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Syfte  
Vårt syfte är att utreda och analysera vad som karaktäriserar filmmusik samt klarlägga musikens 
betydelse för film.  
 
Forskningsfrågor  

• På vilket sätt kan film och musik influera varandra och hur kan samspelet mellan dem 
se ut? 

• Hur kan musik användas som ett verktyg för att påverka helhetsupplevelsen av film? 
 
Metod  
Vår studie är av en kvalitativ karaktär grundad i ett växelspel mellan en induktiv och en 
deduktiv ansats. Empirisk data baseras på sju semistrukturerade intervjuer.  
 
Slutsats 
I studien har vi kommit fram till att filmmusik har stor betydelse för kundens slutgiltiga 
upplevelse av en film. Filmmusik kan fungera i ett sätt att guida konsumenten genom filmen 
och ta till sig det uttryck som vill förmedlas. För att musiken ska få sin ultimata kraft bör det 
finnas en fin balansgång i samspelet mellan komponenterna. Det finns ingen mall att följa när 
det kommer till musiksättande i samband med film, sammanhanget är det som spelar roll. De 
båda medieformerna kan vid rätt balans sinsemellan höja och även dra fokus till varandra. 
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Purpose  
Our purpose of this study is to investigate and analyse what characterises film music and what 
makes the music significant for film.  
 
Research questions 

• In what way can film and music influence each other and how can the interaction 
between the two take form? 

• How can music be used as a tool to influence the general experience of the film? 

Method 
Our method in this study is based on a qualitative approach with an interplay between an 
inductive and deductive hypothesis. Empirical data is based on seven semi structured 
interviews. 
 
Conclusion 
Our study has shown that film music has great impact on the customer's experience of a film. 
Film music can work as a way to guide the consumer through the movie and absorb the 
expression that is transmitted. For the music to reach its full potential there should be a balance 
in the interaction between the components. There is no specific right or wrong when it comes 
to putting music into films, it is the context that matters. With the right balance both forms of 
media can accentuate and market each other. 
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet presenteras bakgrund till studiens ämne. Ämnets aktualitet 

problematiseras och diskuteras för att påvisa dess relevans, något som slutligen leder fram till 

studiens syfte och forskningsfrågor. Kapitlet avrundas med avgränsningar. 

 
1.1 Bakgrund 
År 1877 uppfann Thomas Edison fonografen vilket gjorde det möjligt att för första gången 

någonsin spela in ljud, spara det och lyssna på det senare. På 1890-talet uppfann Edison filmen. 

Edison trodde efter sin senaste uppfinning att detta skulle kunna skapa illusion av liv vid 

kombination med ljud. Personer på bilderna kunde då både röra på sig och prata, som om de 

levde. Efter försök att synkronisera dessa två komponenter fungerade det inte som Edison ville, 

personens röst matchade inte helt rörelserna på läpparna. Uppfinningarna blev dock 

framgångsrika på var sitt håll. Det gjorde det möjligt för personer att köpa skivor att lyssna på 

via sina egna fonografer hemma samtidigt som folk också började besöka biografer oftare 

(Thompson, 2011).  

 

Innan filmer hade ljud kallades de för stumfilmer. En av de mest kända filmskådespelarna från 

stumfilmerna är Charlie Chaplin. Chaplins karaktär pratade aldrig utan förmedlade känslor och 

tankar genom sina ansiktsuttryck. Eftersom dessa filmer var tysta anställde biografer pianister 

eller orkestrar som spelade inne i salongen under filmen. Det med anledningen att spela musik 

som passade till händelseförloppet och förmedla en känsla till publiken (Thompson, 2011).  

 

Fyra bröder vid namn Warner, som senare skulle bilda filmbolaget Warner Bros, öppnade sin 

första biograf i Pennsylvania år 1903 där de visade filmer som andra hade skapat. De började 

ackompanjera filmerna med inspelat ljud istället för att ha en orkester på plats år 1925. 

Filmskapare i Hollywood trodde fortfarande inte att filmbesökare var intresserade av att höra 

skådespelare prata med varandra, trots att tekniken i form av elektricitet och fonografen nu 

fanns och kunde göra detta möjligt. Genom att ha filmmusiken på inspelning kunde också 

Warner Bros själv bestämma vad för sorts musik som skulle spelas, istället för att varje biografs 

orkester eller enskild musiker själva bestämde vad som skulle spelas. Detta gjorde det möjligt 

för varje besökare att höra samma musik och se samma bild i en film från Warner Bros, oavsett 

vilken stad man såg den i (Thompson, 2011).  
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Dessa nya ljudfilmer kallades Vitaphonefilmer, vilket Thompson (2011) förklarar med 

betydelsen the sound of life. Den första filmen av detta slag kallades Don Juan och inkluderade 

en inspelning av en orkester som ackompanjerade spänningen på skärmen och inkluderade även 

ljudeffekter såsom slaget av svärd. Ljuden och musiken kunde nu exakt synkroniseras med 

händelserna på bildskärmen. År 1927 gjorde Warner Bros en film vid namn The Jazz Singer 

som hade med den kända artisten Al Jolson där artistens karaktär sjunger olika låtar och för 

dialog med olika karaktärer. Paterson (2016) påvisar att denna filmen betraktas som den första 

talfilmen, vilket innebär att ljudinspelningarna innehåller dialog utöver musiken. 

 

Förloppet kring filmmusik har gått från att musik, som tidigare nämnt, framfördes i biosalongen 

till att musik började kombineras med händelser, dialoger och ljudeffekter i filmer (The journal 

of Film Music, 2013). Originalmusik i film har med utvecklingen fått ett större värde jämfört 

med att använda redan existerande musik. Den första filmen som hade originalmusik skrivet i 

filmens syfte var Henri Lavadans film L'Assassinat du Duc de Guise från 1908, något The 

Concise Oxford Dictionary of Music (1996) framhäver. Utvecklingen av musik i film spreds 

sig sedan vidare till andra medieformer såsom radio, TV och datorer.  

 

Som tidigare nämnt är film något som existerat sedan sent 1800-tal. Musik är något som 

existerat så länge människan gjort det. Musik och film i symbios är en teknik som använts sedan 

tidigt 1900-tal. Sedan dess har musikens prägel på film enbart fortsatt att utvecklas och gör det 

än idag. Musik är något som i princip alla människor har i sin vardag i dagens samhälle och det 

gör också att musik spelar en stor roll inom flera olika områden. Även film har länge varit 

populärt och med dagens tekniska möjligheter begränsas inte filmtittandet endast till 

biosalongen, utan det kan även ske hemma framför en TV eller dator. Med dessa 

utgångspunkter står filmmusik i centrum för vårt arbete. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Kalinak (2010) definierar film som ett berättande medium med syfte att förmedla historier. 

Paterson (2016) framhåller att filmer han hjälpa till att lansera hitlåtar och populära låtar kan 

bidra till merförsäljning av film. Enligt nationalencyklopedin.se (2016) har filmmusik 

uppgiften att tillföra film en känslomässig dimension som inte förmedlas tillräckligt med enbart 

bild, ord och annat ljud. Vidare framhålls det att filmmusik kan fungera som ett sätt att fastställa 

en films tid, plats och miljö likaså som musiken kan ge uttryck för känslor hos karaktärerna och 

förmedla en känsla hos betraktaren. Musik kan användas som ett sätt att påtala tempo och 
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förstärka ljud av icke-musikalisk form. Med tanke på ovanstående uttalanden kan ett samband 

mellan de båda medieformerna utläsas. Ett av våra huvudområden i vår studie är att klargöra 

hur detta samband visar sig. Både film och musik kanske behöver varandra för att skapa en 

ultimat upplevelse av film?  

 

Kring upplevelse menar Hultén (2015) att en upplevelse sker i samband med att en kund 

konsumerar en produkt eller vara. Pine och Gilmore (2011) samt Gentile, Spiller och Noci 

(2007) lyfter att upplevelser är något individuellt som varierar från konsument till konsument. 

För att skapa en helhetsupplevelse diskuterar Hultén (2015) vidare att människans fem olika 

sinnen behöver nyttjas, då de olika sinnena är draghjälp till varandra för att skapa ett samlat 

intryck av det kunden ser, hör och känner. Utöver Hultén (2015) klargör Lemon och Verhoef 

(2016) att det är mer än musik som skapar en helhetsupplevelse, det behövs ett multisensoriskt 

samspel. Ytterligare hävdar Axelson (2016) att musiken är något som kan framkalla känslor 

hos individen, vilket medför en upplevelse som kan påverkas olika beroende på individen. 

Wilson et al. (2016) påtalar att det värde kunden känner för en produkt eller tjänst framkallas i 

interaktionen med just produkten eller tjänsten. Upplevelse är en av byggstenarna i vår studie 

då vi vill fördjupa oss i hur musik kan användas som ett verktyg i film för att bidra till just 

upplevelsen. Pine och Gilmore (2011) understryker upplevelsers roll i underhållningsindustrin 

gällande filmer och TV-serier. Författarna betonar att möjligheter för underhållning ökat 

markant de senaste årtiondena, vilket genererat många nya upplevelser. 

 

Fulberg (2003) diskuterar filmmusikens betydelse för kundens upplevelse. Författaren nämner 

vidare att musiken kan förhöja kundens upplevelse av filmen och framkalla känslomässiga 

reaktioner. Hultén (2015) nämner att när människans olika sinnen interagerar med varandra kan 

samspelet mellan dessa stärka upplevelsen av omgivningen. Winters (2012) påtalar att musiken 

kan göra att kundens upplevelse tas till en högre nivå. Wilson et al. (2016) menar på att tjänsten 

får ett värde när kunden interagerar med den och kvaliteten grundar sig i vad kunden förväntar 

sig enligt Grönroos (2015). Både Wilson et al. (2016) och Grönroos (2015) pratar om tjänster 

som något som kan förmedla värde till en konsument. Wilson et al. (2016) lyfter även fram att 

när det kommer till tjänster är kunden en aktiv medskapare av upplevelsen, beroende på 

kundens eget deltagande. Med tanke på ovanstående påståenden vill vi gå djupare in i 

diskussionen angående filmmusiks påverkan på kundens upplevelse av en film. På vilka sätt 

kan filmmusik påverka kundupplevelsen? Kan filmmusik bidra med att förmedla värde till en 

konsument? 
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Paterson (2016) presenterar ett flertal välkända exempel från filmer vars musik har blivit 

igenkännbara utöver filmen. Det lyfts även fram av Paterson (2016) att olika filmgenres 

behöver olika sorters musik för att förmedla den uttänkta känslan till publiken. Winters (2012) 

är övertygad om att musik i film spelar en avgörande roll när det kommer till att bygga upp 

stämningen hos publiken. Passman (2014) påtalar vikten av att ha rätt musik till rätt film och 

att filmmusik måste väljas med omsorg, då det är något som direkt kan påverka 

helhetsupplevelsen av en film. Lipscomb och Tolchinsky (2005) konstaterar att vissa karaktärer 

kan få egna musikaliska teman som är genomgående i en film. Vidare påtalas att musik är ett 

effektivt kommunikationsmedel som besitter egenskaper att framföra symbolik. Det lyfts också 

fram att filmmusiken har möjlighet att stödja, förändra och öka det emotionella innehållet i en 

filmisk berättelse. En aspekt vi önskar diskutera är just hur musiken kan förmedla stämning till 

en publik. 

 

Film och musik är två fundamentala delar i vårt arbete och vi har valt att se film som en form 

av tjänst. Vi upplever att det finns mycket forskning kring de båda komponenter för sig, likaså 

som det finns forskning om film och musik tillsammans. Trots att det redan finns forskning om 

film och musik så finner vi sambandet mellan de båda intressant och vi önskar fördjupa oss 

ytterligare i det. Vi är medvetna om att befintlig forskning finns gällande musikens roll som ett 

medium att förmedla känslor. Vid sökning i vetenskapliga tidskrifter ser vi dock att det finns 

ett visst gap gällande kundens koppling till filmupplevelser. Vi upplever att det här inte är så 

noggrant studerat. Kundens upplevelse relaterat till film är därför något vi vill studera djupare 

i vårt kvalitativa arbete. Musik och film är av stort intresse och vi finner kopplingen till 

upplevelsen som fängslande. Således är filmmusiken och dess betydelse det som står i centrum 

för vårt arbete. 

 
1.3 Problemformulering och syfte 
Film och musik är relevant för många människor i samhället och har möjligheten att framkalla 

känslor. Det har fångat vårt intresse och kombinationen av medierna har lett oss fram till ämnet 

filmmusik. I en tid där många möjligheter till exponering för film och musik erbjuds kan det 

tänkas att större förväntningar ställs på hur de båda medierna samspelar. Med den stora 

konsumtion av musik och film som finns idag anser vi att samspelet mellan de två 

komponenterna är ytterligare intressant att studera. I dagens medierika informationssamhälle 

exponeras en konsument dagligen för upplevelser av olika slag. Upplevelser är något 

individuellt och kan uppfattas olika beroende på konsumenten i fråga. Då upplevelser är en 
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betydande del av underhållning har det väckt vårt intresse att fördjupa oss i 

konsumentupplevelser relaterat till film.  

 

Baserat på det här är vårt syfte att utreda och analysera vad som karaktäriserar filmmusik 

samt klarlägga musikens betydelse för film.  

 

1.4 Forskningsfrågor 

Vi kommer utgå från två forskningsfrågor, vilka är; 

• På vilket sätt kan film och musik influera varandra och hur kan samspelet mellan dem 

se ut? 

• Hur kan musik användas som ett verktyg för att påverka helhetsupplevelsen av film? 	

 
1.5 Avgränsningar 
Uppsatsen fokuserar i första hand på välkända filmer där igenkännbara exempel kan påtalas. 

Det kom sig då naturligt att vi har valt att fokusera på engelsktalande filmer. Vi har inte valt att 

endast utgå ifrån en specifik genre. Tecknade eller animerade filmer behandlas ej. De filmer, 

scener och låtar som tas upp som exempel i texten är för att poängtera och tydliggöra. De 

exempel vi har valt att presentera grundas i de sekundärkällor vi utgått ifrån, likaså i utlåtanden 

från vissa respondenter. Därför finner vi dem relevanta och med stor igenkänningsfaktor. 
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2 Metod 
I metodkapitlet redogörs studiens tillvägagångssätt. Inledningsvis presenteras vilken 

undersökningsmetod samt forskningsansats studien utgått ifrån. Följaktligen redogörs det för 

vårt tillvägagångssätt gällande datainsamling i form av primär- och sekundärdata. 

Forskningsprocessen kommer klargöras och presenteras ingående och kapitlet avslutas med 

en kritisk diskussion kring genomförd metod. 

  

2.1 Undersökningsmetod 
I vår studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod. Bryman och Bell (2013) 

konstaterar att många författare delar uppfattningen att forskningsstrategier kan särskiljas i två 

delar; kvalitativ eller kvantitativ forskning. Olsson och Sörensen (2011) understryker Bryman 

och Bells (2013) anseende. För att veta vilken metod som är bäst för forskningen måste 

forskningssätten vägas mot varandra utifrån vilken resultatform som önskas. 

  

Yin (2013) framhäver att det finns fem olika drag som utmärker en kvalitativ metod. Det första 

författaren nämner är att man studerar människor utifrån vad de säger och skriver baserat på 

deras verkliga upplevelser och erfarenheter. Det andra draget är att människors åsikter och 

synsätt behandlas och återges, förutsatt att det är relevant för forskningens ämne. För att kunna 

återge information hävdar Bell och Waters (2016) att det är viktigt att forskaren förstår hur 

individer återberättar sin upplevda verklighet. Enligt Yin (2013) är den kvalitativa metodens 

huvudsyfte att återge information. Patel och Davidson (2011) påtalar att ett ytterligare syfte är 

att gå ner på djupet för att få fram en mer nyanserad och genomtänkt information. Vi kommer 

genom intervjuer gå in djupgående på våra respondenters tankar och åsikter för att sedan återge 

detta i vår uppsats. Det tredje draget för denna typ av metod, som Yin (2013) tar upp, är att den 

täcker ett sammanhang mellan människors tankar och perspektiv med grund i sociala villkor, 

exempelvis genom att göra experiment och observationer. Det framhålls att sociala villkor kan 

utgöras av miljön människor lever sina liv i vilket kan påverka en individs agerande. Yin (2013) 

påtalar att den fjärde faktorn utspelar sig av att det finns en önskan om att kunna uttrycka sig 

och förklara händelser med hjälp av olika begrepp som existerar i vardagen. Detta drag kan 

även ses som en journal över källans vardagsliv. Det sista draget Yin (2013) tar upp är att den 

kvalitativa metoden handlar om att samla in empiri från olika källor för att sedan sammanställa 

och presentera den data man fått in, vilket vi kommer göra under arbetets gång. 
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Den kvalitativa metoden kännetecknas vanligtvis av en närhet till undersökningen och 

interaktionen mellan forskare och intervjuperson brukar vara hög vilket Olsson och Sörensen 

(2011) påtalar. Närheten som finns i den kvalitativa forskningen är något som även Bryman 

(1997) påtalar, då han hävdar att observation är en grundläggande pelare för forskningen. Det 

här förklaras med att forskaren är väl insatt i sin forskning för att komma fram till ett så 

heltäckande resultat som möjligt. Utöver detta lyfter Bryman (1997) fram att ostrukturerade 

intervjuer är en vanligt förekommande teknik för att kunna lämna respondenten så stort 

utrymme som möjligt utan att bli allt för styrd av forskarens tankar. 

