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Abstract 

I denna studie har tio undersökningsdeltagare sett tio klipp från skräckfilmer som alla 

innehåller jumpscare-scener, det vill säga scener med plötsliga förändringar som 

används för att ge tittare en skrämselupplevelse. Undersökningsdeltagarna har för varje 

klipp fått värdera både i ett bildformulär och i ord hur pass skrämda de blev och vad de 

tror var anledningarna till det. Jumpscare-scenerna som användartestet bestod av har 

alla olika komponenter som utmärker dem för att det skulle vara möjligt att se vilka 

komponenter som bidrog mest till att skrämmas. Begreppen pre-scare, precise-scare och 

post-scare har utvecklats och använts i undersökningen för att förklara de olika 

temporala delarna av en jumpscare-scen. 

 

Studien utgår bland annat från den så kallade Startle reflexen, som utlöses på grund av 

plötslig och stark stimuli och audio-visuellinriktad litteratur som exempelvis Chions 

Audio-Vision. Resultaten visar bland annat att de mest skrämmande jumpscare-scenerna 

har långa, obehagliga uppbyggnader med lågfrekventa ljud eller musikstycken i pre-

scare-momentet och ett så starkt, oväntat, högfrekvent ljud i precise-scare-momentet 

som möjligt. De innehåller ofta dissonant och oregelbunden musik och röster samt skrik 

förstärker även skrämseleffekten eller den så kallade startle-reflexen. 
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1. Inledning 

Ljud och musik är en självklarhet i dagens filmer men det mest centrala hos dem är det 

visuella. Visas däremot en film utan ljud förmedlas det visuella på ett helt annat sätt än då den 

visas med och man får oftast inte alls samma upplevelse. Därför menar forskare som Chion att 

begreppet: "cinema, the art of the image" inte är så passande, då ljud i film har alldeles för 

stor betydelse för att inte benämnas i definitionen om vad film är (Chion 1994:5). 

 

Innan jag kom på att jag ville göra min kandidatuppsats om just ljud i jumpscare-scener tänkte 

jag inte så mycket på hur de scenerna verkligen lät. Jag tyckte det bara var spännande att titta 

på skräckfilmer som innehöll jumpscare-scener för att man aldrig visste när scenerna skulle 

komma eller hur plötsliga eller effektfulla de skulle vara. Därför menar jag att det är väldigt få 

personer som tänkte på hur scenerna egentligen "låter". De som skapar själva filmerna, 

ljudlägger och komponerar musik till dem tänker så klart på det men det är inte så säkert om 

de vet hur den genomsnittliga åskådaren verkligen påverkas beroende på hur ljuden och 

musiken i scenerna är konstruerade. Därför finns det ett stort värde i att göra en studie om hur 

ljudet i dessa scener verkligen påverkar personen som tittar på dem så att scenerna kan bli så 

skrämmande och effektfulla som möjligt. 

 

En jumpscare är ett moment då man försöker skrämma åskådaren genom att låta plötsliga 

monster eller andra ting hoppa fram i det visuella samtidigt som plötsliga och ofta starka och 

tvära ljud eller musikinstrumentanslag klingar (Muir 2013). Ljudmässigt sänks ofta volymen 

på ljudet och musiken gradvis innan själva skrämselmomentet äger rum. Då ljudet är 

jättesvagt eller helt borta kommer allt ljud på en gång i en smäll tillbaka tillsammans med det 

plötsliga som händer i det visuella (ibid.). Denna typ av skrämselkänsla som då ofta uppstår 

kallar vissa forskare för the startle reflex (ibid.), vilket kommer att tas upp i kapitlet Tidigare 

forskning. Det är en psykologisk försvarsmekanism för plötsliga och hotande stimuli som 

människor besitter och associeras med negativa känslolägen (Rammirez-Moreno och 

Fernando 2012). 
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1.1 Syfte 

Det finns idag nästan ingen forskning på vad det är för komponenter i jumpscare-scener och i 

jumpscare-ljud som bidrar till att skrämseleffekten hos åskådaren ökar. Det är högst troligt att 

unga människor då de tittar på jumpscare-skräckfilmer vill bli så skrämda som möjligt, därför 

gäller det för filmskapare att ha kunskap om hur man borde utforma jumpscare-scener för att 

uppnå detta och vilka komponenter som de och dess ljud bör innehålla. Det är sådan kunskap 

som saknas i nuläget och som denna undersökning har som syfte att bidra med. Denna studie 

har dels som syfte att undersöka ljudets påverkan på skrämseleffekten i jumpscare-scener men 

också att undersöka vilka komponenter i ljudet och i scenerna i helhet som generellt bidrar till 

att åskådaren skräms mer. Syftet är också att undersöka hur mycket det skiljer mellan vad 

olika unga människor uppfattar är de komponenter i jumpscare-scener och i dess ljud som 

bidrar till mest skrämsel. Detta är intressant då man i konstruktionen av jumpscare-scener 

försöker få en så stor andel av åskådarna som möjligt att bli så skrämda som möjligt då de 

tittar på scenerna. 

1.2 Frågeställningar 

Studien utformades efter följande frågeställningar: 

1. Hur mycket kan ljudet påverka jumpscare-scener i en skräckfilmer? 

2. Vilka komponenter innehåller jumpscare-scenerna som flest antal unga personer 

uppfattar som mest skrämmande? 

3. Vilka komponenter innehåller ljuden i jumpscare-scenerna som flest antal unga 

personer uppfattar som mest skrämmande? 

4. Hur mycket skiljer det mellan vad olika unga människor uppfattar som är de mest 

skrämmande variablerna i olika jumpscare-ljud i skräckfilm?  

1.3 Avgränsningar 

Det finns många sätt som skräckfilmer kan skrämmas på men denna undersökning behandlar 

endast de scener då jumpscare-moment förekommer. Ljudmässigt finns det många 

komponenter som dessa scener består av. Därför tar undersökningen endast upp några av dem 

som exempelvis frekvens, ljudstyrka, dynamik, tidpunkt och typ av ljudkälla. 
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1.4 Begrepp 

1.4.1 Tre temporala begrepp 

Då den temporala dimensionen är väldigt central i jumpscare-scener har de i denna studie 

delats in i tre faser. Dessa faser är döpta till Pre-scare, Precise-scare och Post-Scare. Med 

pre-scare menas uppbyggnadsperioden innan själva skrämselmomentet, det vill säga hur 

ljudet och bilden är utformade innan monstret eller vad det nu kan vara hoppar fram. Med 

precise-scare menas exakt det tillfälle då det skrämmande händer, då de starka ljudet 

uppenbarar sig och med post-scare menas perioden efter det plötsliga momentet. Vissa scener 

innehåller förstås fler än en jumpscare men då kan man säga att post-scaren i fråga delvis 

glider ihop med den nästkommande pre-scaren och man får då välja vilket av begreppen man 

ska använda beroende på vilken av precise-scare-momenten man utgår från. 

1.4.2 Andra centrala Begrepp 

Diegitiskt ljud Ljud som kan höras av karaktärer i filmen (Chion 1994). 

Icke diegetiskt ljud Ljud som endast åskådaren hör och som inte går att höra inuti 

  filmens universum (ibid.). 

Onscreen-ljud Ljud som äger rum och samtidigt visas på bildskärmen (ibid.). 

Offscreen-ljud Ljud som äger rum och samtidigt inte visas på bildskärmen (ibid.). 

Synchresis  Ett fenomen som uppstår då ett ljud sker precis samtidigt som 

  någonting i det visuella (ibid.). 

Skrämmande  Många av undersökningsdeltagarna utryckte sig under intervjuerna 

  på olika sätt. Utryck som "vad rädd jag blev", "det var läskigt" och 

  "riktigt hemskt" sades ofta. Troligtvis menade de att det var 

  skrämmande så därför kan ord som "läskigt", "hemskt" och  

  liknande användas som synonymer till ordet i denna studie. 

1.5 Tidigare forskning 

Fenomenet Jumpscare är ovanligt att man tar upp i vetenskapliga sammanhang. Det har 

däremot forskats mycket om ljudets och musikens funktioner i skräckfilm i kombination med 

vissa exempel. Det är dock sällan man talar om dess funktioner precis vid just ett jumpscare-

tillfälle, vilket är den vanligaste typ av skrämselverktyg i skräckfilmer (Muir 2013). Det som 
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det däremot finns skrivet om som man kan koppla till jumpscare-scener är den reflex som 

utlöses hos människor under dessa scener, det så kallade startle-reflexen. 

 

Tillvägagångsättet för att hitta tidigare forskning var att först försöka hitta vetenskapligt 

granskat material som behandlade jumpscare-moment eller som både tog upp skrämsel och 

ljud eller musik i till rörlig bild. Sökningen skedde i bland annat Faluns bibliotek, Högskolan 

Dalarnas bibliotek, Libris, Högskolan Dalarnas biblioteks internetdatabas och liknande 

databaser på internet som innehöll vetenskapliga litteraturer och artiklar. Eftersom det var 

svårt att få fram forskning som innehöll en kombination av skrämsel och ljud eller musik till 

rörlig bild eller som handlade om jumpscare-scener användes istället källor som behandlar 

skräck genom historien, skräckfilmer generellt, ljud och musik i skräckfilmer som helhet och 

ljud och musik till rörlig bild. 

