger uppenbarligen egenskaper som inte är lika självklara att associera med scenen, jämfört
med övriga adjektivskalor.
Jag vill påstå att min uppsats bidrar med kunskap och en ökad förståelse för musikens
betydelse och vilken roll den har i filmens berättande. Beroende på vilken musik man väljer
att använda sig av så leder det till att upplevelsen och uttrycket av gestaltningen förändras.
Det ligger någonting i Wingstedts påstående om att ”vi skapar mening ur interaktionen mellan
ljud och bild – och ofta visar det sig att det vi (tror att vi) ser till stor del bestäms av det vi
hör”(Wingstedt, 2012, s. 162). Med mina resultat kan man se att med endast musik som
verktyg kan man ändra upplevelsen av en rollfigurs sinnesstämning och karaktärsdrag samt
stämningen i scen. Deltagarnas bedömningar på adjektivskalorna visar tydligt på att beroende
på vilket musikspår som spelades så bedömdes rollfiguren annorlunda. Personen uppskattades
att bland annat vara ledsen, sentimental och svag när pianoversionen spelades och hårdför,
engagerad och självsäker etc. när rockversionen spelades. Dessa tydliga tendenser kan
möjligen förklaras med Dyhoffs (2002) teorier om att musiken kan ses som ett verktyg för att
binda samman publikens omedvetna minnen med en scen. Deltagarna kan eventuellt ha blivit
påverkade av liknande musik i något sammanhang sedan tidigare. Deras tidigare associationer
till musiken kan således ha bidragit till bedömningarna i adjektivskalorna som behandlar
rollfigurens sinnesstämning och karaktärsdrag samt filmsekvensen i sin helhet.
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Deltagarnas värderingar av rollfiguren i de olika musikversionerna gav också tydliga
tendenser. Samtliga adjektivskalor fick värden som tenderade att luta sig antingen åt vänster
för Piano Adagio eller åt höger för Rock på den horisontella värdeaxeln. Några adjektivstaplar
fick värden som överlappade varandra, vissa mer än andra. Denna spridning kan ha att göra
med att musiken uppfattades som kontrasterande/inkongruent till det visuella skeendet av
vissa deltagare eller att vissa deltagare hade starka relationer till fotboll eller liknande miljöer
sedan tidigare.
Jag tror att det är viktigt att försöka förstå den kraft musiken har som del i filmens berättande
och att bland annat filmskapare fördjupar sig mer i ämnet och planerar/värderar vilken musik
som ska användas i deras filmer. Jag vill påstå att mina resultat troligtvis är generaliserbara.
Detta b.la. med stöd av tidigare teorier ihop med deltagarnas tydliga svar på adjektivskalorna.
Wingstedt påpekar att ”genom att medverka/samverka i olika kontexter påverkar också den
klingande musiken de sammanhang som den förekommer i.”(Wingstedt, 2012, s. 164). Det är
svårt att undgå att musiken har påverkat bedömningarna om rollfiguren och scenen i sin
helhet i min undersökning. Dykhoff (2002) förklarar hur känslosam musik i filmer tycks vara
svår för de flesta att värja sig emot. ”Inte bara romantiska eller sorgsna känslor understryks
och förstärks av musik, utan även skräck, glädje, hjältemod och patriotism.” (Dykhoff 2002, s.
62). Denna teori stödjer bedömningarna om scenen i sin helhet i min undersökning. Hur
scenen upplevdes först och främst som neutral i versionen utan musik, melankolisk i
pianoversionen och energigivande när rockversionen spelades. Om jag hade gjort en liknande
undersökning men istället valt en annan filmscen med ett annat emotionellt uttryck i
kombination med andra typer av stämningsmusik så hade musiken troligtvis påverkat
bedömningarna även där. Spridningsmåtten på adjektivskalorna kanske skulle ha sett
annorlunda ut och adjektivskalorna kanske skulle ha haft andra adjektiv. Oavsett så tror jag att
musiken fortfarande skulle ha påverkat (mer eller mindre) det visuella skeendet.
Bristerna i den här undersökningen, som beskrivits tidigare, är att jag skulle behövt ett högre
deltagarantal. Detta för att ta hänsyn till alla möjliga lyssningsordningar och kunna göra en
mer korrekt mätning av alla tre versioner. Andra medel för att stärka uppsatsen ytterligare
skulle kunna vara två grupper som endast fick värdera/diskutera de två olika musikspåren.
Detta likt Marshall och Cohen (1988) som i sin undersökning hade två grupper som endast
fick värdera musiken. Detta skulle ge en mer konkret bild av vilka känslor som enbart
25

musiken förmedlar vilket bland annat hade varit användbart för utformningen av
adjektivskalorna.

6.1 Vidare forskning
Då det finns många aspekter i en berättelse som avgör hur den upplevs vore det intressant att
för vidare forskning på området fortsätta att laborera med filmsekvenser och musikstycken
med andra emotionella uttryck. Detta för att titta på hur musiken som verktyg kan
påverka/förändra upplevelsen och uttrycket av gestaltningen i olika kontexter.
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