  

I motsats till den kvalitativa metoden, lyfter Eliasson (2013) fram att den kvantitativa metoden 

handlar om att analysera siffror och statistik. Vanligtvis består undersökningsmetoden utav 

enkäter och intervjuer med förutbestämda svarsalternativ. Starrin och Svensson (1994) menar 

att den är till störst fördel när man måste kunna redovisa undersökningsmaterialet i siffror. 

Vidare påvisar författarna att den främsta skillnaden mellan dessa två olika forskningsprocesser 

är sättet att mäta den insamlade datan på. Eftersom vi ska redogöra vad som karaktäriserar 

filmmusik och klarlägga vad musiken betyder för filmen anser vi att den kvantitativa metoden 

inte är relevant för oss. 

  

2.2 Forskningsansats 
Befring (1994) menar att det för forskare finns flera sätt att undersöka sin omgivning, varpå det 

finns olika forskningsansatser och slutledningar att utgå ifrån. Forskningsmetoden kan bland 

annat delas upp i två övergripande tillvägagångssätt; deduktiv eller induktiv ansats. Alvesson 

och Sköldberg (2009) förklarar induktiv metod som att man utifrån enskilda fall drar en slutsats 

om hur det brukar vara. Befring (1994) klargör en induktiv ansats som en metod grundad i 

observationer och analyser som slutligen leder fram till nya teorier. Induktiva slutledningar 

baserar på att slutsatser dras utifrån de premisser man observerat. Backman et al. (2012) ger ett 

exempel vid studerande av svanar. Ifall man observerar 1000 svanar och alla visar sig vara vita 

betyder en induktiv slutledning att man antar att även nästa svan man ser kommer vara just vit. 

Befring (1994) förklarar deduktiv metod genom att man vid en studie utgår från teori. Utifrån 

teorin grundar man sedan ett ramverk, vilket fungerar som en styrning för ens 

forskningsprocess. Backman et al. (2012) menar att en deduktiv slutledning präglas av att 

slutsatsen stämmer överens med det premisserna bevisar. Alvesson och Sköldberg (2009) 

menar att en deduktiv metod utgår från teori och applicerar den på ett specifikt fall. 
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Backman et al. (2012) menar att det i vissa situationer är svårt att ha ett renodlat deduktivt eller 

induktivt angreppssätt. Ett tredje angreppssätt kan benämnas abduktion. Abduktion definieras 

av författarna som att man grundar en teori utifrån en viss mängd insamlad data och 

observationer, följaktligen bekräftar teorin den datan. Olsson och Sörensen (2011) förklarar den 

abduktiva slutledningen som ett växelspel mellan det induktiva och deduktiva. Författarna 

menar att utifrån det induktiva synsättet kan man få en beskrivning av ett område och hur det 

uppfattas medan ett deduktivt perspektiv bidrar till en ökad kunskap med grund i tidigare 

teoretiska premisser. Abduktion grundas i ett samspel mellan de teoretiska premisserna och 

förståelsen av det aktuella läget. 

  

Från studiens början ansåg vi att det var svårt att utgå från en forskningsansats som antingen 

var helt deduktiv eller induktiv. Då studien sker inom en given tidsram behövdes insamling av 

såväl teori som empiri ske parallellt. Även om vi från början lutade åt det deduktiva hållet har 

appliceringen av teori och empiri skett bitvis, varpå vi valde att föra ett växelspel mellan 

ansatserna. Slutligen har slutsatser dragits med utgångspunkt i de båda typerna av data.   

  

2.3 Datainsamling 
Olsson och Sörensen (2011) konstaterar att primärdata innebär att forskaren själv samlar in 

information genom olika insamlingsmetoder. Primär insamling av information kan enligt 

Befring (1992) ske genom intervjuer, observationer eller enkäter. Eftersom vi i vår studie 

arbetar utifrån en kvalitativ metod har vi valt att samla in primärdata genom intervjuer med 

personer vi anser vara förankrade till ämnet vi behandlar. Eliasson (2013) understryker att 

forskare kontrollerar sin insamlade primärdata för att sedan analysera den. Enligt Backman et 

al. (2012) bör man föredragsvis använda sig av primärdata då det ökar tillförlitligheten av 

studien. 

  

Det som skiljer sekundärdata och primärdata är att insamling av sekundärdata sker genom 

tidigare forskning. Olsson och Sörensen (2011) klargör att det handlar om att ta information 

från vad tidigare forskning resulterat i. Osäkerheten man kan finna i detta konstaterar Befring 

(1994) är att sekundärdatan kanske inte alltid är relevant för ens forskningsområde. Författaren 

medger även att man måste vara kritisk till sitt urval då eventuella felkällor kan förekomma 

eftersom tidigare forskning kan ha hanterats fel. 
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Andrahandskällor kan enligt Backman et al. (2012) påverka innehållet av en ny studie på ett 

negativt sätt, då källan möjligen inte är helt sann. Författarna lyfter därför vikten av att vara 

källkritisk i användandet av sekundärdata. Eliasson (2013) påtalar också att insamlandet av 

sekundärdata kan vara ett problem då man blir bunden till att utgå från tidigare forskning och 

dess begrepp. Trots dessa tveksamheter mot sekundärdata kommer vi att använda oss av 

tidigare forskning till vår teori som vi sedan grundar vår empiri på. 

  

2.3.1 Urval av intervjupersoner 
Dalen (2015) konstaterar att valet av informanter är en speciellt viktig fråga när det gäller 

kvalitativa intervjuer. En utgångspunkt som lyfts fram är att antalet informanter inte kan vara 

för stort, eftersom både genomförandet och bearbetningsprocessen är tidskrävande. Dalen 

(2015) menar också att intervjumaterialet som samlats in måste vara av en sådan kvalitet att det 

skapar ett tillräckligt underlag för tolkning och analys i senare kapitel. 

 

Holme och Solvang (1997) konstaterar att inom kvalitativa studier genomförs ett strategiskt val 

av respondenter. Det strategiska valet innebär att man på ett väl genomtänkt sätt väljer vem 

man vill intervjua. Vidare ska valet enligt Holme och Solvang (1997) utgå från de kriterier 

forskaren själv har satt upp för att det senare ska kunna svara på studiens syfte och 

frågeställningar. Även Alvesson (2011) betonar vikten av att välja rätt intervjupersoner 

beroende på området som ska studeras. Det understryks att det ibland inte bara är svårt att 

identifiera vilka intervjupersoner som är relevanta utan även att komma i kontakt med 

personerna i fråga. Alvesson (2011) lyfter fram att den kvalitativa forskaren koncentrerar sig 

på ett eller flera fall för att ha för avsikt att utveckla djup, varierad och rik kunskap om dessa. 

Detta antingen som fullföljning av forskningen eller som bidragande del till en teoretisk grund. 

Alvesson (2011) menar att när intervjupersoner ska väljas finns det två huvudprinciper gällande 

tillvägagångssättet. Det första som tas upp är representativitet eftersom det menas vara viktigt 

att ha bredd och variation på intervjupersonerna så att de har möjlighet att täcka den sociala 

kategorin som önskas att täckas. Den andra principen som författaren tar upp är att sikta mot 

kvalitet i responsen från intervjun. Ambitionen hävdas då vara att välja och rikta 

uppmärksamhet mot vad som värderas som rik, uppmärksam och insiktsfull betydelse. Det 

läggs här vikt på att hitta just rätt personer med de mest relevanta erfarenheter som också är 

villiga att dela med sig av dessa. Alvesson (2011) betonar att personer med de önskade 

erfarenheterna ibland ses som nyckelinformanter i undersökningen. Holme och Solvang (1997) 

konstaterar att inom kvalitativa studier genomförs vanligtvis ett strategiskt val av 
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intervjupersoner. Det strategiska valet innebär att man på ett väl genomtänkt väljer vem man 

vill intervjua. Vidare ska valet utgå från de kriterier forskaren själv har satt upp för att det senare 

ska kunna svara på studiens syfte och frågeställningar. 

  

Vi valde att rikta oss mot film- och musikjournalister, kompositörer samt musikförlag. Film-

och musikjournalister finner vi relevanta eftersom deras yrke handlar om just film och musik, 

därav kan de tänkas ha stort intresse och kunnighet av medieformerna. Vi fann det intressant 

och relevant att vända oss till musikförlag och få deras perspektiv gällande ämnet då 

musikförlag jobbar i symbios med musikskapare. Kategorin kompositörer valde vi eftersom de 

arbetar med just musik och vår uppfattning är att de är kunniga inom området att förmedla 

känslor och skapa en viss upplevelse genom musiken. 

  

2.3.2 Intervjuer 
Vi har samlat in primärdata genom att utföra sju stycken intervjuer. Som första del i det här 

stadiet skrev vi en intervjuguide för att ha något att utgå ifrån när intervjuerna genomfördes. Vi 

ville inte känna oss alltför styrda vid intervjuerna genom att ha frågorna uppspaltade som på ett 

frågeformulär. Vi valde istället att använda oss av en semistrukturerad intervjuguide för att 

kunna ha fria diskussioner som ändå höll sig inom ramarna för vårt syfte. 

  

Intervjupersoner och dess utförande presenteras nedan; 
• Ronny Svensson - Filmjournalist verksam i bland annat Nyhetsmorgon. Personlig 

intervju utförd 24 november i respondentens hem. 

• C-G Karlsson - Kulturjournalist och filmrecensent verksam bland annat i Go’kväll på 

SVT. Personlig intervju utförd 25 november på Coffeehouse by George Odenplan, 

Stockholm. 

• Fredrik Strage - Film- och musikjournalist aktiv bland annat på Dagens Nyheter och 

Nyhetsmorgon. Telefonintervju utförd 14 november. 

• Emma Gray Munthe - Filmjournalist aktiv bland annat på Aftonbladet. Telefonintervju 

utförd 2 december. 

• Janne Schaffer - Musiker och kompositör. Telefonintervju utförd 1 december. 

• Otto Wallgren - Creative Manager på förlaget Mars Music. Telefonintervju utförd 15 

december. 

• Patrik Hinrichs - CEO på förlaget AUX Publishing AB. Mejlintervju utförd 29 

november. 
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Alvesson (2011) betonar att tömma sina intervjupersoner på information är det största syftet 

och resultat av intervjubaserad forskning. Vidare påtalas att väl planerade och utförda intervjuer 

är en förutsättning för att få material värt att tolka. Det påtalas att forskaren vill belysa sitt 

forskningsprojekt genom de frågeställningar som valts ut i det aktuella projektet. Det klargörs 

att det skiljs mellan öppna och mer strukturerade intervjuer. Dalen (2015) menar att 

målsättningen med en öppen intervju är att informanterna så fritt som möjligt ska kunna berätta 

om sina livserfarenheter. Författaren framhåller att samtalet ur sådana intervjuer är inriktat på 

bestämda ämnen som forskaren har valt ut i förväg. Även Alvesson (2011) menar att de högst 

strukturerade intervjuerna ska följa en utarbetad plan. I motsats till det här håller de 

ostrukturerade intervjuerna sig endast till ett tema där vissa frågor ställs och områden ska 

täckas. Alvesson (2011) menar att en semistrukturerad intervju innebär att det finns uttänkta 

teman som ska täckas men tillvägagångssättet är relativt flexibelt. Alvesson (2011) menar att 

det i en intervju med lägre nivå av struktur kan innebära att det är lättare att möta nya och 

oväntade perspektiv, samt få mer utvecklade och djupare svar. 

  

Under studiens gång har vi utfört semistrukturerade intervjuer främst över telefon men även två 

via personliga möten och en över mejl. Den semistrukturerade metoden har vi valt att nyttja då 

vi avsåg att hålla en diskussion med våra intervjupersoner för att få fram så mycket användbart 

material som möjligt. Vår vision var att göra så många intervjuer som möjligt via personliga 

möten men eftersom alla våra intervjupersoner var bosatta långt från våra hemorter var det svårt 

att få ihop i praktiken. 

  

Dalen (2015) betonar att i projekt där intervju används som metod behöver en intervjuguide 

arbetas fram, speciellt om en semistrukturerad eller fokuserad intervju används. Det klargörs 

att en intervjuguide innehåller centrala teman och frågor som tillsammans ska täcka de 

viktigaste områdena för studien. Författaren påtalar att det i en intervjuguide handlar om att 

omsätta studiens överordnade problemformulering till mer gripbara teman med underliggande 

frågor. Alvesson (2011) menar att en hög grad av struktur stärker chanserna att 

intervjupersonernas svar motsvarar forskarens förväntningar. Det anses också ge en klar idé 

angående vilken form av resultat som forskaren är ute efter, vilket innebär att ordentlig 

förberedelse behövs samt noga genomtänkt formulering av rätt frågor. Dalen (2015) lyfter fram 

att alla teman och frågor ska ha relevans för de frågeställningar som man önskar belysa i arbetet. 

Det klargörs även att utarbetandet av en intervjuguide ses i relation till den typ av intervju som 

ska genomföras. Ett exempel som lyfts fram är att en fokuserad eller semistrukturerad intervju 
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kan behöva ha en mer detaljerad intervjuguide. Dalen (2015) framhåller några viktiga saker att 

tänka på vid formulerandet av frågorna till intervjuguiden, exempelvis om frågorna är ledande, 

tydliga och om frågeställningen ger informanten utrymme att ha egna uppfattningar. I det här 

stadiet anser Alvesson (2011) att forskarna behöver läsa in sig på existerande teoretiskt material 

inom forskningsområdet. Vi har haft våra frågeställningar och syfte i åtanke vid formulering av 

intervjufrågor, vilket har gjort det möjligt för oss att täcka de viktigaste områdena i vår studie. 

Vi har valt att använda oss av en mer detaljerad intervjuguide och tydligt skriva ut samtliga 

frågor vi använder oss av för att försäkra oss om att vi samlar in relevant och tillräckligt med 

material. 

 
2.3.3 Källkritik 
Befring (1992) förklarar källkritik som att man undersöker hur trovärdig, valid och pålitlig viss 

data och information är. Författaren menar att det är viktigt att ha i åtanke om informationen 

som förmedlas faktiskt är relevant till ens syfte, vilket även Backman et al. (2012) påtalar. 

Källors äkthet är något Backman et al. (2012) menar kan vara svårt att bedöma. Backman et al. 

(2012) betonar om att man måste ta hänsyn till en källas bakomliggande syfte. Vet man motivet 

bakom källan såväl som avsändarens relation till det ämnet som behandlas kan man till större 

del avgöra hur partisk källan är. 

  

Vid värdering av källkritik klargör Befring (1992) tre perspektiv att ha i åtanke. Det första är 

hur källan ligger i tid och rum till det källan faktiskt belyser. Patel och Davidson (2011)  menar 

att man på ett kritiskt sätt ska granska den information man samlat in genom att undersöka när 

och var informationen ursprungligen är ifrån. Även Backman et al. (2012) påtalar direkthet och 

tid som kriterier att ha i åtanke när det kommer till källkritik. En annan faktor som Befring 

(1992) påtalar är vem som står bakom källan. Vilka förutsättningar och vilken position 

upphovsmannen har till källan kan påverka dess subjektivitet och trovärdighet. 

  

Vikten av att få fram upphovsmannen är något som även Patel och Davidsson (2011) framhäver. 

Backman et al. (2012) framhåller ytterligare graden av kompetens hos den som står bakom 

källan. Författarna menar dock att bara för att avsändarens anses vara legitim behöver inte 

informationen som förmedlas vara sanningsenlig, något som stämmer överens med Befrings 

(1992) tredje punkt. Den tredje punkten berör ifall källan överensstämmer med tolkning från 

andra källor. Befring (1992) menar att även om information kommer från en viss källa som 

anses vara legitim kan det finnas olika intressen bakom som påverkar budskapet som förmedlas. 
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Patel och Davidsson (2011) påtalar att källans legitimitet kan sjunka om upphovspersonen 

påverkad av omgivningen eller har bristfällig kunskap inom området. Holme och Solvang 

(1997) hävdar att bara för man hittar relevant information, behöver den inte vara användbar för 

ens studie då upphovsmannen har forskat fram fakta i syfte för att undersöka ett annat område. 