1.5.1 Skräck och filmljud genom historien 

Många av de subkategorier av dagens skräck grundar sig i gammal folktro och senare i de 

första skräckskönlitteraturerna. En av dem var skönlitteraturen The Castle of Otranto som 

skrevs under det sena 1700-talet och som också ofta ses som en av de första föregångångarna 

till dagens skräckfilmer. Man började inkludera skräck i vissa teaterpjäser samtidigt som 

musiker spelade musik till föreställningarna som bland annat skulle gestalta det hemska och 

det läskiga i pjäserna. Därefter skapades de första skräckfilmerna där bland Georges Méliés 

tvåminuters långa film Le Manoir du diable från år 1896 ingick, som ansågs vara den första 

vampyrfilmen. Andra betydelsefulla och tidiga skräckfilmer var Thomas Edisons 

Frankenstein från år 1910, Robert Wienes Das Kabinett des Doktor Caligari från år 1919 och 

F. W. Murnaus Nosferatu, eine Symphonie des Grauens från år 1922. (Hayward 2009:3-5) 

 

Många av de ljudklichéer som ofta återfinns i många av dagens skräckfilmer så som 

blixtnedslag och mystiska ljud från djur och så vidare var de första ljuden som började 

användas i skräckfilmer. Detta var liknande effekter som tidigare var vanligt att man hade 

med i teaterpjäser inom skräckgenren. Det ljud som i början av ljudfilmseran däremot bidrog 

till den mest betydande förändringen av skräckfilmer var dialogen, då den medförde att det 

gick att höra personer prata med varandra och skrika då det skrämmande momentet i filmen 

dök upp. (Hayward 2009:3-5) 
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1.5.2 Filmljud och filmmusik 

Michael Chions verk Audio-Vision: Sound on Screen (1994) är något som många har refererat 

till och utgått från vid undersökningar kring ljud- och filmmusik och ljudet relation till det 

visuella. Han har myntat många begrepp och bland annat delat in olika typer av filmljud i 

olika kategorier med mera. 

 

Enligt en modell kan man dela in filmljud och filmmusik i onscreen-ljud, offscreen-ljud och 

icke diegetiskt ljud (Chion 1994:74). Chion menar däremot att modellen är för enkel och 

förslår istället en utökad kategorisering i sin nya cirkelsmodell (Figur 1). Med Internal-ljud 

menar han ljud som kommer från personers fysiska eller mentala insida och med On-the-air-

ljud menar han ljud från elektroniska saker så som radioapparater, TV-apparater och telefoner 

med mera (Chion:1994). Ambiant-ljuden kan vi se i cirkelmodellen (Figur 1) att Chion ibland 

tycker ligger på gränsen mellan diegetiska och icke diegetiska ljud. Ett annat viktigt begrepp 

är akusmatiska ljud. Akusmatisk är ett gammalt grekiskt begrepp som i filmsammanhang 

används för att beskriva alla ljud som inte är onscreen (Schaeffer 1966). 

 

 

Figur 1. Chions cirkelsmodell (Chion 1994:78) 

 

Ett annat betydande ord som Chion använder är Synchresis, vilket han formade genom att slå 

ihop orden synchronism och synthesis. Med detta menas att olika ljud fungerar att använda till 

olika saker i film så länge ljudet sker exakt då vi förväntar oss att ljudet ska äga rum. Då man 

ljudlägger till exempel ett knytnävslag i en film, behöver man nödvändigtvis inte använda ett 

ljud från just ett knytnävslag. Tack vare synchresis fungerar väldigt många olika ljud i detta 

sammanhang om det inträffar precis i den tidpunkt då slaget äger rum bilden. (Chion 1994) 
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Vissa ljud förstärks och processeras kraftigt i film. Trots att man vill att ljud ofta ska vara 

realistiska finns det också en poäng med att överdriva dess effekter. Anledningarna till det kan 

vara olika men ofta handlar det om att till exempel rikta åskådarens uppmärksamhet till 

någonting eller förstärka hens upplevelser eller känslor i anknytning till det visuella. 

Jumpscare-scener är bra exempel på då sådana ljud kan förekomma. (Chion 1994) 

 

Wingstedt (2008) menar att man kan dela in filmmusikens funktioner i sex olika narrativa 

huvudfunktioner. Dessa är följande: 

• Emotiv funktion - Gestaltar känslor eller stämning. 

• Informativ funktion - Ger information om tidsepok, kulturmiljö eller status. 

• Deskriptiv funktion - Beskriver till exempel fysisk miljö, attribut eller fysisk rörelse. 

• Vägledande funktion - Positionerar, guidar, betonar eller fraserar. 

• Retorisk funktion - Kommenterar, ironiserar, kontrasterar eller refererar. 

• Temporal funktion - Skapar kontinuitet eller framåtrörelse. 

I studiens resultat- och analyskapitel utgås det till viss del från dessa funktioner. 

 

1.5.3 Forskning om skräckfilm 

Det finns ett antal olika antologier bestående av ett antal olika forskningsbidrag som 

behandlar ljud och musik i skräckfilm. Två av dem är Terror Tracks (Hayward 2009) och 

Music in the Horror Film (Lerner 2010). 

 

I Terror Tracks analyseras ofta ljudet eller musiken i olika skräckfilmer. Hayward och 

Minassian skriver bland annat i kapitlet: Terror in the Outback: Wolf Creek and Australian 

Horror Cinema om australienska skräckfilmer. De tar upp dissonans och atonalitet, vilket det 

används mycket av i skräckfilmer, och menar att det bidrar till att man uppfattar musiken som 

att den inte har så mycket riktning eller upplöslighet, vilket i sin tur bidrar till en känsla av 

obehag. (Hayward 2009) 

 

I Music in the Horror Film, vilket framgår av titeln, har fokus lagts mer på musiken i 

skräckfilmer snarare än på ljudet. Precis som i Terror Tracks tar vissa av bidragen upp 

specifika skräckfilmer där man analyserar musikens komponenter och dess funktion 
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tillsammans med det visuella. Antologin inleds av några ord från dess sammanställare Lerner 

där han bland annat tar upp hur tidigare studier om filmer ofta nedvärderar ljudet och musiken 

framför det visuella och att det därför är intressant att forska mer om just ljudet och musiken i 

filmer (Lerner 2010). Ett av bidragen i antologin redogör till exempel varför instrumentet 

orgeln är vanlig i skräckfilmer. Brown skriver i sitt bidrag The Organs of Horror att det beror 

på att vi förknippar instrumentet starkt med religiösa sammanhang, att när vi hör orgelmusik 

eller orgelljud i film drar vi omedvetet paralleller till begravningar, döda människor och 

liknande (ibid.). 

 

Det har även skrivits om skräckfilmsmusikens temporala funktioner. Kalinak beskriver till 

exempel oregelbundna rytmer så här:  

Irregular or unpredictable rhythms attract our attention by confounding our expectations and, 

depending on the violence of the deviation, can unsettle us physiologically through increased 

stimulation of the nervous system - (Kalinak 2003:18). 

Det återkopplas till detta citat i kapitlet då resultaten analyseras. 

1.5.4 Startle-reflexen 

Startle-reflexen är någonting som alla däggdjur har och är en försvarsmekanism som aktiveras 

då en individ blir utsatt för stark och plötslig stimulus (Davis, Walker och Lee 1997). Landis 

och Hunt var några av de första som började forska på reflexen genom att använda sig av det 

starka ljudet från ett pistolskott (Landis och Hunt 1939). De undersökte då hur hela kroppen 

påverkades då den blivit utsatt för sådana stimuli och kom bland annat fram till att den absolut 

första reaktionen hos försökspersonen var i form av ögonblinkningar (ibid.). 

 

Startle-reflexen förknippas även med ångest och obehag. En person som har ångest eller en 

person som upplever att situationen i fråga är extra obehaglig, som till exempel en sådan som 

i skräckfilmer, uppvisar en starkare startle-reflex än andra i samband med det starka och 

plötsliga stimuli (Lang, Bradley, och Cuthbert 1990). Davis, Walker och Lee har till exempel 

studerat startle-reflexen i en undersökning om hjärnan för att försöka mäta ångest och rädsla 

(1997). 
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1.6 Teori 

Teorin om startle-reflexen är en av de viktigaste teorierna i denna undersökning för att uppnå 

syftet, det vill säga att bidra med kunskap om vilka komponenter i jumpscare-scener som ofta 

gör att åskådaren blir så skrämd som möjligt. Teorin är en av de viktigaste eftersom den säger 

att man kan påverka personens respons som utsätts för stimulus genom att till exempel låta 

stimulus variera i obehaglighet (Lang, Bradley, och Cuthbert 1990). Med hjälp av denna teori 

är en rimlig slutsats att ju obehagligare ljudet och musiken är i pre-scare-momentet av en 

jumpscare-scen desto mer skrämd blir åskådaren i själva precise-scare-momentet. Därför 

utgör alltså såväl pre-scare-ljud som pre-scare-musik några av de variabler som har varit 

särskilt intressanta att pröva i denna undersökning. Genom teorin blir det alltså intressant att 

variera komponenterna i pre-scare-delen av jumpscare-scener och i pre-scare-ljudet och pre-

scare-musiken för att fastställa vilka komponenter som bidrar till en ökad känsla av obehag 

och om det i sin tur bidrar till mer skrämsel. Hur mycket ljudet kan påverka mängden av 

obehag som upplevs hos åskådaren skulle det också vara möjligt att få en inblick i. 