På grund av detta menar författarna på att man måste använda sig av flera olika källor för att 

skapa en täthet och stödja argumenten. 

  

För att skapa en trovärdighet och tyngd i vår studie har vi valt att hämta information från flera 

olika källor. Vi har valt att göra detta för att belysa informationen från mer än ett perspektiv 

och få olika synvinklar ämnet vi behandlar. Vi har gjort en tolkning utifrån de olika 

informationskällorna och tillämpat det till vår studie. Under arbetets gång har vi noga valt ut de 

källor vi har ansett vara relevanta och artiklar av hög rankning. Vi har noga granskat våra källor 

för att se så de är legitima för vår studie genom att undersöka så källornas syften matchar med 

det vi undersöker.   

 

 2.4 Forskningsprocessen 
Som första skede i vår studie började vi diskutera vilket ämne vi ville behandla. Vi visste tidigt 

att vi ville skriva om något relaterat till musik. Efter att ha bollat idéer fram och tillbaka kom 

vi slutligen fram till att skriva om musik applicerat på film och dess betydelse. Vårt val beror 

till stor del på att film och musik är två ämnen som intresserar oss väl. När ämnet var bestämt 

började vi formulera syfte och forskningsfrågor för att veta inom vilka ramar vi skulle förhålla 

teorin. Eftersom främst tidsramen begränsat oss till att samla in teori och empiri någorlunda 

parallellt kom vi tidigt fram till att studien skulle utgå från ett växelspel mellan deduktiv och 

induktiv ansats. 

 

Innan vi valde ut intervjupersoner färdigställde vi vårt teorikapitel så mycket som möjligt, varpå 

man kan se att vi varit något mer lutade åt ett deduktivt angreppssätt. Detta just för att vi ville 

läsa in oss på ämnet samt känna oss mer kunniga och förberedda i intervjusituationerna. För att 

ha möjlighet att börja titta på potentiella intervjupersoner ville vi ha mer kunskap kring 

filmmusikens utveckling. Genom att forska och skapa oss ett underlag kunde vi sedan välja ut 

och kontakta de personer vi fann relevanta. Vi kontaktade dem främst via mejl, men i vissa fall 

hittade vi inte mejladresserna och kontaktade då respondenterna vi deras konton på Twitter och 

Instagram. Personerna vi bokade intervjuer med bodde på annan ort än oss och därför har 

majoriteten av intervjuerna genomförts via telefon. 
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När våra intervjuer var genomförda lyssnade vi igenom allt inspelat material för att kunna 

sammanställa vad vi fått fram. Genom att sammanställa empiri från intervjuerna, underlättade 

det för oss när vi skulle göra den teoretiska och empiriska analysen. Utifrån vår insamlade data 

kunde vi i analysen dra samband mellan teorin och empirin för att applicera det på vårt ämne. 

Utifrån sambanden vi drog besvarade vi sedan våra forskningsfrågor och syfte. I 

tolkningsprocessen gällande empiri och teori var det för oss av stor vikt att ha förståelse för den 

insamlade datan. Holme och Solvang (1997) understryker att det kan finnas problem gällande 

tolkning inom kvalitativa studier. Detta grundar sig i att det inte finns någon garanti för att 

forskaren tolkar respondentens tankar precis på det sätt som det var menat. Föregående 

uttalande är något vi har i åtanke och vet att det kan bli potentiella felkällor när vi tolkar våra 

respondenters svar i intervjuerna. Att detta uppstår beror enligt Holme och Solvang (1997) på 

att det finns ett kommunikationsgap mellan de flesta människorna, men författarna betonar 

specifikt att detta gap existerar mellan forskare och respondent. 

  

Björkqvist (2012) förklarar att begreppet hermeneutik innebär konsten att tolka. Även Wallén 

(1996) tar upp hermeneutik, vilket han förklarar som tolkning av innehåll i texter, handlingar 

och upplevelser där tolkaren bör ha en grundläggande förståelse för ett verbalt och kulturellt 

samband. Ytterligare nämner författaren att man tolkar olika teoretiska sammanhang med hjälp 

av observationer för att fastställa vad det faktiskt handlar om samt hitta olika karaktäristiska 

drag. Patel och Davidson (2011) nämner att hermeneutiken är främst vanlig inom kvalitativa 

forskningsprocesser. Författarna klargör då att man genom språket och sättet man tolkar på kan 

etablera kunskap inom den mänskliga verkligheten. Vi finner denna typ av tolkningslära 

intressant och har därför blivit inspirerade av att använda oss av hermeneutiken i vår studie. 

  

Andersen (2012) påtalar att människan tolkar saker och ting hela tiden i sin vardag, vilket även 

Wallén (1996) förtydligar som en av de mest grundläggande funktionerna människan besitter. 

Att tolka betyder enligt Andersen (2012) att man ger uttryck åt något och förtydligar det. 

Alvesson och Deetz (2000) instämmer och förklarar att man i tolkningsprocessen skapar en 

imaginär bild av det man läst, denna bild får senare en betydelse. Andersen (2012) redogör även 

för att olika människor kan tolka samma händelse eller text på olika sätt eftersom det ses utifrån 

olika perspektiv och tankesätt. På grund av detta hävdar Andersen (2012) även att de olika 

tolkningarna inom en grupp bör diskuteras för att se vilket tolkningsalternativ som är mest 

meningsfullt. När man hanterar sociala system som exempelvis företag, organisationer och 
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grupper handlar tolkningen enligt Andersen (2012) främst om att bedöma hållbarheten på den 

information man tar fram samt dess betydelse för resultatet. 

 
2.5 Vetenskapliga kriterier 
Bryman och Bell (2013) lyfter tre vetenskapliga kriterier som kan vara grundläggande när det 

kommer till bedömning av en forskningsstudie och dess trovärdighet. Kriterierna benämns som 

reliabilitet, validitet och replikerbarhet. Ytterligare ett kriterium att ha i åtanke är närhet, som 

tas upp av Olsson och Sörensen (2011). Eliasson (2013) påtalar vikten av att redan vid en 

undersöknings början genomföra den på ett sätt som ger den så hög trovärdighet som möjligt 

då graden av trovärdighet påverkar uppfattningen av hela studien. Även Eliasson (2013) 

instämmer på detta. Holme och Solvang (1996) påtalar att den data som samlas in vid en studie 

kan vara just mer eller mindre pålitlig men genom att bearbeta materialet noga kan man nå en 

högre grad av såväl validitet som reliabilitet. 

  

2.5.1 Validitet 
Backman et al. (2012) förklarar att begreppet validitet innebär en studies giltighet. Giltigheten 

handlar om insamlad data faktiskt är relevant för ämnet man behandlar. Eliasson (2013) 

förkunnar att validitet hänger ihop med undersökningens syfte och förtydligar att 

undersökningens giltighet grundas på om man faktiskt mäter det som man planerat att mäta. 

Eliasson (2013) lyfter även att ett viktigt steg i att uppnå validitet är att formulera en 

frågeställning som stämmer överens med undersökningens syfte. Frågeställningen fungerar 

som en ram för vad som faktiskt ska mätas. Under insamlingsprocessen gällande information 

är det även viktigt att man förkunnar sig om att informationen man får in faktiskt är sann, det 

då undersökningens grad av sanningsenlighet ligger till grund för den vetenskapliga 

trovärdigheten. Eliasson (2013) tydliggör att validiteten hänger ihop med reliabiliteten då en 

undersöknings validitet aldrig kan bli mer än dess reliabilitet. För att uppnå så hög validitet som 

möjligt har vi genom studiens process kontinuerligt sett över och anpassat syfte samt 

frågeställningar för att försäkra oss om att vi i slutändan kommer kunna svara på dessa. Vi har 

även granskat de sekundärkällor vi använt och försökt hitta flera källor som hävdar samma sak, 

i så stor utsträckning som möjligt.  

 

2.5.2 Reliabilitet 
Reliabilitet konstateras av Backman et al. (2012) ha att göra med insamlad datas tillförlitlighet. 

Med hög tillförlitlighet menas att resultaten bör bli detsamma ifall man på ett likadant sätt 
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ytterligare samlar in data om samma sak. Eliasson (2013) betonar att desto mer det uppnådda 

resultatet går att upprepa desto högre blir reliabiliteten. Vid vetenskapliga undersökningar är 

det väsentligt att datan som slutsatserna bygger på kan kontrolleras av andra än av de som utfört 

studien. Är det här ej möjligt sjunker studiens och slutsatsernas pålitlighet. Eliasson (2013) 

menar att graden av reliabilitet bland annat dels kan bestämmas efter vilket tillvägagångssätt 

man hade vid studiens utförande samt hur bearbetningen av insamlad data gick till. Det kan 

vara vanligt att forskare relaterar begreppet reliabilitet till just kvantitativa studier, något bland 

annat Holme och Solvang (1997) gör. Reliabilitet kan dock även relateras till en kvalitativ 

studie, som våran är. Eliasson (2013) menar att det vid en kvalitativ studie är viktigt att 

undersökningar ska generera data som är pålitlig och att de som utför studien inte misstolkar 

informationen som mottages. Olsson och Sörensen (2011) menar att hög reliabilitet inte 

nödvändigtvis behöver betyda hög validitet medan hög validitet ofta även medför att reliabilitet 

är hög. Vi har försökt uppnå hög reliabilitet genom att vara transparenta med vad för form av 

data vi använt, samt hur insamlandet av data skett. Gällande primärdata har vi formulerat icke 

ledande intervjufrågor med anledning att i minsta möjliga mån påverka våra respondenter. 

Frågorna var öppna och breda vilket gav intervjupersonerna chans att tolka frågan på egen hand, 

utan vår hjälp. Gällande teoretisk insamling har vi använt oss av vetenskapliga artiklar samt 

litteratur som finns tillgängliga för allmänheten. Vid bearbetning av data har vårt mål varit att 

tolka sekundärkällorna utan att våra egna intressen ska influera. Vi har återgett källorna med 

målsättningen att varken vinkla eller förvränga det vi tagit till oss. 

  

2.5.3 Replikerbarhet 
Bryman och Bell (2013) förkunnar att replikerbarhet är förankrat med en undersöknings 

reliabilitet. Replikerbarhet handlar om ifall studien är möjlig att upprepa eller reproducera. Det 

är möjligt att någon annan vill testa studiens uppnådda resultat exempelvis med anledning av 

att de kanske ifrågasätter resultatens sanningsenlighet. För att det här ska vara möjligt är det 

viktigt att den som utfört studien kungör sitt tillvägagångssätt på ett så detaljrikt sätt som 

möjligt. Vi har främst i delen benämnd forskningsprocessen, men även i andra delar 

presenterade i arbetet, försökt vara så tydliga och transparenta som möjligt gällande vårt 

tillvägagångssätt. Vi har presenterat vad vi gjort samt hur vi gått tillväga, försökt förtydliga 

våra tankebanor under studiens process och redovisat alla primär- samt sekundärkällor vi utgått 

ifrån.  
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2.5.4 Närhet 
Olsson och Sörensen (2011) påtalar att närhet är ett av de främsta kännetecknen för den 

kvalitativa metoden. De menar alltså att närheten framkommer när interaktionen mellan 

forskare och intervjuperson är på en hög nivå. Med grund i den kvalitativa metoden kommer vi 

arbeta för att uppnå närhet i denna studie. Med närhet avser vi att komma så nära ämnets kärna 

som möjligt för att få ett så trovärdigt resultat som möjligt. För att uppnå närheten och få en 

större förståelse för områdets betydelse har vi samlat in information relevant till ämnet från 

flera olika perspektiv. 

  

2.6 Operationalisering och intervjuguide 
Enligt Andersen (2012) innebär operationalisering att man översätter teoretiska begrepp till 

empiriskt material. Författaren hävdar även att det är viktigt att bryta ner teorins olika begrepp 

i mindre dimensioner för att endast nyttja det som är relevanta för ens syfte och 

forskningsfrågor. Backman et al. (2012) förtydligar att operationalisering används när en teori 

inte kan studeras vidare på med hjälp av att endast observera något. Andersen (2012) påtalar att 

man ofta har en uppfattning av något, men att något inte är mätbart utifrån endast ett perspektiv. 

Backman et al. (2012) menar på att operationalisering sker i djupare processer där man inte kan 

se svaret på ytan. När man använder sig av operationaliseringar klargör författarna att man till 

en början ska ställa upp kriterier som går att observera om kriterierna uppfylls. Om kriterierna 

uppfylls innebär det enligt författarna att det man vill undersöka faktiskt är relevant. I vår studie 

operationaliserar vi genom att använda oss av respondenter som är väl insatta i vårt ämne och 

har upplevt vårt ämne från olika perspektiv. Frågorna vi ställer respondenterna grundar sig i 

vårt syfte och forskningsfrågor, men anpassas utefter våra respondenters erfarenheter. Detta för 

att få fram ett resultat ur så många dimensioner som möjligt. 

  

Som tidigare nämnt har vi använt oss av en semistrukturerad intervjuguide. Guiden utgick från 

tre huvudrubriker och vi valde att utforma några frågor under varje rubrik. Vi ställde dock inte 

frågorna till punkt och pricka. De fungerade snarare som en fingervisning gällande ungefär 

vilka frågor vi skulle förmedla och vi anpassade frågorna något utifrån de olika 

intervjupersonerna. Vår guide bygger på rubrikerna inledande, helheten samt samspelet och 

genre. I bilaga 1 presenteras guiden mer utförligt. 
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2.7 Etik 
Bell och Waters (2016) understryker att etiska regler inom forskning har funnits väldigt länge 

och är därmed inget nytt. Författaren förtydligar att etiken inte alltid haft samma roll, utan har 

blivit mer formell idag. Ytterligare klargör författaren att det inte finns några etiska krav 

gällande forskning, utan endast etiska riktlinjer. Några av dessa etiska riktlinjer som Bell och 

Waters (2016) tar upp är om man får dölja vissa delar av syftet för respondenter, göra intrång i 

respondenternas privatliv eller hur man ska gå tillväga om barn ingår i studien. Lincoln och 

Guba (1994) påtalar att frågor kring etik tas ofta på väldigt stort allvar när undersökningar och 

studier görs men ses endast utifrån undersökningens yttre. Exempelvis är etiskt beteende något 

som syns utåt och reflekterar inte alltid undersökningen. Gällande etiska riktlinjer för intervjuer 

påtalar Bell och Waters (2016) att det är viktigt att klargöra för respondenten att det är frivilligt 

att medverka och vill man avstå från någon fråga på grund av etiska skäl ska det vara okej. 

 

2.8 Metodkritik 
Med tanke på att vi valde ut våra intervjupersoner efter vi jobbat med teorin och fått insikt i 

ämnet anser vi vårt urval relevant. Vi ville få perspektiv från personer med god kunskap om 

film samt från personer som har koll på musiken. Därför valde vi att intervjua film- och 

musikjournalister och personer som jobbar med musik på olika sätt. Eftersom vi utfört sju 

intervjuer inom dessa områden anser vi oss fått insikt i två av huvuddelarna i arbetet. Vi hade 

dock önskat komma i kontakt med fler kompositörer samt personer som jobbar på förlag men 

lyckades tyvärr inte.  

 

En aspekt vi kunde förändrat var intervjuguiden. I och med att våra frågor var mycket breda 

och öppet ställda märkte vi att respondenterna ibland blev överväldigade av frågan och lätt gled 

in på sidospår. Vi valde att ställa öppna frågor för att influera deras svar så lite som möjligt. 

Konsekvensen av detta blev dock att det blev lätt för respondenterna att fritt tolka frågan och 

ibland sväva iväg. Det blev då vår uppgift som intervjuare att leda tillbaka dem in på rätt spår, 

utan att vara för ledande med följdfrågorna. 

 

Vid jämförelse av tillvägagångssätten konstaterar vi att personlig intervju har flest fördelar. 

Detta då det blir lättare att läsa av respondenten i fråga och intervjun blir mer avslappnad och 

personlig. Det går att läsa av signaler och skapa en trevligare stämning på ett mer 

framgångsrikt sätt än över telefon. Telefonintervjuerna fick vi också ut mycket underlag ifrån, 

men vi upplevde det mer bekvämt att träffa respondenterna. Intervju över mejl är inget vi 
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föredrar, dock använde vi oss av denna metod ändå eftersom vi fick återbud gällande telefon- 

eller personlig intervju men respondenterna sa att de gärna svarade på frågorna över mejl 

istället. 
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3 Teoretisk referensram 
I det här kapitlet presenteras den teori vi funnit relevant för vår studies syfte. Teorin som 

presenteras anser vi vara direkt applicerbar på vårt ämne och är uppdelad i två olika delar. 