 

I ljudbilden hos filmer eller andra audiovisuella medier är det ofta som röster är det absolut 

mest centrala (Chion 1994). Röster prioriteras nästan alltid högst och förstärks också nästan 

alltid artificiellt (ibid.). Detta beror på att människor har svårare att sortera ut andra 

människors röster från atmosfärsljud och andra ljud i film än vad man har i verkligheten 

(ibid.). Det går att likna sättet man mixar röster i film som sättet man mixar en lead-sångare i 

en låt eftersom båda har en liknande uppgift, nämligen att ligga i fokus. Eftersom röster är det 

som vi människor lyssnar mest efter så finns det en sannolikhet att det skulle förstärka 

skrämseleffekten, eller den så kallade startle-reflexen, om människoröster, människoskrik, 

djur- eller monstervrål ingick i en viss jumpscare-scen. Denna teori valdes som en av de 

teoretiska utgångspunkterna i denna undersökning eftersom den kraftigt påverkade valet av 

stimuli. På grund av denna teori beslutades det att en jämförelse skulle ske mellan ett precis-

scare-ljud som innehöll röster och ett som innehöll någonting annat för att undersöka vilken 

av komponenterna som gjorde att undersökningsdeltagarna blev mest skrämda, vilket bidrog 

till att undersökningens syfte uppfylldes. 

 

Chion menar även att vissa saker i film blir hemskare om vi bara får höra dem och inte se 

dem. På så sätt blir vi ännu räddare på grund av vår egen fantasi (Chion 1994). Det är därför 

intressant att undersöka om en jumpscare-scen blir mer skrämmande om hotet är okänt för 
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åskådaren eller om det kan kännas mer skrämmande om man i pre-scare-momentet tydligt 

visar faran som hotar onscreen. Av detta resonemang konstruerades ännu en jämförelse. 

Denna gång jämfördes en scen då pre-scare-ljuden avslöjar det farliga med en scen då precise-

scare-momentet överraskar med en fara offscreen. Även denna teori valdes eftersom den 

bidrog med förslag till vilka komponenter som var relevanta att ställa mot varandra för att 

klargöra vilken av dem som bidrar mest till att jumpscare-scener blir skrämmande, som är 

undersökningens syfte.  

1.7 Metod 

Metoden som användes för att genomföra användartestet har till stor del en kvalitativ ansats. 

Användartestet innefattade ett antal olika klipp innehållande jumpscare-scener som var från 

befintliga skräckfilmer. Undersökningsdeltagarna fick efter varje klipp bedöma på en skala 

hur pass skrämmande de ansåg att klippet var innan det var dags för nästa klipp. 

Videoobservationer gjordes även på undersökningsdeltagarna under genomförande för att få 

en visuell registrering att analysera av hur personer reagerade fysiskt på scenerna. Efter video-

delen av användartestet genomfördes också intervjuer med undersökningsdeltagarna som 

handlade om hur de uppfattade och reagerade på de olika klippen. 

 

Hur skrämda undersökningsdeltagarna upplevde att de blev efter varje scen är i 

resultatkapitlet (Tabell 1) omvandlat från den sifferlösa skala, som en del av undersökningens 

data först tog sin form inom, till en intervallvariabel. Detta val gjordes för att 

undersökningsdeltagarna exempelvis inte skulle behöva tveka och välja mellan två 

siffervärden. Enligt Eliasson går intervallvariabler alltid att mäta med siffror och det går alltid 

att säga något om hur stort avståndet är mellan olika svarsalternativ (2013).   

 

Det hade varit möjligt att tillämpa en annan metod i denna undersökning som exempelvis 

fokusgrupper. Metoden fokusgrupp går ut på att en grupp människor diskuterar aspekter av ett 

ämne under en begränsad tid (Ahrne och Svensson 2011). Den forskningsdata som uppstår 

under fokusgrupper kommer från de samtal som sker mellan personerna som deltar (ibid.). Ett 

alternativ för insamlingen av data hade varit att först genomföra videodelen av användartestet 

och sedan samla alla undersökningsdeltagare i en fokusgrupp. Då hade det däremot krävts att 

alla närvarat under ännu ett tillfälle, vilket det inte är säkert att alla hade velat eller kunnat. 

Om insamlingen av denna kvalitativa data hade ägt rum vid ett senare tillfälle hade även 
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risken ökat för att detaljer glömts bort, vilket minimerades genom att korta intervjuer istället 

fördes i samband med videodelen av användartestet. Dessutom uppskattades det som mer 

sannolikt att undersökningsdeltagarna skulle våga tala mycket öppnare om sina tankar och 

upplevelser i enskilda intervjuer än i en grupp bestående av fler människor. 

 

Att empirin samlades in från så många olika håll var för att kunna göra en så mångsidig 

analys som möjligt av hur undersökningsdeltagarna verkligen uppfattade scenerna. I 

användartestet användes en laptop-dator. Alla undersökningsdeltagare fick lyssna på samma 

ljudvolym och ljudkällan de fick lyssna ur var ett par hörlurar av modellen Audio Technica 

ath-m50. 

1.7.1 Vilka som deltog i undersökningen 

Undersökningsdeltagarna var mellan 18-30 år gamla då det var alla människor i dessa åldrar 

som utgjorde populationen som undersöktes. Varför just personer i dessa åldrar valdes till att 

vara med var för att avgränsa till och fokusera på en viss generation men också för att man 

ofta har sett unga människor som skräckfilmers huvudmålgrupp (Hayward 2009). Detta 

gjorde att den data som samlades in i större utsträckning pekade på det studiens 

frågeställningar handlar om. Detta gjorde att undersökningen blev mer valid, det vill säga 

empiri och insamlade data blev mer relevant (Berg 2012). Hade studien inte avgränsats till 

dessa åldrar hade mängden data och empiri blivit lika stor, åldrarna på 

undersökningsdeltagarna skulle skilja mer, det vill säga variationsvidden skulle bli större och 

empirin per åldersgrupp skulle blivit mindre. 

 

Antalet undersökningsdeltagare som deltog i användartestet var tio stycken. För att resultaten 

skulle bli tillräckligt reliabla uppskattades det att så många personer behövde vara med i 

undersökningen. Ahrne och Svensson nämner att tio till femton personer räcker för att man i 

sin undersökning ska uppnå en mättnad (2011). För att inte undersökningsdeltagara skulle 

bestå av endast män eller endast kvinnor togs det hänsyn till könsfördelningen. Därför var sju 

av deltagarna män och tre av deltagarna kvinnor. För att få så detaljrika och djupa 

diskussioner som möjligt under intervjuerna valdes undersökningsdeltagare som alla hade god 

medievana. Sex av deltagarna var ljud- och musikproduktionsstudenter och fyra var manus-, 

film- och Tv-studenter. Allas identiteter behandlas i undersökningen anonymt. 
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Undersökningens resultat hade kunnat bli annorlunda om undersökningsdeltagarna helt eller 

delvis bestått av personer utan skräckfilmsvana, det vill säga personer som i princip aldrig 

tittar på skräckfilm. Resultaten hade troligtvis inte blivit lika detaljrika då personerna 

förmodligen hade haft svårare att sätta ord på vad det var som skrämde dem samtidigt som de 

förmodligen inte hade förstått jumpscare-scener på samma sätt som en skräckfilmstittare hade 

gjort. Det hade funnits sannolikhet för att personerna hade blivit mer skrämda i användartestet 

på grund av att de inte haft så mycket skräckfilmsvana. Det hade kunnat leda till att de tyckt 

att allt hade varit lika skrämmande och att de då fått svårare att sätta ord på vad det berodde 

på.  

 

Urvalsmodellen som användes i denna undersökning tillhör de icke-slumpmässiga urvalen 

eftersom att endast personer med god medievana deltog. Urvalsmodellen är däremot inte 

exakt samma som en av de etablerade modellerna som till exempel kvoturval eller strategiska 

urval. Den påminner dock om strategiska urval eftersom att man då försöker välja 

undersökningsdeltagare med vissa olikheter som gör att man kan dela in dem grupper. Dessa 

grupper kan exempelvis vara sådana som i denna undersökning, det vill säga män kontra 

kvinnor eller ljud- och musikproduktionsstudenter kontra manus-, film- och Tv-studenter. 

(Trost 2012). 

1.7.2 Tid och plats för användartestet 

För att alla undersökningsdeltagarna skulle ha så liknande förutsättningar som möjligt fick 

alla genomföra användartestet på samma plats. Denna plats var ett uppehållsrum i ett 

studentboende. Bech och Zacharov rekommenderar att lyssningstest inte bör överstiga 20 

minuter så därför begränsades antalet stimuli för att videodelen av användartestet inte skulle 

bli för långt då det i så fall skulle funnits stor risk för att undersökningsdeltagarna hade 

tröttnat under användartestets gång (2006). Det fanns även en idé om att lättsam musik skulle 

spelas mellan klippen för att neutralisera undersökningsdeltagarnas bedömande men den idén 

användes aldrig då det visade sig i det första pilottestet att undersökningsdeltagarna hade svårt 

att fokusera på att bedöma graden av skrämsel då glad musik samtidigt spelades. Man hade 

kunnat lägga musiken en stund efter så att undersökningsdeltagarna hade fått tid på sig att 

bedöma graden av skrämsel men då hade video-delen av användartestet också behövt vara 

längre. 
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1.7.3 Val av stimuli 

De stimuli som användes i användartestet var redan befintliga ljud från redan befintliga 

skräckfilmer med undantag av ett. I stället för att spela upp samma sekvens och bara byta ut 

ljuden varierades även det visuella. Då uppkom problemet att den grad av skrämsel i det 

visuella i de olika klippen varierar. Det fanns det en medvetenhet om men om varje klipp hade 

återanvänts flera gånger hade undersökningsdeltagarna med högre sannolikhet på fel grunder 

uppfattat alternativ 1 som det läskigaste och därmed hade undersökningen blivit mindre 

reliabel, det vill säga innehållit en större mängd slumpmässiga fel (Berg 2012). För att graden 

av skrämsel inte skulle variera allt för mycket bland det visuella användes därför klipp ur 

skräckfilmer som skulle jämföras som hade relativt lika upplägg och som påminde ganska 

mycket om varandra. 

 

För att sannolikheten av att undersökningsdeltagarna inte skulle ha sett filmerna som klippen 

hämtades från skulle öka valdes inte bara klipp från äldre skräckfilmer. Detta gjordes 

eftersom resultaten inte skulle bli lika reliabla om undersökningsdeltagarna hade sett vissa av 

klippen tidigare men andra inte. Risken hade ökat för att resultaten skulle bli snedvridna och 

att de inte till lika stor del skulle svara på studiens frågeställningar. Ett strategisk val var att 

försöka använda klipp från skräckfilmer som var uppföljare till någon annan eller del två eller 

tre i någon filmserie och så vidare. Detta val gjordes eftersom den första filmen i filmserier 

oftast är den mest sedda av dem som ingår i den. Det är högst troligt att personer inte gör 

aktiva val om att börja se uppföljare till filmer snarare än att börja se den första filmen i 

serien.  

 

Filmerna klippen var hämtade från var Insidious chapter 3 (2015), Mama (2013), Sinister 

(2012), The fog (1980) och The woman in black 2: angel of death (2014).  

 

1.7.4 Klippen och ljuden som användes 

Antalet klipp som ingick i användartestet var tio stycken. Längden på dem varierade från 20 

sekunder till och två minuter 20 sekunder. Pauserna mellan klippen var cirka 40 sekunder 

långa och sammanlagt var video-delen av användartestet cirka 19 minuter långt. Klippen 

sammanställdes till tio olika video-filer, en fil för varje undersökningsdeltagare, i Adobes 

program Premiere Pro. 
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Ordningen på klippen varierades med undantag från det första och det sista, för varje 

undersökningsdeltagare som genomförde användartestet. Detta skulle minska risken för att 

undersökningsdeltagarna exempelvis automatiskt och undermedvetet skulle tycka att de första 

klippen var de mest skrämmande, eller att de sista skulle vara de minst skrämmande eftersom 

vissa av dem kanske råkat bli för "vana" vid jumpscare-scener under användartestets gång och 

därför inte berörts lika hårt som om de hade sett just de klippen först. Att variera ordningen är 

alltid bra för att undvika systematiska fel skriver Berg i artikeln Lyssningstester från På Tal 

om musikproduktion (2012). Därför räknades inte resultaten från det första och sista klippet 

med i undersökningen. Om de hade räknats hade också risken funnits att 

undersökningsdeltagarna skulle klassificera det sista som till exempel mindre skrämmande 

bara för att de då skulle veta att det var det sista klippet och därmed bli för ivriga om att 

användartestet snart var över. 

 

Nedan är alla klipp som var med i undersökningen listade. Det står vad klippen är döpta till 

(klipp 1, klipp 2, klipp 3 och så vidare), vad som händer i dem, vilka de viktiga 

komponenterna är i de ljud och den musik finns i dem och i vilket tidsintervall de utspelar sig 

inom i den film de kommer från. Det har hela tiden ställts § klipp, förutom det första och det 

sista, mot varandra för att lättare kunna ställa två olika egenskaper mot varandra. Dessa klipp 

var alltid bredvid varandra i användartestets ordning. Däremot varierade ordningen mellan 

dem internt och ordningen på de fyra klippgrupperna mellan varje undersökningsdeltagare. 

Detta visste inte undersökningsdeltagarna om för än efter video-delen av användartestet hade 

genomförts. Det står även nedan vilka likheter klippen som utgör en klippgrupp hade. 

Klipp 1 - Som ej räknas 

Inledande klipp - The Fog   00:37:50 - 00:40:06 

Klipp 2 och 3 - Då precise-scare-momentet består av något vokalt eller icke vokalt 

Klipp 2 - Sinister (icke vokalt)  01:24:06 - 01:25:51 

Klipp 3 - The Woman in Black 2 (vokalt) 01:14:08 - 01:14:50 

Likheter: Ett monster hoppar i båda klippen upp på oväntade ställen. Skillnaden mellan 

ljudnivån i pre-scare-momentet och i precise-scare-momentet är väldigt lika i de båda klippen. 
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Klipp 4 och 5 - Då precise-scare-momentet består av låga eller höga frekvenser 

Klipp 4 - Sinister (låga frekvenser)  00:54:34 - 00:55:23 

Klipp 5 - The Woman in Black 2 (höga frekvenser) 01:16:36 - 01:16:56 

Likheter: I båda klippen är stämningen spänd och ett otäckt monster hoppar plötsligt fram. I 

de båda klippen når precise-scare-ljudets ljudstyrka upp till 0 dB. I klipp 3 är dock precise-

scare-momentets originalljud utbytt till en mer lågfrekvent bastrumma för att skillnaden skulle 

bli större men klippets pre- och post-momentet innehåller dess originalljud.  

Klipp 6 och 7 - Då pre-scare-ljuden avslöjar det farliga eller då precise-scare-momentet 

överraskar med en fara offscreen 

Klipp 6 - Insidious (avslöjande)  00:40:36 - 00:41:36 

Klipp 7 - Insidious  (överraskande)  01:15:09 - 01:17:02 

Likheter: Man vet i båda klippen att karaktärerna ligger illa till. Ljudnivån i klipp 6 under 

precise-scare-momentet höjdes så att det precis som i det andra klippet sträckte sig till 0 dB. 

Klipp 8 och 9 - Då precise-scare-ljudet låter relativt start eller relativt mindre starkt 

Klipp 8 - Insidious 3 (relativt starkt)  00:36:26 - 00:37:54 

Klipp 9 - Sinister (mindre starkt)  01:05:52 - 01:07:17 

Likheter - I båda scenerna ser vi en människa leta sig fram genom mörker, pre-scare-

momentet är väldigt tyst och precise-scare-momentet innefattar att någon övernaturlig varelse 

av något slag kastas ut från mörkret rakt in i åskådarens ansikte. Klippet med det starkaste 

ljudet når sin ljudstyrketopp på 0 dB och klippet med det mindre starka på minus 6 dB. 

Klipp 10 - Som ej räknas 

Avslutande klipp - Mama   01:19:35 - 01:20:30  

1.7.5 Användartestets data 

Som tidigare nämnt fick undersökningsdeltagarna fylla i på en skala hur pass skrämmande de 

tyckte klippet i fråga var (Figur 2). Detta fick de göra efter varje klipp de såg. Under 

användartestets gång och på samma dator som användartestet gjordes på var Adobes program 

Illustrator på i bakgrunden. I programmet var ett projekt uppe med en vit bild som innehöll 10 

vertikala svarta linjer där varje linje motsvarade varje klipp (Figur 2). Den övre änden av 

varje linje motsvarade "Extremt läskigt" medan den nedre änden motsvarade "Inte alls 

läskigt". Undersökningsdeltagarna fick mellan varje klipp hoppa till Illustrator och rita in en 
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prick på motsvarande linje med undantag efter det första klippet då en prick redan var utsatt 

precis i mitten av dess linje. Varför en prick redan fanns på den första linjen var för att det 

undersökningsdeltagarna skulle utgå från var i centrum av en linje. Det var också för att 

mätskalorna i dåvarande stadie inte hade nollpunkter utan bestod av ett sorts sifferlöst 

intervall eller kontinuerligt flöde som endast gick att utläsa med hjälp av ögonmått.  