Första delen som presenteras berör filmmusik och dess funktioner. Den andra delen fokuserar 

på filmupplevelse relaterat till en konsument. Kapitlet avslutas med ett avsnitt där en 

konceptualisering av referensramen presenteras och diskuteras.  

 

3.1 Filmmusik 
3.1.1 När musik sätts till bild 
Synkronisering, även kallat synk, definieras enligt Passman (2014) som när musik används i 

tidsinställda synkroniseringar tillsammans med visuella bilder. Musikförläggarna.se (2014) 

förklarar det som musik lagt på bild eller annat ljud, något som exempelvis kan ske i film eller 

datorspel. Musikerförbundet.se (2015) hänvisar till ett seminarium som hållits av Export Music 

Sweden där en panel diskuterade just synkronisering. Gällande hur begreppet skulle definieras 

valde panelen att förklara processen som att man gifter ihop ljud och bild. Musikerförbundet.se 

(2015) klargör att panelen vidare diskuterade att det inte går att följa någon specifik mall vad 

gäller synkronisering. De menar att när det kommer till att välja rätt musik till rätt bild är det 

viktigt att man förstår kunden och dess önskemål, att man träffar rätt och möter sin kunds behov. 

Stim.se (2016) klargör att vad gäller synk kan musiken delas upp i två kategorier. Dels kan man 

använda redan existerande musik. Dels kan man använda sig av musik speciellt komponerad 

för en viss film, reklam eller tv, något som kallas för beställningsmusik. Musikerförbundet.se 

(2015) nämner att musik ofta kan komma sist i hela produktionsprocessen. Passman (2014) 

konstaterar att det dels kan bero på att musik åsidosätts, dels att det kan bero på att det är lättare 

att få till rätt musik när det finns en helhetsbild över hur filmens slutliga uttryck kommer att 

arta sig. 

 

AP Academy.se (2016) lyfter att synkronisering kan vara ett sätt för musik att exponeras för en 

större publik än den kanske nått ut till på egen hand. Olson (2009) exemplifierar det här med 

artisten Miss Li som användes i en reklam för Apple, vilket gjorde att artisten 2009 tog sig in 

och klättrade på Japans iTunes-lista. Lusensky (2010) framhåller effekten med att använda 

musik som ett form av marknadsföringsverktyg för att nå ut till nya marknader och större 

segment. Även Paterson (2016) påtalar att filmer kan hjälpa till att lansera hitlåtar med 

exponeringen till deras breda publik. Detta påstås också kunna fungera åt andra hållet, att 

populära låtar kan hjälpa till att sälja filmer. De potentiella marknadsföringsmöjligheterna 
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värdesätts och exempel som Paterson (2016) betonar är Bond-konceptet då det skapats en 

framgångsrik soundtrackskiva vid sidan om varje film. Ett annat exempel som belyses är 

musiken till Titanic som är skapad av James Horner. Paterson (2016) lyfter fram att många 

filmer har just soundtracks som består av populära singlar. Det nämns vidare att en simpel men 

effektiv mix av särskilt skrivna soundtracks och poplåtar förekommer i filmen Back to the 

Future av Alan Silvestri. Där användes popmusik för att bidra med att framhäva olika 

tidsperioder i framtiden och det förflutna. 

 

Paterson (2016) framhåller att det finns tillfällen när musik från en film noteras i 

populärkulturen, precis som ett slagord kan göra. Ett typexempel som tas upp är temat skapat 

av John Williams till filmen Hajen. Tonerna spelas för att förstärka ett hot som gömmer sig i 

djupet. Paterson (2016) hävdar även att det kan användas utanför filmens ramar för att få en 

humoristisk mening. Ytterligare ett exempel som lyfts fram är Bill Contis fanfar i filmen Rocky 

som utanför filmen kan användas som början till ett sportevent i elitklass. Ett tredje världskänt 

tema som framhävs av Paterson (2016) är det som John Barry skapat till Bond-filmerna. 

Musiken associeras direkt till filmkaraktären och alla dess uppdrag genom filmerna. Paterson 

(2016) påtalar att filmmusik länge har varit mindre komplicerad än musik till en konsert, detta 

av anledningen att den behöver verka snabbare och över en kortare tidsperiod. Det lyfts fram 

att filmmusik möjligen konkurrerar med andra ljud och dialoger och Paterson (2016) menar att 

den endast är där för att framkalla omedelbara emotionella känslor. 

 

Paterson (2016) betonar att olika typer av filmgenres behöver olika typer av filmmusik. 

Thrillern kräver sin egen unika stil av musik som har förmågan att bistå med att bygga upp 

stämningen, samt kunna chocka publiken när det visar sig att hotet var ett falskt alarm. Ett 

stycke musik som Paterson (2016) nämner är de skrikande strängarna i filmen Psycho vilket 

skapades av Bernard Hermann, ett exempel även Kalinak (2010) påtalar. Episka och historiska 

dramatiseringar konstaterar Paterson (2016) kunna behöva svepande teman spelade av en 

storartad orkester. Detta för att ge en passande skala och prakt till händelserna. Paterson (2016) 

betonar användningen av denna musik är nära besläktat med teman i vilda västernfilmer. Det 

tas upp ett exempel från filmen The Good, the Bad and the Ugly vars soundtrack med samma 

namn är skapat av Ennio Morricone. Temat menar Paterson (2016) ses som en av favoriterna 

från de många vilda västernfilmer som skapats och även det här exemplet lyfts av Kalinak 

(2010).  
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3.1.2 Filmmusikens funktioner och egenskaper 
Shaw (2005) konstaterar att när stumfilmer ljudsattes hade det en revolutionerande effekt på 

filmindustrin och att ljudeffekter av olika slag över lag är något som ofta används i filmer. 

Kalinak (2010) menar att filmmusik kan ha en rad olika funktioner, oavsett om det är en poplåt 

eller en låt komponerad enbart för filmens syfte. Författaren menar att en anledning till att musik 

är så pass användbart i en film är för att det kan ha flera olika funktioner samtidigt. Wingstedt, 

Brändström och Berg (2010) hänvisar till tidigare studier av Wingstedt från 2004 och 2005 där 

han delar in filmmusikens funktioner i sex kategorier. Wingstedt (2004, 2005) menar att 

musikens funktioner kan klassas som emotionell, informativ, beskrivande, guidande, 

tidsbestämmande och retorisk. Kalinak (2010) klargör att filmmusik kan upprätta en viss miljö, 

specificera en viss tid eller en plats, det kan bidra till en stämning och atmosfär, tydliggöra 

historien och handlingen som berättas. Vidare menar författaren att den kan hjälpa publiken att 

förstå karaktärernas känslor och tankar likaså som den kan förmedla egna känslor. Även 

Lipscomb och Tolchinsky (2005) menar att musik är ett effektivt kommunikationsmedel och 

att soundtracks på många sätt kan bidra, förstärka och expandera filmens budskap och mening. 

Relationen mellan ljud och de visuella komponenterna på bio är både aktiva och funktionella. 

De har förmågan att drastiskt påverka de antal relationer som kan utvecklas under berättelsens 

gång. Lipscomb och Tolchinsky (2005) använder sig av en modell av Marshall and Cohen 

(1988) som föreslår att meningen av en film kan förändras av musiken. Modellen innebär att 

musik påverkar kraften och aktiviteten i en film, medan bedömningsstadiet förlitar sig på 

graden av överensstämmelse mellan ljud och det visuella i alla tre dimensionerna. Den andra 

delen av modellen beskriver hur musikalisk mening är tillskriven filmen. Denna aspekt menar 

Marshall och Cohen (1988) riktar uppmärksamhet mot den överensstämmande meningen 

mellan musiken och filmen. Mening som är associerad till musik överlappar med audiovisuella 

komponenter dit uppmärksamhet fokuseras. Detta menar Marshall och Cohen (1988) får 

resultatet att musiken kan förändra meningen av en viss aspekt i filmen. Kalinak (2010) menar 

även att filmmusik kan fungera som ett sätt att binda samman olika bilder, vilka utan musik 

kanske inte skulle setts ha ett sammanhang.  

 

Lipscomb och Tolchinsky (2005) lyfter fram Richard Wagner (1849) och hänvisar till 
uttalandet;  

”as a pure organ of the feeling, [music] speaks out the very thing which word speech in 

itself can not speak out...that which, looked at from the standpoint of our human intellect, 

is the unspeakable” (Wagner 1849, s. 217) 
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Det nämns även att musik kan ses som något som besitter egenskaper för att kunna framföra 

sann symbolik. Lipscomb och Tolchinsky (2005) framhåller att för att en film ska kunna göra 

största möjliga intryck måste det finnas en interaktion mellan dialog, de filmiska bilderna och 

den musikaliska symboliken. Det framhävs även att viss musik används för att den associeras 

till ett visst humör eller sinnesstämning. Lipscomb och Tolchinsky (2005) understryker även 

att musiken likaså kan få en viss mening beroende på placeringen i filmens sammanhang. 

Passman (2014) påtalar att gällande filmmusik brukar musiken sammanfalla och passa in med 

händelserna som sker. Passman (2014) menar att musik som inte passar in med filmen kan få 

en negativ effekt, i anslutning till detta framhåller författaren; ”I have seen music screw up 

more motion pictures than bad directors.” (Passman 2014, s. 447) 

 

Passman (2014) lyfter ytterligare relevansen kring att ha rätt musik i sammanhanget till rätt 

film. Han menar att musiken kan påverka helhetsintrycket av filmen och därför är något som 

bör väljas med omsorg. Vidare anser han att fel typ av musik i film leder till att stämningen och 

filmens budskap kan framhävas på ett oriktigt sätt. Genom att ha relevant musik i filmer kan 

det förstärka budskapet som är tänkt att förmedlas. Exempelvis kan känslan av en högtid 

förstärkas om filmen innehåller musik relaterad till den högtiden det handlar om. Innehåller en 

film musik som inte stämmer överens med handlingen eller en specifik scen påtalar Passman 

(2014) att filmens helhetsintryck kan påverkas. Kalinak (2010) lyfter dock hur fel musik i fel 

sammanhang även kan förmedla känslor och ha en stor effekt på betraktaren. Författaren 

hänvisar till Quentin Tarantinos film Reservoir Dogs, där en blodig tortyrscen musiksätts med 

den glada låten Stuck in the Middle with you av Stealers Wheel. Författaren hänvisar även till 

låten Singin’ in the Rain som fått tonsätta ett våldsamt mord i filmen Clockwork Orange. 

 

Winters (2012) är inte helt övertygad att musiken alltid har en avgörande roll i film då han 

hävdar att det i många fall är själva berättelsen som skapar filmen. Författaren anser dock att 

musiken ibland kan ha en viktig roll för att öppna upp och avsluta dramatiska scener samt att 

det bygger upp stämningen och publikens förväntningar. Med detta menar han att musiken i sig 

inte kan illustrera vad som händer i filmen utan behöver själva berättelsen för att tittaren ska 

förstå filmen. Individen kan vidare förstå filmens händelseförlopp utan musiken, dock utan att 

bygga upp tittarens förväntningar. Ytterligare för att musiken ska fungera i filmen påpekar 

Winters (2012) att musiken bör vara en del av berättelsen eftersom filmen och musiken måste 

berätta samma historia. Författarens osäkerhet på filmmusiken har gjort att han är fundersam 
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över om den beskrivande musiken i filmer har blivit alltmer nertonad med tiden. Samtidigt 

klargör han att musik kan innehålla dold information som kan avslöja filmens berättelse. 

 

Wingstedt (2004, 2005) påtalar att de olika berättarfunktioner som musiken har ofta fungerar 

samtidigt och på olika nivåer. Det konstateras vidare att användandet av samma musik i olika 

berättarfunktioner kan således leda till olika mening. Även Kalinak (2010) lyfter att filmmusik 

kan verka på många plan. Det kan påverka betraktaren mer eller mindre medvetet. Omedvetet 

kan den påverka konsumenten att känna vissa saker och framkalla specifika känslor. Likaså 

Lipscomb och Tolchinsky (2005) påtalar att filmmusik inte alltid är menad att bli hörd, utan 

fyller sin funktion genom att kommunicera det bakomliggande psykologiska dramat från 

berättelsen på en undermedveten nivå. De fortsätter med att understryka att det dock finns viss 

musik vars syfte är att bli hörd av publiken. Lipscomb och Tolchinsky (2005) lyfter fram en 

teori av Cook (1998) som påstår att musik spelar en bidragande roll för filmens image. Vidare 

konstateras det att Cook (1998) menar att ord och bilder främst tar itu med specifika detaljer 

såväl som helhetssyftet, medan musik har hand om reaktionerna såsom värderingar, känslor 

och attityder. Cook (1998) framhåller att olika former av media kan relatera till varandra på tre 

olika sätt; överensstämmande, komplimenterade och konkurrerande. Vidare diskuteras det att 

det först identifieras hur de olika medierna stämmer överens med varandra. Ett exempel som 

tas upp angående film är att man kan fråga sig om samma information presenteras via både 

ljudet och bilden, vilket ifrågasätter om de båda medierna är överensstämmande. Cook (1998) 

betonar även att frågetecken kan lyftas kring om musiken och bilderna är sammanhängande. 

Lipscomb och Tolchinsky (2005) konstaterar med tanke på Cooks (1998) teori att musiken 

uttrycker meningen för bilden och bilden uttrycker meningen för musiken. De båda medierna 

delar samma struktur och är koordinerade. Om så är fallet kompletterar de båda medierna 

varandra. Om de båda medierna är motsägelsefulla mot varandra kan detta skapa en kollision 

eller konfrontation. Musiken och bilderna blir då konkurrenter. 

 

Lipscomb och Tolchinsky (2005) konstaterar att filmmusikens syfte är att stödja, förändra och 

öka det emotionella innehållet av en filmisk berättelse. Kalinak (2010) definierar film som ett 

berättande medium med syftet att förmedla historier. Lipscomb och Tolchinsky (2005) klargör 

vidare att soundtrack kan kommunicera mening genom ljud och musik med beaktelse i 

regissörens och kompositörens avsikt för innehållet av filmen. Vidare framhålls att musik förser 

lyssnaren med en dirigering när berättelsen är menad att uppfattas som läskig, romantisk, rolig, 

besvärande, bekant, lugnande eller liknande. Musiken menas att den framhävs ytterligare när 
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en mångtydighet finns i den visuella scenen. Detta får musiken att fungera som ett verktyg i 

processen att tolka scenen. Fulberg (2003) konstaterar också att musiken kan vara ett redskap 

för att höja kundupplevelsen av en film. Författaren påpekar dock att filmskaparen måste ha en 

hög förståelse för vad musiken faktiskt kan göra för filmen och dess upplevelse för att det ska 

lyckas. Lipscomb och Tolchinsky (2005) betonar att musik kan uttrycka filmens spelrum och 

effektivt kommunicera om filmen är ett episkt drama såsom Star Wars eller en musikal såsom 

Sound of Music. Vidare menas det att musik även kan kommunicera storleken på en miljös 

utrymme och plats i tiden, detta genom att exempelvis spela mer storartad eller nostalgisk 

musik. Lipscomb och Tolchinsky (2005) lyfter även fram att musik kan förmedla en viss energi. 

Ett exempel som tas upp är om en laddad pistol riktas mot en karaktär vilket då innehåller en 

hög nivå av potentiell energi. Vidare betonas det att musik också har möjlighet att uttrycka det 

övergripande perspektivet eller budskap som regissören vill få fram, relaterat till både 

karaktärer och händelser på skärmen. Lipscomb och Tolchinsky (2005) menar att samma 

händelser kan få annorlunda mening för publiken genom att endast ändra det musikaliska 

innehållet. Ett exempel som lyfts fram är att rymdfarkoster kan skildras som eleganta och 

vackra, som i A Space Odyssey, eller som hotfulla krigsmaskiner såsom i Star Wars.  

 

Lipscomb och Tolchinsky (2005) framhåller att ett av de mest effektiva sätten att framhäva de 

outtalade tankarna och osedda innebörderna som ligger bakom dramat i en film är genom 

musik. Musik kan uttrycka karaktärsdrag och regissören kan välja att definiera karaktären 

genom ljud, musikaliskt eller icke-musikaliskt. Återkommande musikaliska teman påtalas 

kunna representera olika karaktärer samt situationer i filmen. Det konstateras att utan ljud hade 

karaktärerna varken existerat, varit förverkligade eller förstådda. Lipscomb och Tolchinsky 

(2005) understryker att filmhistorien är full av exempel på återkommande teman och ett av de 

mest kända är komponerat av John Williams för George Lucas Star Wars-filmer. Hodgers 

(2014) har undersökt hur låten Knockin´ on Heaven's Door av Bob Dylan påverkar de scener 

som låten är med i. Det konstateras att låten i fråga är ett starkt exempel på hur användningen 

av igenkännbara motiv och textrader från populära låtar kan vara ett effektivt verktyg för att 

kunna framkalla en karaktärs tankar samt kunna framhäva en films teman. Hodgers (2014) 

framhåller att där en instrumental version av en populär låt används kan även den 

underförstådda låttexten involvera publiken genom ett personligt och kulturellt minne. Det 

nämns att låttexten kan bli förstådd genom medvetenheten av en viss karaktär och synvinkel. 

Hodgers (2014) konstaterar även att denna teknik inte är unik, utan har likaså använts på andra 

kända låtar såsom The Beatles låt Yesterday. Hodgers (2014) påtalar att båda dessa låtar har 
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använts vid ett flertal tillfällen och är kommersiellt framgångsrika. Det anses också att deras 

stora spridning gör det möjligt för lyssnaren att få en känsla av nära bekantskap och underlättar 

att betydelsen är underförstådd snarare än direkt visad. 

 

Vidare betonar Lipscomb och Tolchinsky (2005) att utöver att kommunicera den generella 

stämningen eller representera en karaktär och dess utveckling kan musik klargöra eller till och 

med fastställa en känsla av ordning i den formella strukturen av en film. Det lyfts fram att musik 

kan tillgodose stöttning för den teatraliska uppbyggnaden av en scen och sedan runda av den 

med en avslutande känsla. Lipscomb och Tolchinsky (2005) diskuterar att det kan hända att den 

visuella scenen är strukturerad kring musikens form, istället för tvärtom. De menar också att 

det är möjligt att musikens form avgör eller bidrar till att avgöra hur händelseförloppet ska 

utformas. Hur musiken lyfts fram eller inte kan hjälpa till att klargöra filmens berättelse. Det 

understryks att musik kan framföra budskap till publiken angående om vart deras 

uppmärksamhet borde riktas, detta genom att musiken spelar en framträdande roll i den visuella 

bilden. Musiken kan användas som ett verktyg hos kompositören för att kunna rikta publikens 

uppmärksamhet dit hen vill. Lipscomb och Tolchinsky (2005) hävdar även att musik kan 

förmedla fart. Detta genom att fastställa mönster i användandet av musiken, ljudeffekter och 

tystnader för att sedan använda dessa för att skapa känslan av förändring av tempo i filmen. 

Vidare nämns det att musik också kan användas för att skapa utfyllnad i bakgrunden för 

händelseförloppet, exempelvis för att kunna skapa en mjuk övergång mellan tagningar och 

scener. 

 

3.2 Filmupplevelse 
3.2.1 Upplevelsens centrala roll 
Hultén (2015) förklarar dagens marknadsföringsmiljö som en konsumtionskultur. Kulturen 

präglas av aktiviteter, platser, varumärken och produkter som konsumeras individuellt. Då 

själva konsumtionen är just individuell präglas den av kundens drömmar, upplevelser och 

förhoppningar och är tätt förankrad med konsumenters imagebyggande och 

självförverkligande. Hultén (2015) tydliggör detta med nedanstående citat; 

 

”Det är själva upplevelsen som är det slutgiltiga målet för konsumtionen, och då blir 

produkten, varan eller tjänsten en artefakt runt vilken den individualiserade och 

personliga upplevelsen skapas.” (Hultén 2015, s. 75) 
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Även Pine och Gilmore (2011) lyfter att de upplevelser vi har formar vilka vi är, vart vi ska och 

vad vi ska prestera. Författarna menar att konsumenter hela tiden ber företag att förmedla 

upplevelser som kan förändra oss. Hultén (2015) påvisar att det i många postmoderna 

föreställningar menas att konsumtion sker på grund av symboliska värden och inte enbart av de 

materiella orsaker som varor eller tjänster som konsumeras förmedlar. Hultén (2015) menar att 

det här är ett underlag till tjänstekonsumtion som är upplevelsebaserad istället för av ren 

materiell natur. Elliott (1997) lyfter fram att konsumtion vidare kan ses som ett verktyg för 

individers självförverkligande då konsumtion kan ses som en process med existentiella val och 

som något som skapar mening. 

 

Det multisensoriska samspelet utgörs enligt Hultén (2015) av människans fem sinnen; hörsel, 

smak, doft, känsel och syn, vilket Krishna (2011) också påtalar. Vidare understryker Krishna 

(2011) att sinnesmarknadsföring är en tillämpning för att underlätta förståelsen kring känslor 

och konsumenternas uppfattningar av omgivningen. Hultén (2015) förtydligar Krishnas 

påstående genom att klargöra att människans sinnen är användbara i uppfattandet av den 

upplevda omgivningen av en servicemiljö men också kan vara lämpliga i fantiserandet av 

exempelvis doften av det man ser på en bild. Genom att fantisera använder man sig av sina fem 

sinnen på ett internt sätt vilket kan leda till en multisensorisk upplevelse. Användandet av sina 

fem sinnen kan även ske externt, exempelvis genom att skapa intryck från upplevelser i den 

externa världen som också blir en multisensorisk upplevelse. Krishna (2011) klargör sin 

definition av sinnesmarknadsföring grundar sig i marknadsföring som ska engagera 

konsumentens och till följd av det påverka konsumentens omdöme, perception och beteende. 

Författaren hävdar att sinnesmarknadsföring kan användas för att påverka en konsuments 

förväntade och upplevda kvalitet med hjälp av de fem sinnena. Även Shaw (2005) framhåller 

att människor använder sina sinnen som ett sätt att samla in information och understryker att 

sinnen är en stor del av kundupplevelser. Pine och Gilmore (2011) lyfter att ju mer en 

upplevelse engagerar en människas fem sinnen, desto mer minnesvärd är den.  

  

Hultén (2015 påtalar att ju fler sensoriska stimulin som stimuleras i en virtuell miljö, desto 

högre närvaro kan en människa känna. Shaw (2005) påtalar att människor tar in den största 

delen av information genom synen. Vidare menar författaren att ljud får saker att komma till 

liv. Syn och hörsel, behöver enligt Hultén (2015), ha ett bra samspel för att människan ska 

förstå sig på miljön runt omkring. Genom att kombinera det visuella och auditiva stimulit kan 

det ge människan en bättre förståelse. Hultén (2015) menar på att kombinationen av att ta in 
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information via både hörsel och syn ger en tydligare bild av var ett objekt faktiskt befinner sig, 

vilket gör det mer pålitligt. Detta är något Fulberg (2003) håller med om då han hävdar att 

musiken i en film skapar en multisensorisk upplevelse för kunden. Krishna, Cian och Sokolov 

(2016) påstår att musiken i sig kan inneha en betydelse. Vidare framhålls även att de mest 

omedvetna känslorna framhävs av just musiken och därmed förhöjs känslan när musiken sätts 

till bild. Axelson (2016) klargör att musik är något som kan framkalla olika känslor och påverka 

människor. Det musik förmedlar kan uppfattas olika hos olika individer beroende på 

sammanhanget. Han menar även att musik kan skapa identitet och sätta människor i en kontext. 

Även Lusensky (2010) menar att musik är något som är starkt kopplat till människors 

identitetsskapande. Lusensky (2010) konstaterar att musik är något som engagerar människor 

och bidrar till dialog sinsemellan. Författaren betonar även kraften musik har när det kommer 

till att engagera kunder och knyta känslomässiga band. Även Kalinak (2010) konstaterar att 

musik har en kraft att uttrycka och påverka.  

 

Pine och Gilmore (2011) accentuerar att den största möjligheten till att generera värde till en 

kund genom varu- och tjänsteföretag är genom att iscensätta upplevelser. Gentile, Spiller och 

Noci (2007) klargör en kundupplevelse som något som härstammar från en rad interaktioner 

mellan en kund och en produkt, ett företag eller delar av en organisation, vilket leder till en 

reaktion. Pine och Gilmore (2011) menar att när en kund köper en upplevelse betalar kunden 

för att spendera tid samt för att njuta av det som förmedlas, i ett sätt för företag att engagera 

kunden på ett personligt plan. Schmitt (2003) lyfter fram att begreppet kundupplevelse innebär 

att företag med hjälp av en produkt kan skapa en helhetsupplevelse för kunden genom en 

strategisk process. Shaw (2005) beskriver kundupplevelse som en interaktion mellan en 

organisation och en kund. Det är en blandning av organisationens fysiska utseende, sinnens 

som stimuleras och känslorna som framkallas, grundade i kundens förväntningar. Likaså Meyer 

och Schwager (2007) konstaterar att konsumenter jämför upplevelser med vad de upplevt 

tidigare och att det kommer påverka graden av nöjdhet. Både Pine och Gilmore (2011) och 

Gentile, Spiller och Noci (2007) klargör att upplevelser är just något personligt och en 

upplevelse kan därför inte se likadan ut för två personer. Pine och Gilmore (2011) tydliggör att 

upplevelser grundas i interaktionen mellan en individs sinnesstämning och det som förmedlas. 

Författarna anser att upplevelser sker när en individ engageras på en känslomässig, fysisk, 

intellektuell eller spirituell nivå, något även Gentile, Spiller och Noci (2007) påtalar. Pine och 

Gilmore (2011) menar vidare att värdet upplevelser ger blir en del av individers minne, vilket 

kan leva kvar länge och bli en del av dess vardag i form av exempelvis ett samtalsämne.  
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Schmitt (2003) framhåller begreppet CEM vilket står för customer experience management. 

Begreppet handlar om processen för hur företag strategiskt hanterar en kunds helhetsupplevelse 

gällande en produkt eller tjänst. CEM fokuserar på kundens tillfredställelse snarare än att vara 

ett marknadsföringskoncept. Schmitt (2003) menar att en kund inte enbart köper en produkt för 

själva produktens egenskaper. Exempelvis accentuerar författaren att en kund inte köper en bil 

för själva fordonets skull. Bilen fungerar även som något som bidrar till identitet och livsstil. 

Författaren menar att CEM bidrar med värde till kunden både före och efter en konsumtion. 

Det genom att förmedla information, service och interaktion vilket bidrar till helhetsupplevelse 

vilket vidare bidrar till lojalitet och värde gentemot firman. Även Pine och Gilmore (2011) 

accentuerar att upplevelser är något immateriellt men något som många konsumenter önskar 

med anledning av värdet de ger.  

 

3.2.2 Upplevelse med filmmusik i centrum 
Pine och Gilmore (2011) lyfter fram att upplevelser alltid varit en stor del av underhållning som 

förmedlas, exempelvis genom filmer och TV-serier. Vidare nämner författarna att de 

underhållningsmöjligheter som förmedlas ökat ordentligt under de senaste årtiondena och lett 

till många nya upplevelser. Författarna menar vidare att många tjänsteföretag idag går till att 

bli mer och mer upplevelseinriktade. Det exemplifieras med restauranger som Hard Rock Café 

och Joe’s Crab Shack där författarna anser att maten som serveras fungerar som en rekvisita i 

en helhetsupplevelse. Fulberg (2003) klargör att musiken utgör en stor del av upplevelsen av 

en film och Kalinak (2010) menar att filmmusikens funktioner bidrar till konsumentens 

absorption av filmen. För att förtydliga sin tanke tar Fulberg (2003) upp exemplet att en 

komedifilm som är sammansatt med sorgsen musik kan ge fel budskap och förminska den 

upplevelse kunden hade önskat. Lemon och Verhoef (2016) nämner dock att det är fler faktorer 

än endast musiken som skapar den fullständiga kundupplevelsen då det måste finnas ett 

multisensoriskt samspel mellan de olika sinnena. 

 

Filmmusik kan forma betraktarens perception, något Kalinak (2010) påtalar. Författaren menar 

att enbart visuella bilder kan vara vaga och specifika. Musik tillsammans med bilder kan istället 

hjälpa betraktaren att tolka det som bilderna vill förmedla. Kalinak (2010) konstaterar vidare 

att musik likaså kan förmedla en känsla mellan filmen och publiken. När betraktaren känner 

igen en känsla hos en karaktär eller en händelse kan det fånga publikens fokus vilken kan bidra 

till att filmen blir mer verklig. Filmmusiken kan enligt Winters (2012) även skapa en atmosfär 
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där tittaren kan uppleva tid och rum på en annan nivå. Det vill säga att kombinationen av 

musiken och filmen tillåter tittaren att uppfatta musiken som en berättelse de ser och inte enbart 

hör. Winters (2012) hänvisar till Dahl (2010) som nämnt att en film utan musik bara skulle 

skapa ett tomrum men som tidigare nämnt är det enligt Winters (2012) inte själva musiken som 

skapar berättelsen. Eftersom musik inte har en berättande funktion anser Winters (2012) att 

musiken istället påverka känslorna skådespelarna spelar i en scen samt tittarens känslomässiga 

reaktion på det som sker. Även Shaw (2005) betonar hur musik kan påverka en sinnesstämning 

 

Däremot lyfter Wingstedt, Brändström och Berg (2010) musikens berättande funktion. 

Författarna förklarar vidare att berättande musik kan användas i syftet att föra en berättelse när 

det kommer till medier som film, tv och dataspel. Författarna menar att berättande musik är på 

väg att bli en av de största källorna vad gäller musikaliska upplevelser i vårt vardagsliv. Även 

om den här sortens musik inte alltid direkt uppfattas av betraktaren spelar det en roll när det 

kommer till betydelsen kring historien som berättas. Författarna framhäver att det är vanligt att 

konsumenten av en film fokuserar på det visuella även om film är ett medie som man både ser 

och hör. Det faktum att vi uttrycker oss i stil med att man går och ser en film stärker det här 

ytterligare. Det hänvisas till Gorbman (1987) som klargör det som att musik guidar betraktarens 

syn och medför att det vi ser och uppfattar till stor del beror på vad vi hör. Författarna menar 

likaså att det vi ser i en film även påverkar hur vi hör musiken som finns. Det konstateras att 

det hörbara och det visuella båda spelar roll när det kommer till hur filmen uppfattas. Låtar som 

känns igen av publiken framhåller Kalinak (2010) som ett speciellt effektivt sätt att förmedla 

en viss atmosfär till betraktaren. Ifall betraktaren relaterar en låt till ett visst sammanhang, kan 

det sammanhang även överföras på filmen och på så sätt förstärka det filmen vill förmedla. 

 

3.2.3. Kundens roll 
Tjänster är komplexa och något som enligt Grönroos (2015) kan vara svåra att definiera. 

Grönroos (2015) menar dock att tjänster kan förklaras som processer som utgörs av aktiviteter. 

Wilson et al. (2016) beskriver tjänster som handlingar och processer. Själva tjänsten är ingen 

fysisk produkt man kan ta på utan består snarare av immateriella handlingar och uppträdanden. 

Även om en del tjänster hänger ihop med någon form av hjälpmedel i fysiska attribut, 

exempelvis en hemsida, är själva tjänsteutförandet immateriellt och präglas av just processer 

och utföranden. Wilson et al. (2016) menar även att tjänster definieras som något som oftast 

produceras samtidigt som det konsumeras, vilket även Grönroos (2015) accentuerar. Wilson et 

al. (2016) menar vidare att tjänster kan generera någon form av värde till konsumenter i form 
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av att den exempelvis kan vara bekväm, roande eller aktuell. Wilson et al. (2016) hänvisar till 

Vargo och Lusch (2004) som pratar om ett tjänstedominant tankesätt gällande marknadsföring 

fokuserar på att generera värde till kunden när personen konsumerar en produkt.  

 

Normann (2011) konstaterar att en kund spelar två roller när det kommer till en 

serviceverksamhet. Dels är den en del av marknadssegmentet, dels en del av serviceleveransen. 

De båda delarna är sammanbundna och kommer att bedömas av kunden som en helhet. Något 

som påverkar utloppet är hur mycket och på vilket sätt kunden förväntas delta i processen. 

Normann (2011) hänvisar vidare till Toffler (1980) som klargör uttrycket prosument, vilket 

menas att kunden är både producent och konsument när det kommer till tjänster. Gummesson 

(2008) lyfter Vargo och Lusch (2004) och klargör att deras tjänstedominerande tankesätt även 

belyser kundens roll i värdeskapande då kundens ses som en aktiv medaktör. Grönroos (2015) 

påtalar att kunden till någon grad alltid är en medproducent när det kommer till tjänster. 