 

 
Figur 2. Icke ifyllt bildformulär 

 

För att de olika resultaten skulle bli enklare att jämföra infogades under analysarbetet en 

sifferskala i bildformuläret som bestod av intervallet 0 till 100. Processen för hur detta gick 

till beskrivs i nästa stycke. Processen genomfördes för var och en av alla de ifyllda 

bildformulären 

 

Först togs texterna "Extremt läskigt" och "Inte alls läskigt" och siffrorna som visade vilket 

klipp varje linje motsvarade bort. Därefter kapades bilden på höjden. Både bildens övre och 

nedre del kapades. Lika mycket kapades från båda sidor. Längden av det som kapades från 

varje sida utgjordes av den vertikala sträcka som fanns mellan punkten som var markerad 

längst ifrån mitten av dess linje och den tidigare övre eller undre kanten av bilden beroende på 

vilken som var närmast punkten. På den nya bilden infogades skalan samt hjälptexterna och 

hjälpsiffrorna som tidigare hade tagits bort. Därmed blev värdet 50 det mittersta och även det 

som utgjorde värdet för klipp 1. Under rubriken Bilagor går det att se ifylla bildformulär som 

till exempel den från undersökningsdeltagare 1 (Bilaga 1) 
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Efter att videodelen av användartestet var genomförd förklarades det för 

undersökningsdeltagarna att det fösta och sista klippet inte räknades med i undersökningen 

och det andra klippet skulle jämföras med det tredje, det fjärde med det femte, det sjätte med 

det sjunde och det åttonde med det nionde. Det förklarades för undersökningsdeltagarna att de 

skulle få se och höra en liten del från var och en av de två klipp som skulle jämföras för att de 

lättare skulle komma ihåg och återkoppla till dem. Precise-scare-momenten ingick alltid i det 

som undersökningsdeltagarna fick återse från klippen. Därefter förklarades att det skulle föras 

intervjuer med undersökningsdeltagarna och att allt repeterades för alla fyra klippgrupper som 

var med i användartestet. Följande frågor utgick intervjuerna från: 

1. Mellan dessa klipp ser vi att du tyckte detta var det mest skrämmande. Varför tror du 

att du uppfattade det så? 

2. Hur stor påverkan tror du ljuden i klippen hade på att du uppfattade just detta klipp 

som det mest skrämmande?  

3. I så fall vilka komponenter hos ljudet eller musiken tror du bidrog till du uppfattade 

detta klipp som det mest skrämmande? 

4.  Har du några andra funderingar och är det någonting mer du vill tillägga? 

 

För att undersökningsdeltagana skulle kunna utveckla sina svar så mycket som möjligt och för 

att risken att korta och ytliga svar skulle förekomma utformades intervjufrågorna som öppna 

frågor (Larsen 2009). I vissa fall då undersökningsdeltagarna utryckte sig otydligt var det 

viktigt att ställa vissa följdfrågor för att klargöra vad de verkligen menat för att få en så tydlig 

bild av hur personen kände och tänkte kring klippen. Diskussionen spelades in och därefter 

transkriberades de delar av intervjuerna som var relevanta för undersökningen. 

 

1.7.6 Pilottesterna 

Det genomfördes även två testundersökningar för att undersöka om användartestet hade några 

brister eller om det fanns saker som skulle kunna förbättras eller effektiviseras. Erfarenheter 

från testundersökningarna bidrog till hur den slutliga designen av den genomförda 

undersökningen.  

 

Det var tänkt att undersökningsdeltagarna skulle få se tillbaka på de videoobservationer som 

under användartestet utfördes på dem för att lättare kunna återkoppla hur de kände vid 
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specifika tillfällen. Denna inspelningsmetod liknar en metod som kallas för Stimulated Recall 

(Haglund 2003). Människor får nämligen det lättare att komma ihåg känslor och händelser då 

de blir påminda om saker som anknyter till dem, som till exempel då de får se en inspelning 

av sig själva uppleva känslorna eller händelserna (Ibid.). Efter att pilottesterna hade 

genomförts beslutades det dock att metoden inte skulle användas. Anledningen var att det 

räckte för undersökningsdeltagarna att titta tillbaka på själva jumpscare-klippen för att de 

skulle kunna återkoppla på ett bra sätt. 

1.8 Etiska överväganden 

Undersökningsdeltagarna informerades om syftet med studien, att de kunde bli ganska rädda 

under användartestet, att studien var helt valfri att delta i och att de fick avsluta och lämna det 

när de ville. De avråddes från att vara med ifall de hade hjärtproblem eller liknande eftersom 

användartestet innehöll väldigt plötsliga skrämselmoment. Det utlovades även att 

videoobservationerna på dem inte skulle visas för någon annan. 

2. Resultat och analys 

Resultaten består av sifferskalor, bildformulär och slutsatser från intervjuerna. Inledningsvis 

redovisas svaren från bildformulären och den omvandling till siffror som gjordes från dem. 

Därefter redovisas undersökningsdeltagarnas kommentarer från intervjuerna och en djupare 

analys. 

2.1 Resultaten i siffror och punkter 

I tabellen visas resultaten av hur pass skrämmande de tio undersökningsdeltagarna uppfattade 

att varje klipp var omvandlat till siffror. Skalan består av siffror från 0 till 100 och ju högre 

siffra klippet i fråga har fått desto mer skrämmande har undersökningsdeltagarna uppfattat 

det. Hur siffrorna framställdes förklaras i metodkapitlet. Kli står för "klipp" och siffrorna 

förutom dem i medelvärdet är avrundade till heltal. (Tabell 1) 
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Deltagare Kli 1 Kli 2 Kli 3 Kli 4 Kli 5 Kli 6 Kli 7 Kli 8 Kli 9 Kli 10 

1 50 34 73 16 80 25 42 10 0 28 

2 50 73 93 72 85 69 100 81 72 66 

3 50 82 92 60 100 83 100 95 76 67 

4 50 84 88 47 95 70 42 83 37 100 

5 50 100 90 34 85 50 59 54 41 25 

6 50 77 84 78 89 82 94 98 76 100 

7 50 75 96 73 82 58 100 76 79 78 

8 50 72 77 67 56 77 94 100 65 75 

9 50 70 95 61 55 22 70 100 38 24 

10 50 60 96 33 65 95 100 76 54 80 

Medelvärde 50 72,7 88,4 54,1 79,2 63,1 80,1 77,3 53,8 64,3 

Tabell 1. Resultaten från bildformulären omvandlade till siffror. 

 

För att lättare få en överblick av resultaten är ett bildformulär infogat i detta kapitel (Figur 3). 

Det visar svaren från alla undersökningsdeltagare samtidigt. Genom figuren kan man snabbt 

dra slutsatser som hur pass lika eller olika undersökningsdeltagarna svar är och hur områdena 

på varje klipp där majoritet av punkterna är utplacerade skiljer. Siffror och hjälpmarkörer är 

borttagna från figuren för att den i det här fallet skulle bli enklare att avläsa. 
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Figur 3. Bilden är en kombination av alla de ifyllda bildformulär som undersökningsdeltagarna levererade. 

 

Bildformuläret kan till en början verka väldigt grötigt och punkterna väldigt utspridda (Figur 

3). Tittar man däremot på linjerna var och en för sig kan man utläsa visa mönster och se att 

tyngdpunkterna av vart svaren ligger skiljer mellan dem. 

2.2 Analys och Intervjuer 

I detta kapitel kommer först de fyra klippgrupperna att jämföras och därefter kommer 

resultaten i helhet att behandlas. Relevanta saker och citat från intervjudelarna redovisas även 

här. Eftersom varje undersökningsdeltagare fick klippen uppspelande i olika ordning kallar de 

också klippen för olika nummer. Därför förtydligas det i varje citat viket klipp 

undersökningsdeltagaren i fråga talar om genom parenteser. 

2.2.1 Klipp 2 och 3 

Enligt bildformulären tyckte alla utom undersökningsdeltagare 5 att klipp 3 var mer 

skrämmande (Tabell 1). I videoobservationerna går det att se att majoriteten hoppar till mer i 

klipp 3 än i klipp 2 och de som inte gör det visar heller inga tecken på att bli mer eller mindre 

skrämda i något utav klippen. Undersökningsdeltagare 5 var en av dem som inte visade några 

tecken. 

 

Under intervjudelen framgick det tydligt att undersökningsdeltagarna tyckte att precise-scare-

momentet blev mer skrämmande om ljuden var mer högfrekventa och "skrikiga. Alla som 
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tyckte att klipp 3 var det mest skrämmande klippet påpekade detta. Här är tre citat från tre 

stycken av undersökningsdeltagarna: 

Jag tror det är skriket som gör femman (klipp 3) läskigare. - Undersökningsdeltagare 2 

Ljudet ligger i sexan (klipp 3) på perfekt frekvens så att det skär i kroppen. Sjuans ljud (klipp 3) 

är snällare. - Undersökningsdeltagare 4 

Det blir något rispiga, hög-pitchigare ljud som är svinstarkt som gör att man reagerar mer 

(klipp 3). Det läskigaste jumpscare-ljudet tror jag ska bestå av en kraftig smäll, plötsligt och 

något som skrikigt. - Undersökningsdeltagare 7 

Även undersökningsdeltagare 5 stärker hypotesen om att röster eller skrik är något som i 

sammanhanget får oss att bli mer skrämda. Under pre-scare-momentet i klipp 2 hörs nämligen 

dova icke diegetiska körer. 

Ljudet från körerna eller rösterna i trean (klipp 2) gör det läskigare. I första klippet fångar 

dialogen uppmärksamheten. - Undersökningsdeltagare 5 

Resultaten som framkommit från bildformulären (Tabell 1) och intervjuerna stärker alltså 

Chions påstående om att vår uppmärksamhet ofta väldigt enkelt dras till röster (Chion 1994) 

och dessutom visar de att de ofta har en förmåga till att göra upplevelsen läskigare. Den 

retoriska funktion (Wingstedt 2008) som trumman har i klipp 2 bidrar till startle-reflexen men 

den går alltså genom andra typer av ljud att utlösa mer. 

 

Många av undersökningsdeltagarna talar i det här fallet även om stämningen under pre-scare-

momentet: 

Fyran (klipp 2) är lite förutsägbar medan femman (klipp 3) var mer oförutsägbar. Sedan så är 

det stor konstrast ljudmässigt i fyran (klipp 2) och att den innehåller väldigt kusliga ljud. - 

Undersökningsdeltagare 1 

Sjuan (klipp 2) fångar mitt intresse mera och det tror jag gör att jag lever mig in mer i scenen, 

vilket också gör att jag blir räddare. Jag tror ändå att skrikiga frekvenser väger upp och blir 

läskigare ändå. - Undersökningsdeltagare 4  

Tvåan (klipp 2) bygger upp stämningen på ett annat sätt så man vart ju lite nojjig. Det var mer 

creepy stämning i tvåan (klipp 2). Dynamiken gör det läskigt i den andra med att det i tvåan 

(klipp 2) bygger upp med en läskigare stämning är värre. - Undersökningsdeltagare 5 

Anledningen till att en undersökningsdeltagare bröt mönstret verkar bero på stämningen i pre-

scare-momentet. Som vi ser påpekar några av de andra också att det som sker innan precise-

scare-momentet är obehagligt och att det påverkar hur rädd åskådaren blir då smällen i scenen 
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äger rum, det vill säga då startle-reflexen utlöses. Därför stärks föreställningen om obehaget 

innan reflexen (Lang, Bradley och Cuthbert 1990). 

 

Det verkar som att de flesta även menar att mängden oförutsägbarheten gör scenerna 

läskigare. 

Sjuan (klipp 2) var för uppenbar och effekterna var inte bra. Sexan (klipp 3) är värre för att man 

ser inte hotet. - Undersökningsdeltagare 8 

Klipp 3 verkar alltså överraska mer för att det hoppar fram ett monster som åskådaren inte 

sett. 

 

Helhetsmässigt verkar det i detta fall som att högfrekventa skrikljud och oförutsägbarhet gör 

situationen mer skrämmande än om uppbyggnaden och ljudet och musiken i pre-scare-

momentet är obehaglig. Dock verkar det som att alla dessa faktorer höjer skräcknivån 

märkbart då båda klippen värderades relativt högt (Tabell 1) (Figur 3). 

2.2.2 Klipp 4 och 5 

Åtta av undersökningsdeltagarna tycke att klipp 5 var det mest skrämmande i jämförelsen 

medan två tyckte att det var klipp 4 (Tabell 1). Hur mycket undersökningsdeltagarna hoppar 

till i videoobservationerna stärker i alla tio fall hur de markerade ut sina punkter i 

bildformulären. 

 

Alla verkar vara överens om att själva precise-scare-ljudet är mer skrämmande i sig i klipp 5. 

Här är några citat som påvisar detta: 

Det låter som ett skrik i trean (klipp 5). Rent frekvensmässig tror jag det slår an starkare. Man 

är mer alert känns det som i de frekvenserna som vid skrik. Tvåans (klipp 4) ljud är inte lika 

läskigt i sig själv. - Undersökningsdeltagare 2 

Jag tror det bara var ljudet som höjde på skräck-värdet. Det är uppenbart att det var där ihåliga 

skrikljudet som gav det. - Undersökningsdeltagare 9 

 

Två av undersökningsdeltagarna påpekade att det diskanta ljudet snarare kändes som fysisk 

smärta mer än att de blev skrämda. 

Det är ju som när någon råkar dra bestick på en tallrik så att det låter. Man reagerar för att det 

känns ju i en. Det är väl jätte smart att lägga in det i en jumpscare för att det blir ännu en jävligt 

obehaglig grej alltså fysiskt obehagligt. - Undersökningsdeltagare 6 
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Ljudet i sig var ett väldigt snällt jumpscare-ljud liksom. Jag hade ju påverkats mer psykiskt än 

fysiskt om jumpscare-ljudet i åttan (klipp 4) hade varit mer som nian (klipp 5). - 

Undersökningsdeltagare 4 

Att det gör fysiskt ont i oss vid under vissa omständigheter beror på att kroppen försöker 

varna och skydda oss, som till exempel då vi tar på heta saker och vi snabbt, genom en reflex, 

rycker tillbaka handen. Det är så startle-reflexen fungerar (Davis, Walker och Lee 1997) och 

det kanske är därför dessa personer uppfattar denna typ av psykisk smärta som fysisk. 

 

Så här uttalade sig undersökningsdeltagarna som tyckte klipp 4 var det mest skrämmande: 

Det kan ha gjort med längden på klippet. Jag blev lite förvånad över hur kort det var, det första 

klippet (klipp 5). Vilket gjorde att det var så mycket annat som jag tror jag funderade på, 

samtidigt som det såhär "ja men hon kommer nog vända sig om och så kommer det vara 

någonting, ja det va det" liksom. Det andra (klipp 4), det var också uppenbart, att den kommer 

vara där, och det är ju jobbigt. - Undersökningsdeltagare 8 

Man ser redan personen där som kommer hoppa upp så man förstår att det är någonting som 

kommer hända när man är van med skräckfilmer (klipp 5). Så förutom ljudet så var det ganska 

tamt där. I Sinister-klippet (klipp 4) tror jag att ljudet spelar mindre roll för själva skräckfaktorn 

men det bidrar till någonting i alla fall. Här spelar bilden större roll än i den andra. - 

Undersökningsdeltagare 9 

Det verkar alltså som att Klipp 5 av de flesta uppfattas som läskigast på grund av precise-

scare-ljudets utformning medan klipp 4 mer bygger på obehaget innan. Som 

undersökningsdeltagare 9 talar om verkar bilden och storyn i klipp 4 kunna påverka hur 

skrämd åskådaren blir mer än vad ljuden och musiken kan, som i det här fallet svarar på 

frågeställning nummer 1.  

 

De flesta verkar tycka att ju mer överraskande scenen är desto mer skrämmande blir den men 

en del känner tydligen mer obehag då de anar vad om kommer att hända. Kanske har detta att 

göra med om undersökningsdeltagarna sett filmerna innan eller inte. I det här användartestet 

visas bara korta delar av filmen innan själva jumpscare-momentet äger rum. Det finns en 

möjlighet att resultaten hade blivit annorlunda om undersökningsdeltagarna hade sett hela 

filmerna som ingick i användartestet istället för små bitar från dem. I hela filmer finns det mer 

tid att bygga upp obehaglighet än vad det fanns i de minuter av filmerna som visades i 

användartestet. 
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2.2.3 Klipp 6 och 7 

Enligt resultaten upplevde nio av undersökningsdeltagarna att klipp 7 var mer skrämmande än 

klipp 6 medan undersökningsdeltagare nummer 4 upplevde det motsatta 8 (Tabell 1). 

Undersökningsdeltagare nummer 6 och 10, som hade kryssat i att de tyckte klipp 7 var värst 

hoppade däremot till mer under klipp 6 i videoobservationerna. 

 

Många belyser undersökningens tilltänkta skillnader i pre-scare-momenten i de båda klippen. 

Så här lyder några citat: 

I den första (klipp 6) minns jag att jag tänkte: "det är lite lökigt att det här monstret stängde 

dörren och sedan framförallt stängde laptopen". Och sedan att det var rätt mörkt där så man såg 

inte monstret. Jag tror faktiskt inte att det var ljudet som gjorde nian (klipp 7) läskigare i det här 

fallet. Förutom att det var lite mer av det här liksom, typ tremolostråkar som skar mot varandra. 

- Undersökningsdeltagare 2 

Jag tror det blir läskigare om monstret kommer från något annat ställe som i andra klippet 

(klipp 7). Just för att jag var beredd på att kanske 70 % att han skulle vända sig om. - 

Undersökningsdeltagare 8 

Det är det mest oförutsägbara som är det läskigaste. Det är ganska uppenbart, eftersom när man 

ser på det andra klippet (klipp 6) och ser att det är någonting okänt där, så har man redan fått 

en bild på vad den läskiga figuren kan vara. - Undersökningsdeltagare 9 

Även denna jämförelse tyder det alltså på att oförutsägbarhet är någonting som gör 

jumpscare-scenerna mer skrämmande än om faran är offscreen. Tremolostråkar som 

undersökningsdeltagare 2 talar om skulle kunna översättas till oregelbunden musik som 

kommer att behandlas senare. Även undersökningsdeltagaren som tyckte att klipp 6 var det 

mest skrämmande kom med intressanta kommentarer: 

I själva situationen (klipp 7), eller på stället där de var, det är väldigt klyschigt för en rysare 

liksom. Det var en väldigt hög-intellektuell varelse i första klippet (klipp 6) så han drog för 

draperierna och stängde ner skärmen på datorn man bara liksom hur visste han att det skulle 

fungera? Sedan tyckte jag att ljud-designen var mer intressant också de blöta fotstegen också. 