 

Grönroos (2008) menar att en serviceprocess kan upplevas på olika sätt beroende på situationen. 

Kundens medverkan är en faktor som spelar roll när det kommer till upplevelsen, något 

Grönroos (2008) betonar. Det här är något som författaren förklarar som att kunden själv är 

med och har inflytande på hur tjänsten upplevs. Med andra ord kan kunden ses som en 

medproducent av en tjänst och är därmed även en medskapare av tjänstens upplevda värde. 

Även Gummesson (2008) påtalar att en kund är en medskapare när det kommer till tjänster. 

Författaren menar att kundens egna bidrag, beteende, livsstil och humör spelar in när det 

kommer till utloppet. Grönroos (2008) understryker att i vissa fall kan kundens villighet att 

bidra till tjänsten och utföra det som förväntas av hen, komma att bidra till att tjänsten blir bättre 

eller sämre. Likaså Wilson et al. (2016) accentuerar kundens roll när det kommer till tjänster. 

Författaren menar att kunden är en medskapare av tjänsten och själv spelar roll när det kommer 

till dess egna tillfredsställelse och kvaliteten som mottages. Wilson et al. (2016) menar även att 

personliga faktorer såväl som faktorer som har med situationen i fråga att göra spelar roll när 

det kommer till kundens nöjdhet. Wilson et al. (2016) betonar att kundens deltagande ökar 

interaktionen samt känslan av betydelsefullhet som i sin tur leder till ett högre värde. Likaså 

Normann och Ramírez (1993) betonar kundens roll i värdeskapandet och anser att det sker 

under en längre tid, efter hand att kunden nyttjar tjänsten under konsumtionsprocessen.  
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3.2.4. Värde står i centrum 
Grönroos (2015) konstaterar att värde är ett koncept som är svårfångat och det definieras olika. 

Författaren menar att när det kommer till konsumentmarknader handlar värde om uppfattning. 

Grönroos (2015) definierar mervärde som att en konsument känner sig bättre, eller har mer, än 

den hade innan interaktionen med tjänsten. Även enligt Wilson et al. (2016) skapas värde när 

kunden interagerar med tjänsten. För att tjänsten ska kunna skapa ett värde för kunden måste 

personen därför använda sig av tjänsten, då värdet inte skapas vid köpet. Wilson et al. (2016) 

exemplifierar med när en kund köper en biobiljett eller en film att titta på hemma. Värdet av 

filmen skapas inte förrän individen faktiskt ser filmen och får en känsla av den. Gummesson 

(2008) menar att värdet en kund upplever är förankrat med kundtillfredsställelse. Är kunden 

nöjd med en upplevelse kan den ses som värdefull. Grönroos (2008) instämmer i att 

interaktionen är det som skapar både värdet och relationen.  

 

Både Normann (2011) och Wilson et al. (2016) framhåller att ett servicekoncept består av det 

som faktiskt erbjuds till konsumenten och består av kärnan i det som tjänsten erbjuder. 

Edvardsson et al. (2000) framhäver servicekonceptet som dels beskriver det kunden får ut av 

en tjänst och dels hur tjänsten förmedlas. Grönroos (2008) förklarar att man kan dela in en tjänst 

i olika delar. Ett vanligt sätt att dela in i kärntjänst och tilläggstjänster som stödjer 

huvudtjänsten, två delar både Lovelock och Wirtz (2011) och Normann (2011) framhåller. 

Grönroos (2008) hänvisar till Gummesson (1991) som förklarar att indelningen även kan ske i 

de tre kategorierna kärntjänster, möjliggörande samt värdehöjande tjänster. Möjliggörande och 

värdehöjande tjänster kan klassificeras som tilläggstjänster. Möjliggörande tjänster underlättar 

konsumerande av kärntjänsten och ett exempel som lyfts fram är receptionen till ett hotell. 

Gummesson (1991) framhåller att värdehöjande tjänster snarare påverkar hur tjänsten 

uppfattas. Författaren menar att den här formen av tjänster kan, som namnet säger, bidra till 

ökat värde gällande kundens helhetsuppfattning kring tjänsten.  

 

Värdeskapandet kan enligt Ravald och Grönroos (1996) ske på olika sätt. Ett sätt innebär att 

man kan skapa värde genom att förse kunden med mer än de förväntat sig så kunden får en 

positiv överraskning när tjänsten eller produkten konsumeras. Normann (2011) förklarar image 

som något som handlar om just uppfattningar, vilket är viktigt för företag. Grönroos (2008) 

menar att det här visar på vikten av att kommunicera ett tjänsteerbjudande rätt och arbeta för 

att skapa en så god image som möjligt. Det då image är något som bidrar till kunders 

förväntningar och i slutändan spela roll när det kommer till kundnöjdhet och tjänstens 
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helhetsupplevelse. Lemon och Verhoef (2016) betonar att kundnöjdhet brukar ses som en 

jämförelse mellan kunders förväntningar tillsammans med det som faktiskt levereras. Grönroos 

(2008) anser att den uppfattade kvaliteten kan öka om det finns garanti eller service på det man 

köpt men kan också innebära bekväma stolar i biosalongen och passande musik till filmen man 

ser. Om en produkt eller tjänst inte kostar så mycket, menar Ravald och Grönroos (1996) att 

kunden inte har särskilt höga förväntningar. Dessa låga förväntningar kan i slutändan skapa ett 

mervärde för kunden då kunden kan få mer än vad den betalar för.  

 

Grönroos (2015) påtalar att kvalitet är något som är komplext och svårt att definiera, något även 

Lovelock och Wirtz (2011) betonar. Grönroos (2015) menar att kvalitet kan relateras till en 

kunds upplevelse. Författaren förklarar att det som räknas är kvalitet så som det definieras för 

konsumenten i fråga. Även Gummesson (2008) konstaterar att ordet kvalitet idag ofta 

förknippas med kundens upplevda kvalitet, vilket kan relateras till kundnöjdhet, något likaså 

Wilson et al. (2016) betonar. Grönroos (2015) menar att förväntningarna en kund har kan väga 

in på den slutliga upplevelsen. Författaren anser att god upplevd kvalitet är när uppfattad 

kvalitet matchar med förväntad kvalitet. Grönroos (2008) betonar att en tjänst som köps ofta är 

förankrad med någon form av service. Är servicekvaliteten hög kan det skapa ett förhöjt värde 

för kunden. Wilson et al. (2016) förklarar att servicekvalitet och kundnöjdhet är två olika 

begrepp men att de går hand i hand. Är det bra kvalitet på tjänsten som förmedlas till 

konsumenten kan det leda till att kunden blir nöjd. För att kunna leverera hög kvalitet av sin 

tjänst krävs det, enligt Bebko (2006), att man förstår kunderna och vad de förväntar sig. Även 

Söderlund (1997) hävdar att kundtillfredsställelse bygger på kundens förväntningar innan samt 

utfallet efter en konsumtion. Wilson et al. (2016) påtalar att kunders förväntningar präglas av 

olika faktorer. Saker som kan inverka är word-of-mouth, sociala medier, publicitet och kunders 

tidigare erfarenheter. Bebko (2006) menar att för att kunder ska ha en högre förväntan krävs 

det också en högre säkerhet för att utfallet blir som väntat, vilket enligt författaren leder till en 

högre kvalitet och kundnöjdhet. Lemon och Verhoef (2016) menar att kundnöjdhet är ett 

verktyg att använda sig av när det kommer till att förstå kunders uppfattningar. Det är viktigt 

då det kan vara en grund i att faktiskt förstå kunders upplevelser. 

 

3.3 En konceptuell modell 
Hela uppsatsens struktur grundas på två centrala teman; filmmusik och upplevelse. 

Tillsammans utgör de kärnan för det vi behandlar i vår studie. Utifrån de båda övergripande 

temana har vi valt att behandla delar såsom kundupplevelse, värde och kvalitet, filmmusiks 
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egenskaper och funktioner och samspelet mellan de två komponenterna film och musik. De 

olika delarna som tas upp kan relateras till antingen filmmusik och/eller upplevelser på ett eller 

annat sätt. Med grund i vårt syfte att utreda och analysera vad som karaktäriserar filmmusik 

samt klarlägga musikens betydelse för film, anser vi att filmmusik och upplevelse är två teman 

som fungerar som starka utgångspunkter. Nedan presenteras en konceptuell modell som visar 

hur våra centrala teman står i fokus samt hur de olika behandlade delarna är förankrade till dem; 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: En konceptuell modell (Johansson, Malmgren och Nilsson, 2016) 

 

Utifrån uppsatsen kärna valde vi således att grunda vår teori på två huvuddelar; filmmusik och 

filmupplevelse. Vi beslutade att utgå från de här delarna då vi anser att de har en uppenbar stark 

betydelse samt koppling till studiens ämne. De är båda fundamentala för att besvara studiens 

syfte och forskningsfrågor. Den första delen, filmmusik, kan ses som mest klar och tydlig 

förankrad till studiens ämne då grunden i allt är just filmmusik. Delen presenterar en förklaring 

till vad filmmusik faktiskt är samt dess mer konkreta funktioner och egenskaper. Den andra 

delen, filmupplevelse, valde vi att ha då vi vill undersöka hur film och musik tillsammans 

påverkar helhetsupplevelsen. Den här delen är således mer inriktad på konsumenter och 

konsumtion i allmänhet såväl som relaterat till film. Värdeskapande och kundens roll som 

medproducent är delar vi valde att ha med då det går hand i hand med teori kring 

konsumentupplevelser. Utifrån teorins delar kunde vi även basera vår intervjuguide. Teorins 

delar fungerade som en grund för de ämnen frågorna behandlade. 
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Vid insamling av sekundärdata fann vi att det fanns rätt mycket data att finna kring 

filmmusikens funktioner. Vi upptäckte däremot att kundens filmupplevelse inte var ett ämne 

som var lika utforskat. Vi försökte därför vrida den här delen till en del riktad mer allmänt kring 

konsumentupplevelser, för att sedan i vår analys komplettera ämnet utifrån vår empiri. 
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4 Teoretisk och empirisk analys 
I analyskapitlet kommer insamlad empiri och teori appliceras på varandra, för att sedan mynna 

ut i en diskussion. Analysen kommer sedan ligga till grund för slutsatser som dras i nästa 

kapitel.  

 

4.1 Film som en upplevelse fungerar som en inledande del som behandlar upplevelser generellt 

samt klargör hur flera av våra respondenter definierar film som ett medie som upplevs. 

4.2 Musikens dirigerande förmåga redogör för hur musik kan användas för att påverka 

konsumentens olika intryck av en film. 

4.3 Genre och sinnesstämning i fokus diskuterar hur musiken kan påverka betraktarens 

känslomässiga upplevelse samt skillnader mellan genres. 

4.4 Musikaliska teman och dess effekt bearbetar hur tematisk filmmusik kan användas av 

filmskapare. 

4.5 Betraktarens upplevelse och intryck grundas i konsumentens uppfattning när det kommer 

till filmtittande. 

4.6 Samspelet mellan film och musik som ett marknadsföringsverktyg illustrerar hur de 

båda medierna kan ge dragkraft åt varandra. 

 

Nedan presenteras återigen våra respondenter; 

• Ronny Svensson - Filmjournalist verksam i bland annat Nyhetsmorgon.  

• C-G Karlsson - Kulturjournalist och filmrecensent verksam bland annat i Go’kväll på 

SVT.  

• Fredrik Strage - Film- och musikjournalist aktiv bland annat på Dagens Nyheter och 

Nyhetsmorgon.  

• Emma Gray Munthe - Filmjournalist aktiv bland annat på Aftonbladet.  

• Janne Schaffer - Musiker och kompositör.  

• Otto Wallgren - Creative Manager på förlaget Mars Music.  

• Patrik Hinrichs - CEO på förlaget AUX Publishing AB.  

 

4.1 Film som en upplevelse 
Schmitt (2003) betonar att konsumtion inte enbart handlar om materiella egenskaper. 

Konsumtion fungerar även som ett verktyg för kundens självförverkligande, identitet och 

livsstil, något även Elliott (1997) påtalar. Pine och Gilmore (2011) understryker även det värde 



	
	

	 37 

upplevelser genererar till en konsument och gör därmed upplevelser till något önskvärt. Hultén 

(2015) påtalar att tjänstekonsumtion ofta är upplevelsebaserad istället för av enbart materiell 

natur. Pine och Gilmore (2011) understryker att olika upplevelser formar vilka vi är och att 

upplevelser genererar stor möjlighet att skapa värde till konsumenter genom både varu- och 

tjänsteföretag. Författarna menar vidare att upplevelser alltid har spelat en stor roll gällande 

underhållning och att möjligheterna till underhållning ökat väsentligt de senaste årtiondena, 

vilket har lett till fler nya upplevelser. I takt med det här blir fler och fler tjänsteföretag mer 

inriktade på upplevelser. Ett återkommande svar hos flera av våra respondenter gällande hur de 

definierar mediet film är att film kan ses som just en upplevelse. Gray Munthe och Schaffer 

säger båda att de ser film som en renodlad upplevelse. Gray Munthe menar även att det i vissa 

fall kan ses som en produkt, något även Svensson påtalar. Karlsson understryker att film kan 

vara många saker samtidigt men att det kan fungera som ett känslomedium och ett uttryck. 

Återkommande ord förknippat med definitionen av film var känsla, uttryck, intryck och 

upplevelse. Både Svensson och Wallgren beskriver film som en typ av konstform. Wallgren 

förstärker med att påtala; ”Film som kopplas till musik, det blir två medier som går ihop, vilket 

skapar ett ännu starkare konstverk.” Wallgren menar vidare att film och musik är två olika 

komponenter som tillsammans kan skapa en starkare upplevelse för konsumenten.  

 

4.1.1 Egna reflektioner 
I början av vår studie valde vi att ha utgångspunkten att definiera film som en form av tjänst. 

Efter insamling av teorin samt efter att vi intervjuat våra respondenter och bearbetat empirin 

framkom ett annat synsätt. Nästan samtliga av respondenterna menar att film kan ses som en 

upplevelse för betraktaren. Det här synsättet ger oss en ny infallsvinkel när det kommer till hur 

vi betraktar film och guidar oss i resten av analysen.  

 

4.2 Musikens dirigerande förmåga 
4.2.1 Musikens drivkraft 
Wingstedt, Brändström och Berg (2010) understryker den berättande funktion musik kan ha när 

det kommer till film och menar att berättande musik kan påverka betydelsen kring historien 

som framförs. Dahl (2010) tydliggör däremot att musik i sig inte har en berättande funktion 

men det hjälper betraktaren att uppfatta det som sker och generera vissa känslor. Winters (2012) 

är inte helt övertygad om att musiken i en film alltid spelar en avgörande roll, utan påstår att 

det är själva berättelsen som skapar filmen. Författaren anser vidare att musik kan ha en viktig 

roll när det gäller stämning och känsla, men inte för individens förståelse av filmens 
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händelseförlopp. Cook (1998) menar att ord och bilder främst behandlar specifika detaljer och 

helhetssyftet, medan musik tar hand om reaktioner såsom värderingar, känslor och attityder. 

Karlsson anser att intrycket påverkas av musiken, historien, skådespeleriet och det visuella. 

Karlsson betonar att det visuella är jätteviktig, hur bilderna och miljön ser ut samt hur de är 

redigerade och klippta. Vidare påtalas att aspekter såsom det visuella och skådespelare kan 

räddas upp av en bra historia och Karlsson betonar manusets vikt. Respondenten menar också 

att filmens handling redan finns där och det hävdas istället att musiken endast påverkar 

stämningen. Karlsson betonar att musiken inte har en styrande roll men kan gestalta eller 

illustrera händelseförloppet; ”Det är inte så att händelseförloppet påverkas, däremot hur vi 

uppfattar händelseförloppet.” Även Kalinak (2010) påtalar hur filmmusik kan påverka 

konsumentens perception av filmer och att musik och film i symbios kan förstärka och hjälpa 

tittaren att tolka det filmen vill förmedla.  

 

Lipscomb och Tolchinsky (2005) menar att relationen mellan ljud och de visuella 

komponenterna har förmågan att påverka de relationer som utvecklas under berättelsens gång. 