Det känns som att det okända är läskigare än det man faktiskt vet om dock. Men hon var mer fast 

i det första klippet (klipp 6). Vissa kanske känner den här klaustrofobikänslan just eftersom hon 

låg under en säng. Man relatera mer till den första tjejen för hon var jätte orolig. - 

Undersökningsdeltagare 4 

Denna deltagare verkar mena att det är läskigt att varelsen är smart, vilket åskådaren inte är 

beredd på som i sin tur bekräftar det som många av undersökningsdeltagarna säger, att det är 

det oförutsägbara och det okända som skrämmer oss. Det Chion menar i sin bok om att låta 
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fantasin flöda hos åskådaren visar sig alltså vara ett effektivt sätt att skrämmas i film på 

(1994).  Undersökningsdeltagaren menar också att vi lever oss in i tjejens situation och 

relaterar till henne, vilket gör att vi känner klaustrofobikänslan som verkar vara tilltänkt. 

 

Många menar även att pre-scare-momentens längd påverkar jumpscare-scenens läskighet: 

Den senare scenen (klipp 7) var läskigare för att det var längre uppbyggnad känns det som. Det 

tog längre tid för skräcken att byggas upp så det var väl därför det kändes läskigare också tror 

jag. - Undersökningsdeltagare 3 

Tredje klippet (klipp 6), det är så mörkt så det är svårt att uppfatta vad som händer. Jag vet inte 

om det är så men det känns som att det andra klippet (klipp 7) är längre så man får liksom lite 

mer spänning. - Undersökningsdeltagare 8 

Det andra klippet (klipp 7) var ju längre än det första, och jag tror att det därför hann byggas 

upp mer så att man blev ännu räddare när jumpscaren väl kom. - Undersökningsdeltagare 10 

Det som argumenterades för i slutet av kapitlet Klipp 4 och 5 från denna uppsats verkar alltså 

stämma. Alltså då pre-scare-momenten är längre finns det också mer tid till att bygga upp 

obehaget som krävs för att få startle-reflexen hos åskådaren ännu kraftigare (Lang, Bradley 

och Cuthbert 1990). Då har ljudens och musikens temporala funktion (Wingstedt 2008) 

betydelse. 

 

Musikens emotiva funktion hinner även bli starkare om pre-scare-momenten är längre. Det 

vill säga den som gestaltar känslor eller stämning (Wingstedt 2008). Musiken har i klipp 7 

även en informativ funktion (ibid.) då den speglar det alternativa universum som scenen 

utspelar sig i. 

2.2.4 Klipp 8 och 9 

Undersökningsdeltagare 7 var i den här jämförelsen den ända som tyckte att klipp 9 skrämdes 

mer än klipp 8 och dessutom inte särskilt mycket mer (Tabell 1). I videoobservationerna 

hoppade fem undersökningsdeltagare till mest under klipp 8, fyra av dem hoppa till ungefär 

lika mycket i båda klippen och en hoppade till mer i klipp 9. Undersökningsdeltagare 7 var en 

av dem som det var svårt att se på vilket av klippen som fick hen att hoppa till som mest. 

 

Många av undersökningsdeltagarna påstod att det var mer dynamik i klipp 8, vilket stämmer. 

Dessutom ligger det väldigt nära den skillnad som var avsikten med jämförelsen, det vill säga 

skillnaden mellan klippens maximala ljudnivå. 
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Det är ett skrik i den första (klipp 8) och den här kvinnan börjar skrika och jag tror att det har 

en viss effekt det här. Alltså det kanske finns någonting i en som reagerar på ett viss sätt vid när 

en människa skriker och jag vet inte. Jag tror inte att det har med frekvenserna att göra 

egentligen i det här fallet för att jag tror att de här "hitsen" är ganska så snarlika i båda. Men 

den här komponenten av skriket där skulle jag nog säga förstärker effekten av att man blir lite 

mer alert av det. - Undersökningsdeltagare 2 

Ljudmässigt så är det nog tystnaden som är läskigare för att jumpscares har... jag tror det är 

ljud som går konstant i bakgrunden. Jag tror att Sinister-scenen skulle inte vara läskig över 

huvud taget utan stinger. - Undersökningsdeltagare 3 

De (båda klippen) funkar typ på samma sätt ljudmässigt tycker jag. Jag vill säga att det är lite 

mer ljud i det senare klippet (klipp 8) vilket gör att man hoppar till mer än vad man gör i första. 

- Undersökningsdeltagare 8 

Detta tyder på att den retoriska funktionen (Wingstedt 2008) i jumpscare-scener har en stor 

betydelse. Det spelar stor roll hur starkt precise-scare-ljudet är i förhållande till pre-scare-

ljudet. Startle-reflexen utlöses alltså starkare ju starkare precise-scare-ljudet är och ju starkare 

det är jämfört med ljudet som klingar precis innan. Ett av dessa citat tar dessutom åter igen 

upp det som tidigare analyserats om skrik. I det här fallet är det istället huvudpersonen som 

skriker. Att denna undersökningsdeltagare uppfattade den komponenten som skrämmande kan 

ha att göra med att vi relaterar med huvudperson. Det vill säga då hen känner sig hotad så gör 

vi det med. Även en annan undersökningsdeltagare stärker detta: 

Just att han går på väggen får en att känna: "det här är verkligen någonting onaturligt" (klipp 

8). Jag tycker det är väldigt tamt med den första (klipp 9). För det ena är att huvudpersonen har 

inte upptäckt den skrämmande karaktären, och som publik följer man ju den personen som 

kameran följer och det ger en viss förbindelse med den personen som gör att det inte är lika 

läskigt som det borde vara. - Undersökningsdeltagare 9 

Citatet påvisar även att känslan av övernaturlighet är någonting som skrämmer oss. Det kan 

betyda att även vissa ljud som vi uppfattar som overkliga också kan framstå som läskiga. 

Även musik som människor uppfattar som ologisk och märklig skulle då kunna bidra till 

känslan av oro, rädsla, skrämsel och så vidare. 

 

Problemet med att vissa av undersökningsdeltagarna hade sett vissa av filmerna innan 

påverkade undersökningen en aning negativt. Utifrån vad som kom fram från intervjuerna 

verkar det dock inte påverkat resultaten så mycket. 
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Först och främst så har jag ju sett Sinister (klipp 9) men jag trodde att det var den senare scenen 

som skulle komma så jag blev ju fortfarande rädd där för jag har glömt den här scenen helt. - 

Undersökningsdeltagare 3 

Jag tror det beror på att jag har sett Insidious så jag vet när jumpscaren kommer komma. I den 

här i Sinister (klipp 9) var jag inte alls med. Jag tror att jag egentligen hade uppfattat dem som 

ungefär lika läskiga om jag såg båda för första gången. - Undersökningsdeltagare 7 

Det känns som att jag hoppade till lika mycket den här gången som första gången jag såg filmen. 

- Undersökningsdeltagare 10 

Så om inte undersökningsdeltagare 7 hade sett filmen innan hade alla tyckt att klipp 8 var det 

läskigare och därmed hade resultaten ännu mer pekat på samma sak. 

  

2.2.5 Analys av helheten 

Resultaten i denna undersökning visar att det finns tydliga egenskaper hos jumpscare-scener 

som ofta bidrar till att åskådaren blir mer skrämd om hen är mellan 18 till 30 år. Nedan 

redovisas en punktlista på vad så skrämmande jumpscare-scener som möjligt bör innehålla: 

• Höga frekvenser under precise-scare-momentet. 

• Skrik eller vrål, antingen från huvudpersonen eller det som hotar. 

• Långvarig uppbyggnad av obehag hos åskådaren under pre-scare-momentet, 

exempelvis med hjälp av kuslig musik eller låga toner 

• Stor kontrast mellan ljudnivån i pre-scare-momentet och i precise-scare-momentet. 

• Så överraskande moment som möjligt. 

• Dissonanta musikinslag som fyller en retorisk funktion (Wingstedt 2008) i precise-

scare-momentet. 

• Faktorer som gör att man så mycket som möjligt sympatiserar med personen som 

ligger illa till i scenen, exempelvis med hjälp av emotiv (Wingstedt 2008) musik. 

• Övernaturlighet eller exempelvis ljud eller musik som påvisar att situationen är farlig. 

Det verkar som att ljud och musik bestående av höga frekvenser passar bra i de plötsliga 

precise-scare-tillfällena medan de som mer innehåller låga passar bättre under längre tid. Det 

är i skräckfilm svårt att avgöra om dessa ljud eller musikstycken är diegetiska eller icke 

diegetiska. Eftersom det är svårt at hitta en direkt källa till ljuden och man i vissa filmer vet 

att övernaturlighet förekommer så leder detta till fler saker som åskådaren i sitt huvud inte kan 

förklara, vilket leder till mer oro. 
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"Irregular or unpredictable rhythms" som Kalinak beskriver skulle också kunna vara något 

som lämpar sig bra i pre-scre-momenten (Kalinak 2003:18). Vi hör i pre-scare-momentet i 

klipp 2 hur ljudet eller musiken flera gånger hastigt skiftar mellan att vara frånvarande och att 

vara jätte starkt i kombination med att bilen klipps. Med tanke på att så många av 

undersökningsdeltagarna tyckte denna uppbyggnad var obehaglig så verkar Kalinaks 

påstående, som nämndes i kapitlet om tidigare forskning stämma. 

 

I alla jämförelser så är ett av klippen överlägset det högst värderade bland majoriteten av 

undersökningsdeltagarna i skalan (Tabell 1). Det är också i varje jämförelse olika deltagare 

som avviker i resultaten så det är aldrig någon som gått emot strömmen genom hela 

användartestet (Tabell 1). Trots att undersökningsdeltagarna hade olika personligheter och 

erfarenheter så upplever de jumpscare-scenerna alltså relativt lika, vilket gör att 

generaliserbarheten ökar och att undersökningen till viss mån svarar på frågeställning nummer 

4. 

 

För att kunna avläsa om resultatens utformning exempelvis hade något att göra med vad 

undersökningsdeltagarna studerade infogades en till tabell (Tabell 2).
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Deltagare Kön Inriktning 

1 Man Manus för film och TV 

2 Man Ljud- och musikproduktion 

3 Man Ljud- och musikproduktion 

4 Man Ljud- och musikproduktion 

5 Man Ljud- och musikproduktion 

6 Kvinna Manus för film och TV 

7 Man Ljud- och musikproduktion 

8 Kvinna Manus för film och TV 

9 Man Ljud- och musikproduktion 

10 Kvinna Manus för film och TV 

Tabell 2. Här går det att avläsa vilket kön undersökningsdeltagarna hade och vilket ämne de studerade inom. 

 

I siffertabellen går det att avläsa att det inte finns någon betydande skillnad i hur 

undersökningsdeltagarna värderat i de olika jämförelserna beroende på vad de studerar eller 

vilket kön de tillhör. I något citat går det däremot att se att det kan skilja i hur de beskriver 

anledningarna till varför de har värderat som de har gjort men i de flesta fall har ämnet som 

studerats eller kön inte spelat någon roll.  

3. Diskussion 

Denna studie har bidragit till en utökad kunskap om vad som skrämmer oss tittare i 

jumpscare-scener. Resultaten och det som har analyserats fram i denna undersökning skulle 

man kunna dra nytta av under produktioner av filmer, spel och andra audio-visuella medier då 
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skrämmande effekter ska uppnås. Det skulle kunna vara en hjälp för ljudläggare och 

musikkompositörer men även för andra personer som är delaktiga i skapandet, vare sig man 

vill få jumpscare-scener eller hela filmer mer skrämmande. 

 

Undersökningen har bidragit till forskningen på olika sätt. Dels genom de belysta egenskaper, 

listade under rubriken Analys av helheten, som jumpscare-scener bör ha för att åskådaren ska 

bli så skrämd som möjligt och dels genom resultaten som visar hur lite det skiljer mellan vad 

det är som skrämmer undersökningsdeltagarna i denna undersökning mest. I och med att alla 

tio undersökningsdeltagare reagerade så pass lika i användartestet är sannolikheten stor för att 

skräckfilmstittare generellt skräms av samma saker. Kunskapen som framtagits i denna 

undersökning kan utnyttjas då målet exempelvis är att få en skräckfilm eller någon annat 

audio-visuell medie att skrämmas så mycket som möjligt genom ett jumpscare-moment. 

 

För att jumpscare-scener ska bli ordentligt skrämmande så behöver de inte besitta alla 

egenskaper som är listade i resultat- och analyskapitlet. Det behöver däremot finnas någon 

komponent som sätter igång startle-reflexen hos åskådaren. Det kan vara allt ifrån ett väldigt 

plötsligt ljud eller instrumentanslag till att någon form av onaturlig figur dyker upp rätt i 

ansiktet på en som i klipp 9. 

 

Resultaten ger bra svar på studiens frågeställningar. Från början var tanken att 

undersökningen endast skulle handla om ljudet och musiken i jumpscare-scener men detta 

förändrades under arbetets gång. Eftersom det finns annat än det som påverkar hur skrämd 

åskådaren blir och att undersökningsdeltagarna under intervjuerna även talade om storyn och 

bilden blev även detta aspekter som analyserades. 

 

I denna studie har fokus endast legat på de scener då jumpscare-moment äger rum men det har 

även konstaterats att det som sker innan det plötsliga äger rum kan påverka skrämseleffekten 

betydligt. På grund av detta är det alltså möjligt att resultaten hade sett annorlunda ut om 

undersökningsdeltagarna hade fått se allt i filmen som skedde innan jumpscare-scenen som de 

skulle värdera ägde rum. Ett sådant användartest hade däremot tagit alltför lång tid för det här 

uppsatsarbetet och ingen eller i varje fall få undersökningsdeltagare hade nog hunnit med att 

delta i en sådan undersökning. Dessutom har väldigt många slutsatser kunnat dras genom de 

klipp som användartestet bestod av ändå. 
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Populationen var i denna undersökning unga människor men det går att ifrågasätta om det 

blev representativt då varje undersökningsdeltagare hade någon typ av medieproduktionsvana. 

Det finns däremot argument för att det blev det. Det första är att det finns förutsättningar för 

att de någon gång själva tittar på skräckfilmer, precis som det finns för alla andra unga 

människor och det andra är att de är mer vana vid att reflektera kring filmer, hur de är 

uppbyggda, hur ljudet fungerar och hur åskådaren påverkas av dem och så vidare. 

 

Det skulle kunna finnas skillnader mellan hur unga människor som är vana vid att se 

skräckfilmer och unga människor som inte är vana vid att göra det påverkas beroende på 

jumpscare-scenernas utformningar. Det som är relevant för filmskapare är däremot såklart att 

lyckas skrämma de som faktiskt tittar på skräckfilmer. Många av de som tillfrågades om att 

delta i undersökningen och tackade nej, uppgav att anledningen var att de inte gillar eller tittar 

på skräckfilmer. Därför var de flesta av undersökningsdeltagarna med stor sannolikhet vana 

tittare och därför ökar relevansen hos undersökningens resultat för filmskapare, ljudläggare 

och filmmusikkompositörer med flera. 

 

Det bör tilläggas att vi påverkas av frekvenser på olika sätt beroende på vilken amplitud ljudet 

har, det vill säga hur starkt ljudet är. Enligt Equal-loudness contour uppfattas inte låga 

frekvenser lika bra som höga om de spelas upp med en svag ljudstyrka (Suzuki och 

Takeshima 2004). Några undersökningsdeltagare är inne på detta och menar att de 

lågfrekventa precise-scare-ljuden kanske hade fungerat bättre om användartestet hade 

genomförts i en biosalong istället för i ett par hörlurar. 

Och sedan så sitter man i en riktig biosalong och suben är så att kåken skakar då kanske det blir 

en annan femma för då så upplever man ljudet på ett annat sätt. - Underökningsdeltagare 5 

Därför skulle hade det varit intressant att i framtida forsking genomföra liknande 

undersökningar fast i en annan miljö, i ett annat typ av uppspelningsmedie och med en annan 

ljudstyrka. 

 

Valet av filmer som användes i undersökningen hade kunnat vara bättre eftersom en del av 

undersökningsdeltagarna hade sett några av filmerna tidigare. Detta var dock väldigt svårt att 

veta i förhand och som det framkom från undersökningsdeltagarna så verkar det inte ha spelat 

så stor roll. Hade jag konstruerat användartestet idag hade jag använt mig av en annan film 
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istället för Sinister då den verkade va den film som flest av undersökningsdeltagarna hade sett 

innan. 

 

Då användartestet konstruerades användes begreppet läskigt både i bildformulären (Figur 2) 

och under intervjusamtalen. Egentligen borde begreppet skrämmande istället används 

eftersom det hade varit mer korrekt i sammanhanget. Tyvärr var det försent att ändra på då 

alla användartest redan var genomförda i skeendet då problemet upptäcktes.  

 

En jumpscare-scen består av många fler komponenter än de som har tagits upp i denna 

undersökning. I framtida studier hade det varit intressant att jämföra fler aspekter som till 

exempel placering av ljuden i panoramat. Till exempel hur skiljer skrämseleffekten beroende 

på hur ljuden och musiken är panorerade i stereobilden. Blir åskådaren olika mycket skrämd 

beroende på om jumpscare-ljudet spelas upp i mono, stereo eller 5:1? 
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Bilagor 

Bilagorna i denna studie består av de ifyllda bildformulären av de tio 

undersökningsdeltagarna. 

 

 
Bilaga 1. Undersökningsdeltagare 1 

 
Bilaga 2. Undersökningsdeltagare 2 
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Bilaga 3. Undersökningsdeltagare 3 

 
Bilaga 4. Undersökningsdeltagare 4 

 

 
Bilaga 5. Undersökningsdeltagare 5 
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Bilaga 6. Undersökningsdeltagare 6 

 
Bilaga 7. Undersökningsdeltagare 7 

 
Bilaga 8. Undersökningsdeltagare 8 
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Bilaga 9. Undersökningsdeltagare 9 

 

Bilaga 10. Undersökningsdeltagare 10 

 