Modellen som används från Marshall och Cohen från 1988 föreslår att meningen av en film kan 

förändras av musiken. Det innebär att musik påverkar kraften och aktiviteten i en film samt hur 

väl dessa två komponenter stämmer överens och är sammanhängande. Kalinak (2010) menar 

att filmmusik har möjlighet att fungera som ett sätt att binda samman olika bilder och på så vis 

skapa ett sammanhang. Passman (2014) menar att musik brukar sammanfalla och passa in med 

händelserna som sker och musik som inte passar in kan få negativ effekt. Svensson menar att 

musiksättning till en film har med fingertoppskänsla att göra. Respondenten förtydligar; 

”Musiken är ju så viktigt för att sätta tonen för vad som händer på bioduken.” Även Lipscomb 

och Tolchinsky (2005) konstaterar att musiken uttrycker bildens mening och bilden uttrycker 

musikens mening. Vidare påstås även att om de båda medierna är koordinerade kompletterar 

de varandra, om inte skapas en konkurrens. Svensson menar att filmmusiken måste matcha 

bilderna och lyfter också fram tystnadens vikt i filmer. Det hävdas även att man ibland kan 

känna att musiken är helt fel i en film, kännas malplacerad och ibland bli för mycket. Svensson 

anser att musiken är väldigt viktig, men också pauserna där emellan och ställer frågan om den 

bästa filmmusiken är den som inte märks. Hinrichs framhåller att de båda formerna av media 

bildar en perfekt balans och kompletterar varandra, utan att den ena förtar den andra. Som ett 

förtydligande framhäver Winters (2012) att musiken inte ska överrösta filmen, utan bör gå i 

samklang med vad filmen vill berätta. Även Schaffer och Strage hävdar att musiken är till för 

att förstärka men den får inte ta överhand. Det är en konstform att lägga musik för att lyfta upp 
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känslor som samtidigt passar i sammanhanget. Gray Munthe nämner att musik som passar 

filmen bra tänker man inte på eftersom den flyter med i filmen, medan fel vald musik kan stjälpa 

filmens stämning. Svensson ställer sig även frågan om den bästa filmmusiken är den som inte 

märks. Wallgren anser att musiken påverkar otroligt mycket. Han påstår att den kan ändra 

inriktningen på känslan i en viss scen helt beroende på vilken musik som spelas. Känslan som 

musiken ger är som en grundläggande byggsten för hur publiken ska känna och uppleva när de 

ser filmen.  

 

Musikens funktioner för händelseförloppet i filmen konstaterar Svensson är annonserande, 

accentuerade, överstrykande och dramaturgiskt viktigt. Det kan exempelvis ha betydelse om 

något ska vara hotfullt. Karlsson menar att musik inte påverkar filmens händelseförlopp men 

däremot hur publiken tar till sig det. Musik anses exempelvis kunna användas för att förstärka 

en scen genom att stryka under en viss aspekt. Schaffer klarlägger däremot att det musikaliska 

uttrycket i en film har väldigt stor påverkan på dess handling och stämning då musiken ofta är 

av en förstärkande karaktär. Schaffers påstående accentueras av Lipscomb och Tolchinsky 

(2005) som lyfter fram att musiken kan ha en avgörande roll för utformningen av 

händelseförloppet.  

 

Kalinak (2010) definierar film som ett berättande medium med syfte att förmedla historier. 

Lipscomb och Tolchinsky (2005) konstaterar att filmens soundtrack kan kommunicera mening 

genom ljud och musik. Det framhålls vidare att musik förser lyssnaren med dirigering angående 

vilka känslor som ska kännas. Musiken menas således kunna fungera som ett verktyg i 

processen att tolka scenen. Lipscomb och Tolchinsky (2005) lyfter även fram att musik kan 

förmedla en viss energi och har möjlighet att uttrycka det övergripande perspektivet eller 

budskapet. Vidare framhålls att samma händelser får annorlunda mening för publiken genom 

att endast ändra det musikaliska innehållet. Lipscomb och Tolchinsky (2005) klargör att musik 

kan utgöra stöttning till den teatraliska uppbyggnaden av en scen och även kan runda av den 

med en avslutande känsla. Författarna hävdar även att musikens form kan klargöra filmens 

berättelse. Musiken konstateras också kunna informera publiken om vart deras uppmärksamhet 

borde riktas.  

 

Lipscomb och Tolchinsky (2005) påtalar vidare att tempo kan förmedlas genom musikens 

utformning. Svensson betonar att filmmusiken är något som ökar möjligheten att ta in någonting 

och menar att filmmusiken således kan ses som ett redskap. Även Karlsson klargör att musiken 
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påverkar hur man tar till sig filmen och dess stämning. Hinrichs påtalar att musiken är av 

betydande vikt för att kunna förmedla regissörens budskap och även han betonar musikens 

inverkan på filmens handling och stämning. Likaså Gray Munthe framhåller att det musikaliska 

uttrycket påverkar filmen något enormt och har möjlighet att poängtera händelser. Hon menar 

på att en skev ton i den perfekta musiken kan ge tittaren en aha-upplevelse. Gray Munthe menar 

också att musiken kan vara ett hjälpmedel för att påvisa publiken hur de ska känna och åt vilket 

håll de ska se; ”Det är det som styr vad man känner och piskar upp en stämning.” Likaså Strage 

ser musik som ett viktigt verktyg i film. Hopsättande av musik och bild anses kunna bli 

effektfullt och musiken hävdas kunna ändra bildens mening. Strage menar att bild kan framstå 

som deprimerande eller positiv med hjälp av musik och tvärtom, samt att dessa verktyg ger 

draghjälp till varandra. Även Wallgren anser att musiken kan ändra inriktningen på känslan i 

en scen helt beroende på vilken musik som spelas, vilket även framhålls av Lipscomb och 

Tolchinsky (2005). Författarna klargör att musik ska styra vad konsumenten bör känna. Detta 

exemplifieras av Wallgren med att en lugn scen med en stämningsuppbyggare förväntar sig 

publiken att något snart kommer hända, det blir en typ av förvarning. Wallgren hävdar att detta 

är en mer praktiskt och intressant spänning, och inte nödvändigtvis en känsla. Schaffer anser 

att musiken i en film har stor påverkan på dess handling då musiken ofta kan vara förstärkande 

och upplyftande för det filmen vill förmedla. Även Schaffer förtydligar att man måste höja 

spänningen innan en scen för att skapa en förväntning hos tittaren för vad som ska hända. Han 

anser också att man måste ge ett tecken till tittaren att det strax kommer hända något.  

 
4.2.2 När musiken sätter stämningen 
Kalinak (2010) lyfter fram att filmmusik kan verka på många plan och påverka betraktaren mer 

eller mindre medvetet. Omedvetet kan filmmusik ha inverkan på tittaren och framkalla 

specifika känslor. Lipscomb och Tolchinsky (2005) påtalar att filmmusik inte alltid är menad 

att bli hörd, utan fyller sin funktion genom att kommunicera med betraktaren på en 

undermedveten nivå. Författarna konstaterar även att filmmusikens syfte är att stödja, förändra 

och öka det emotionella innehållet i en film. Svensson menar att vad som påverkar en 

konsuments upplevelse och intryck av en film har att göra med vad filmen förmedlar för känsla. 

Respondenten understryker att påverkan på konsumentens upplevelse är en fråga om vad filmen 

vill göra. Svensson anser vidare att musiksättning till en film har med fingertoppskänsla att göra 

och att det är viktigt att hitta tonen för det du tittar på. Vidare påtalas att filmmusiken hjälper 

till och fungerar som ett smörjmedel för möjligheten att ta in någonting. Hinrichs menar att det 

musikaliska uttrycket har väldigt stor inverkan på filmens stämning. Gray Munthe anser att 
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filmmusik kan förstärka en känsla men också förminska en känsla och spela ifrån den. Hon 

hävdar också att musik används just för att skapa stämning samt att musiken väljs utifrån vilken 

känsla som önskas skapas. Paterson (2016) framhåller att musik endast finns till för att förstärka 

känslor omedelbart. Även Strage anser att musikens betydelse i film är stor då den kan få tittarna 

att känna känslor. Musiken gör enligt respondenten väldigt mycket för upplevelsen då musiken 

kan styra känslorna och upplevelsen. Schaffer tycker själv att det är jobbigt att se film som inte 

skapar någon känsla, då respondenten ser film som en upplevelse och betonar musiks 

förstärkande funktion i samband med film. Musiken förväntas leda publiken åt rätt håll med 

vad som ska hända och försöker bygga upp en stämning, utifrån vad Wallgren berättar. Musiken 

anses följa handlingen och tala om för publiken vad som ska hända. Lipscomb och Tolchinsky 

(2005) menar att musik kan framföra symbolik. Wagner (1849) betonar att musik framhäver 

och talar ut om det som ej framkommer i dialog. Hinrichs anser att musik har stor betydelse på 

allt från känslor och upplevelser som ska upplevas av publiken.  

 

Kalinak (2010) menar att filmmusik har en rad olika funktioner och en anledning till att musik 

är så pass användbart är för att den kan ha flera olika funktioner samtidigt. Musikens funktioner 

lyfts fram av Wingstedt (2004, 2005) som menar att musikens funktioner kan klassas som 

emotionell, informativ, beskrivande, guidande, tidsbestämmande och retorisk. Lipscomb och 

Tolchinsky (2005) menar att musik är ett effektivt kommunikationsmedel och att musik kan 

bidra, förstärka och expandera filmens budskap och mening. Svensson menar att filmmusik är 

något som kan hjälpa tittaren att ta in någonting. Vidare konstateras det att filmmusiken kan ses 

som ett redskap. Strage konstaterar att; 

 

”Det går att få musik att framstå som deprimerande med hjälp av bild, eller otroligt positiv 

med hjälp av bild. Det går likaså att få bild att framstå som otroligt deprimerande med 

hjälp av musik eller väldigt glad med hjälp av musik. Allt handlar om kontexten.” - Strage  

 

Strage hävdar att om man byter ut musiken i en skräckfilm till något glatt blir det något helt 

annorlunda. Intensivt pianoklinkande kan exempelvis lätt kopplas till kalla kårar. Det 

spartanska och minimalistiska ljudet i en skräckfilm kan enligt Strage vara det läskigaste 

eftersom den som tittar då måste fylla upp tomrummet med egna känslor. Lipscomb och 

Tolchinsky (2005) betonar att musik kan uttrycka filmens spelrum och kommunicera vilken 

kategori filmen rör sig i. Författarna nämner även att musik kan kommunicera storleken på en 

viss miljö eller plats i tiden. Hinrichs påtalar att det musikaliska uttrycket har väldigt stor 
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inverkan på filmens handling och stämning. Detta exemplifieras genom filmerna Sagan om 

Ringen. Hinrichs menar att om musiken tas bort faller minst halva filmen, och menar således 

att musik i en film är A & O.  

 

4.2.3 Egna reflektioner 
Det blir efter sammanställning av teori och empiri tydligt att filmmusik har flera olika 

funktioner. Vad som framkommit är att filmmusik har påverkan på betraktaren på olika plan, 

vilket stöds av vår teori såväl som vår undersökning. Olika sekundärkällor vi funnit definierar 

filmmusikens funktion till flera olika faktorer. Det vi främst kan se gällande filmmusikens 

funktion är att musiken förmedlar känsla och sinnesstämning till betraktaren samt att musiken 

hjälper tittaren att uppfatta och ta till sig händelseförloppet som utspelas. Ord som redskap och 

verktyg framhålls, likaså att musiken kan ändra betydelsen av filmens bilder, vilket tydliggör 

vikten av musikens roll i film. 

 
4.3 Genre och sinnesstämning i fokus 
Paterson (2016) menar att olika typer av filmgenres behöver olika typer av filmmusik och 

exemplifierar genom genrerna thrillers och episka, historiska dramatiseringar. Thrillers påtalas 

behöva musik med förmågan att bygga upp stämning och chocka publiken. Dramatiseringar 

behöver däremot svepande teman spelade av en storartad orkester för att ge en passande skala 

och prakt till händelserna. Svensson klargör att det är viktigt att ha rätt ton till rätt genre av film. 

Det får inte vara för upplyftande och poppigt om du ska försätta din publik i en stämning som 

ska göra att de sitter på sin vakt inför vad som komma skall. Vidare påstås det att musiken alltid 

är viktig samt att det gäller att ha känsla angående vilken musik som fungerar till vilken genre. 

Svensson menar att västerngenren med visselteman och liknande låter på ett sätt, medan 

komedifilmer där pop- och rocklåtar frekvent används låter på ett annat. Paterson (2016) och 

Kalinak (2010) lyfter temat från filmen The Good, the Bad and the Ugly vilket ses som en av 

favoriterna från vilda västerngenren. Gällande användning av musik i olika filmgenres menar 

även Karlsson att det definitivt finns skillnader. Science fiction-filmen Star Wars tas upp som 

exempel där Karlsson menar att den storartade musiken förväntas av publiken. Publiken skulle 

bli förvånad om lugn, akustisk musik användes istället. Västerngenren tas också här upp som 

ett exempel där publiken förväntar sig en viss typ av musik. Karlsson själv säger att det är 

vanligt att han ser en film och sedan kollar upp musiken efteråt. Hinrichs menar att skillnaderna 

gällande den musik som används i olika filmgenres är ”lika stora som det är mellan filmgenrer 

samt individuell smak.” 
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Eftersom musik används för att skapa en stämning framhäver Gray Munthe att det finns olika 

genres beroende på vilken typ av stämning som önskas uppnås. Respondenten förtydligar att 

allt beror på vilken stämning man vill åt och att musiken väljs utefter det. Paterson (2016) och 

Kalinak (2010) lyfter fram de skrikande strängarna i filmen Psycho, vilket används för att bygga 

upp stämning och chocka publiken. Gray Munthe lyfter även fram exemplet att en våldsam scen 

i en actionfilm kan innehålla en lugn låt för att regissören vill skapa en kontrast till det som 

faktiskt händer. Detta görs för att få tittaren att framhäva andra känslor. Respondenten avslutar 

med att säga att det är en självklarhet att det finns olika musik för olika genres för att bygga en 

stämning. Wallgren nämner att man ofta tänker att det ska vara en viss typ av musik till en viss 

filmgenre, men påtalar däremot även att det egentligen kan vara hursomhelst. Respondenten 

konstaterar att man kan göra lite som man vill då man helst inte vill ha den mest uppenbara 

musiken, utan det får gärna komma något oväntat. Att ha för självklar musik, exempelvis vilda 

västernmusik i en västernfilm, menar Wallgren kan skapa en platthet och han tycker det är 

intressantare att gå utanför ramarna som finns för att få lite mer höjd i filmen. Ytterligare 

nämner respondenten att man verkligen kan spegla filmens genre i musiken och det är ofta den 

symbios där allt har ett sammanhang som man vill uppnå.  

 

Passman (2014) betonar att musik kan påverka helhetsintrycket av filmen och att fel typ av 

musik leder till att stämningen och filmens budskap inte framhävs som tänkt. Kalinak (2010) 

lyfter dock fram hur fel musik i fel sammanhang även det kan förmedla känslor och ha effekt 

på sin publik. Cook (1998) påtalar att olika former av media kan vara överensstämmande, 

komplimenterande och konkurrerande. Svensson menar att musiksättning till en film har med 

förståelse att göra och att det är viktigt att hitta tonen för det du tittar på. Svensson anser att 

musiken också kan användas för att bryta av, men då måste det bli rätt för att det ska fungera, 

vilket även det kräver förståelse. Karlsson framhåller att om musiken trycker för mycket på 

känslorna kan det istället kännas manipulativt. Om musiken försöker trycka fram tårar blir det 

inte en naturlig reaktion utan förstör snarare. Lipscomb och Tolchinsky (2005) konstaterar att 

filmmusik är ett effektivt kommunikationsmedel vilket kan förmedla filmens budskap och 

mening. Karlsson påstår också att musiken har betydelse för hur vi uppfattar en viss scen eller 

händelse, och kan användas för att förstärka och stryka under. Hinrichs ser film som en 

upplevelse som förhoppningsvis kommer att lämna ett intryck på honom och förmedla ett 

budskap. Hinrichs menar att musiken är av betydande vikt för att kunna förmedla och presentera 

budskapet i en film. Gray Munthe nämner att man ofta kan känna att regissören har försökt att 
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förstärka en känsla eller budskapet genom att skapa något oväntat i musiken. Skeva toner anses 

kunna vara ett hjälpmedel för att påvisa publiken åt vilket håll de ska känna och se. Wallgren 

anser att när musiken är oväntad till en viss scen kan det skapa spänning. Den oväntade musiken 

kan vara något som egentligen inte alls passar in och kan skapa en väldigt intressant spänning, 

även om det inte nödvändigtvis är en känsla. Wallgren menar att musiken kan påverka filmen 

både negativt och positivt. Ett musikval kanske inte alltid passar till det som filmen vill 

förmedla. Man ska ju ofta förstärka det man vill åt i en scen och lyckas man inte med det kan 

det få en negativ inverkan och bli helt fel. 

 

4.3.1 Egna reflektioner 
Innan intervjuerna genomfördes antog vi att det skulle användas en specifik typ av musik till 

en viss genre, något funnen teori till viss del förstärkte. Däremot vid insamling av empiri 

framkom det att det istället är musikens betydelse för specifika scener som är i fokus. Även om 

det ibland används eller förväntas vara en viss typ av musik i en viss filmgenre så har vi fått 

inblicken av att det egentligen inte finns någon musikgenre som är fel till en viss filmgenre. Det 

handlar snarare om vilket uttryck som eftersträvas att förmedlas vid ett visst tillfälle. Ett inslag 

som togs upp som vi uppmärksammade är att det inte handlar om genre av film utan istället 

vilken genre av musik som passar till det önskade uttrycket och den åtråvärda känsla en scen 

vill förmedla. 

 

4.4 Musikaliska teman och dess effekt 
Lipscomb och Tolchinsky (2005) lyfter fram att musik kan uttrycka karaktärsdrag och 

regissören kan välja att definiera karaktären genom ljud. Återkommande musikaliska teman 

menas kunna representera olika karaktärer och situationer i filmer. Lipscomb och Tolchinsky 

(2005) konstaterar vidare att utan ljud hade karaktärerna varken existerat, varit förverkligade 

eller förstådda. Svensson menar att vissa filmer går att identifiera genom bara några toner. 

Gudfadern och Hajen tas upp som exempel. Svensson menar att en röd tråd gällande 

filmmusiken brukar finnas i återanvända teman och exemplifierar återigen genom Gudfadern-

filmerna. Ytterligare ett exempel som tas upp är temat för karaktären Darth Vader i Star Wars 

som är återkommande i samtliga filmer. Svensson hävdar att detta är ett sätt att signalera för 

publiken att en karaktär är på väg, vilket anses vara viktigare än vad man tror. Karlsson menar 

att det ofta finns en röd tråd i filmmusiken. Det framhålls vidare att det är vanligt att ett 

återkommande ledmotiv används. Gray Munthe framhäver att många kompositörer ger olika 

teman till de olika karaktärerna. Även hon tar upp exempel om att musiken i filmen Hajen bara 
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hörs om hajen faktiskt kommer dyka upp, vilket är något som följs frekvent i hela filmen. Även 

Paterson (2016) tar upp det välkända temat från samma film. Lipscomb och Tolchinsky (2005) 

understryker att filmmusik är full av exempel på återkommande teman och nämner Star Wars-

filmerna som ett av de mest välkända. 

 

Schaffer klargör att när han gjorde musiken till Lasse Åbergs film Hälsoresan använde han ett 

tema. Med tema menar respondenten att man skriver en ny låt för filmen och från denna låten 

plockar man bitar för olika scener, så det är en återkommande typ av musik som gestaltas under 

filmens gång. Detta menar Schaffer gör musiken mer igenkännbar. Wallgren tar upp att det 

vore en dröm att hitta ett nytt tema som man kan återkomma till under filmens gång som också 

kunderna kan förknippa med filmen. Exempelvis om man ser Star Wars logga, då kan vissa 

människor fantisera om musiken och höra den inom sig. Det gäller dock att hitta ett tema som 

fungerar i tiden. 

 

4.4.1 Egna reflektioner 
Utifrån respondenters svar finner vi att med hjälp av att hitta ett genomgående tema kan 

förstärka konsumentens intryck av en film. Detta då man genom musik kan signalera att en viss 

stämning ska förmedlas eller att något ska hända i kommande scener. Exempelvis att en 

återkommande karaktär snart gör entré vilket kan skapa en igenkänningsfaktor hos 

konsumenten. Det framkommer likaså i insamlad teori såväl som empiri att det inte är ovanligt 

att en röd tråd finns i filmmusik och att karaktärer har olika teman. Det visar sig även att teman 

är av större vikt för händelseförloppet än vad vi först antog, då det har framkommit att teman 

kan vara ett sätt att förvarna betraktaren för vad som komma skall. Vi har utöver detta funnit 

att man genom teman kan skapa en röd tråd som binder samman film och skapar en 

helhetsupplevelse till konsumenten. 

 

4.5 Betraktarens upplevelse och intryck 
Pine och Gilmore (2011), Shaw (2005) och Schmitt (2003) menar alla att upplevelser fungerar 

som ett sätt för företag med hjälp av strategiska processer nå ut till kunder på ett mer personligt 

plan och skapa någon form av engagemang. Även Gentile, Spiller och Noci (2007) klargör att 

en upplevelse uppstår när det hos människor bildas någon form av engagemang, vilket kan vara 

på allt från en känslomässig till en fysisk nivå. Pine och Gilmore (2011) fortsätter med att 

upplevelserna sedan kan bli en del av individernas vardag i form av minnen och samtalsämnen. 

Vid köp av en upplevelse anser Pine och Gilmore (2011) att en konsument betalar för att 
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spendera tid och njuta av det som förmedlas. Axelson (2016) understryker att saker uppfattas 

olika beroende på sammanhanget i fråga. Flera olika faktorer kan påverka helhetsupplevelsen 

men både Shaw (2005) samt Meyer och Schwager (2007) klargör att upplevelsers utlopp 

grundas i konsumentens förväntningar. Även Gray Munthe och Schaffer påtalar att en 

konsument upplevelse och intryck av en film påverkas av dess förväntningar. 

 

Andra faktorer som kan påverka konsumentens upplevelse klargör Gray Munthe som en 

cocktail av olika saker. Exempelvis kan miljön man ser filmen i, hur man mår och vem man ser 

filmen med spela roll. Gray Munthe menar vidare att en sådan sak som ljudet kan ha stor 

betydelse. Alla dessa delar har en stor roll i upplevelsen och respondenten menar att alla dessa 

sinnesstämningar bör uppfyllas för att upplevelsen ska nå sin ultimata gräns. Beroende på 

vilken sinnesstämning konsumenten är i när den tittar på filmen och hur den medverkar både 

fysiskt och psykiskt, påverkar kundens upplevelse av filmen enligt Grönroos (2015). Vidare 

innebär detta att kunden blir medproducent av tjänsten och medskapare av dess upplevda värde 

och kvalitet. Att kundens egna bidrag, livsstil, beteende och humör påverkar utloppet för 

upplevelsen är något som även Gummesson (2008) och Wilson et al. (2016) accentuerar. 

 

Hultén (2015) understryker hur konsumtion är något individuellt och hänger ihop med 

konsumenten i frågas upplevelser. Författaren menar att upplevelsen ses som konsumtionens 

slutgiltiga mål. Pine och Gilmore (2011) samt Gentile, Spiller och Noci (2007) accentuerar att 

även upplevelser är något individuellt och varierar från person till person. Även Karlsson 

påtalar att en konsuments upplevelse av en film är något individuellt och menar vidare att vilken 

genre man föredrar kan spela en roll. Vidare sägs intrycket påverkas av faktorer som musiken, 

historien, skådespeleriet och det visuella. Svensson menar att vad som påverkar en konsuments 

upplevelse och intryck av en film har att göra med vad filmen förmedlar för känsla. Svensson 

själv påstår att det är av stor vikt om filmen lyckas beröra och han personligen blir tagen. 

Svensson menar även att i vilket syfte personen ser filmen också spelar roll, om exempelvis 

filmtittaren endast är ute efter att bli underhållen. Svensson lyfter vidare fram att innehållet och 

utförandet också påverkar en konsuments intryck av filmen. Winters (2012) understryker att 

film och musik tillsammans fungera för att hjälpa betraktaren att ta till sig de två olika medierna.  

 

Krishna, Cian och Sokolov (2016) och Fulberg (2003) påtalar den betydelse musik i sig har, 

samt betydelsen av musik och film i kombination gällande upplevelser och förhöjda känslor. 

Även Axelson (2016) och Kalinak (2010) klargör båda den kraft musik har när det kommer till 
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uttryck och påverkan. Svensson konstaterar att filmmusik kan vara något som hjälper till och 

fungerar som ett verktyg när det kommer till möjligheten att ta in något. Även Karlsson påtalar 

att musik kan påverka hur man faktiskt tar till sig en film. Gray Munthe betonar att filmmusik 

kan hjälpa tittaren att visa åt vilket håll de ska känna och se. Stim.se (2016) påpekar att när det 

kommer till att välja rätt musik till rätt bild är det viktigt att man förstår kunden och möter dess 

behov. I enighet med detta menar Svensson att det är av stor vikt för kundens upplevelse i vilket 

syfte personen väljer att se filmen. 

 

Fulberg (2003) och Shaw (2005) tydliggör att musik spelar en roll när det kommer till 

helhetsupplevelsen av en film. Schaffer hävdar att musiken är till för att förstärka, men det får 

inte förstärka för mycket. Även Strage påtalar att musik är ett verktyg som inte får 

överanvändas, de olika medierna ska ta draghjälp av varandra utan att överrösta. Svensson 

klargör att det är viktigt att ha rätt ton till rätt genre av film. Det får inte vara för upplyftande 

och poppigt om du ska försätta din publik i en stämning som ska göra att de sitter på sin vakt 

inför vad som komma skall. Vidare påstås det att musiken alltid är viktig samt att det gäller att 

ha fingertoppskänsla gällande musiksättande, något även Schaffer betonar. Kalinak (2010) 

understryker att musik hjälper konsumenter att ta till sig filmen. Shaw (2005) och Fulberg 

(2003) konstaterar att musik kan ha en påverkan på individers sinnesstämning. Schaffer klargör;  

 

”Det finns många sätt att spela klarinett på till exempel, eller trumpet. Men att kunna göra 

det på ett sätt så att det berör, det är betydligt svårare. Att kunna spela rent tekniskt är 

inte så svårt, det kan nästan alla lära sig på något sätt. Förmedla en känsla, det är där det 

ligger.” - Schaffer  

 

Även Svensson lyfter att den emotionella aspekten spelar roll om det finns en vision av 

filmskaparna att vilja beröra på ett visst sätt. Det anses vara en fråga om vem filmen vänder sig 

till och vad den vill göra. Svensson understryker att det här har en påverkan på konsumentens 

upplevelse. Strage påtalar att filmer utan musik också kan skapa en bra upplevelse och ha en 

effekt hos tittaren. Respondenten betonar att allt handlar om kontexten. Strage hävdar 

exempelvis att minimalistiskt ljud i skräckfilmer kan ge en stor effekt hos betraktaren. Det då 

tomrummet istället fylls med tittarens egna känslor.  

 

Wallgren betonar att känslan musiken ger är en grundläggande byggsten för hur publiken ska 

känna och uppleva när de ser filmen. När musiken är oväntad till en viss scen kan det skapa 
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spänning. Både Fulberg (2003) menar vidare att fel musik till en film kan förminska 

kundupplevelsen genom att fel budskap sänds ut. Strage påtalar däremot att fel musik i ett 

sammanhang även kan vara effektivt. Han exemplifierar med att fel musik i en skräckfilm kan 

göra en skräckfilm minst lika skrämmande. Även Wallgren menar att musik som egentligen 

inte passar i sammanhanget, exempelvis modern elektronisk musik i en film som utspelar sig 

på 1700-talet, ändå kan vara väldigt effektfullt och generera en intressant spänning. Musik kan 

påverka både positivt och negativt. Wallgren klargör att man med filmmusik ofta vill förstärka 

det man vill åt i en scen och lyckas man inte med det kan det bli fel och påverka kundens 

upplevelse negativt.  

 

Kalinak (2010) understryker hur viss musik som känns igen av konsumenter sen innan kan 

användas i en film som ett verktyg att sätta filmen i ett visst sammanhang och förstärka det som 

vill förmedlas. Att använda känd musik i film understryker Wallgren dock som något som kan 

vara känsligt för vissa kunder. Respondenten menar att alla inte tycker om alla låtar och det kan 

då förekomma kunder som inte gillar musiken i filmen. Detta kan leda till en förminskad och 

sämre upplevelse för konsumenten. På grund av detta nämner Wallgren att storfilmer undviker 

att använda sig av alltför kända låtar, trots marknadsföringsmöjligheterna för både artist och 

film.  

 

4.5.1 Den multisensoriska kundupplevelsen 
Fulberg (2003) understryker att musiken kan vara ett redskap för att höja kundupplevelsen av 

en film. Författaren påpekar att filmskaparen måste besitta en hög förståelse för vad musiken 

faktiskt kan göra för filmen och dess upplevelse för att lyckas. Svensson håller med om att stor 

kunskap och förståelse behövs för att förmedla rätt ton och bild till betraktare.  

 

Lemon och Verhoef (2016) accentuerar att musik inte är det enda intrycket som påverkar en  

helhetsupplevelsen. Upplevelsen grundar sig i ett multisensoriskt samspel bland individens 

intryck. Även Hultén (2015), Krishna (2011) samt Shaw (2005) påtalar den betydelse en 

multisensorisk upplevelse kan ha på en konsuments intryck och uppfattning av en händelse. 

Krishna (2011) menar att genom att använda sinnesmarknadsföring kan man engagera kunden 

samt påverka dess omdöme och förväntade och upplevda kvalitet. Pine och Gilmore (2011) 

hävdar att om en människans fem sinnen engageras vid en upplevelse kommer den bli mer 

minnesvärd. Wallgren hävdar att flera olika faktorer kan påverka en kunds upplevelse men det 

som huvudsakligen påverkar är kombinationen av vad kunden ser och hör. Även Gray Munthe 
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nämner att kundens upplevelse blir påverkad av vilken sinnesstämning betraktaren har under 

en film såväl som vad den ser och hör. Enligt Shaw (2005) är synen det sinne som tar in störst 

del information och Hultén (2015) accentuerar att det visuella och det auditiva kan hjälpa 

människan att bättre förstå miljön runt sig. Dock måste sinnesintrycken ha en bra balans mellan 

sig. Författaren fortsätter med att kombinationen kan göra att en upplevelse känns mer pålitlig 

och att flera sinnen som kombineras i en virtuell miljö kan leda till högre närvaroupplevelse. 

Shaw (2005) betonar att saker blir mer levande genom ljud. Wingstedt, Brändström och Berg 

(2010) klargör att det är vanligt att man vid konsumtionen av en film fokuserar på enbart det 

visuella trots att film är något man både ser och hör. Gorbman (1987) påtalar att både det 

visuella och det auditiva spelar roll när det kommer till hur konsumenter uppfattar filmen och 

menar att det vi ser och det vi hör påverkar hur vi uppfattar vartannat.  

 

4.5.2 Värdeskapande i anknytning till upplevelser 
Olika typer av tjänster kan enligt Wilson et al. (2016) generera värde till kunden om 

konsumenten upplever att något känns bekvämt, rogivande eller aktuellt. Gray Munthe påvisar 

att energi i film är en aktuell aspekt för att skapa värde för konsumenten. Vidare berättar 

respondenten att det handlar såväl om energin mellan skådespelarna men också att det rent 

visuellt skapas en viss magi som fångar konsumenten. Utifrån Schaffers perspektiv bör en film 

vara av hög kvalitet för att kunna skapa värde för tittaren. Kvaliteten uppkommer enligt 

respondenten om det syns att regissören har varit engagerad, men också om manuset är bra. 

Med kvalitet menar Grönroos (2015) att det kan relateras till kundens upplevelse, vilket även 

Gummesson (2008) och Wilson et al. (2016) håller med om. Alla tre författarna är överens om 

att den upplevda kvaliteten kan leda till en viss kundnöjdhet. Utöver detta påtalar Grönroos 

(2015) att den slutliga upplevelsen beror på hur den upplevda kvaliteten matchar den förväntade 

kvaliteten. Hinrichs förtydligar detta genom att framhäva om en kund förväntar sig att 

exempelvis bli berörd av en film och utfallet blir så, då har förväntningarna uppfyllts. Filmen 

är då av god kvalitet för den specifika individen. Svensson påtalar för att upprätthålla kvalitet i 

en film är det viktigt att följa ett visst mönster och inte helt plötsligt byta tempo och 

temperament på musiken i förhållande till filmen. Respondenten exemplifierar detta genom att 

säga att musiken inte kan börja i moll och under tiden gå över till dur. 

  

Wilson et al. (2016) påtalar att kundens deltagande som medproducent ökar känslan av att den 

känner sig mer betydelsefull vilket leder till ett högre värde för kunden. Wallgren betonar att 

känslan som musik ska förmedla är en av de grundläggande delarna för vad konsumenten 
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kommer känna och uppleva under filmens gång. Gummesson (2008) lyfter fram att det kan ses 

som värdefullt om kunden är nöjd med en upplevelse. Schaffer påtalar i detta sammanhang att 

konsumentens upplevelser och intryck samt nöjdhet beror på de förväntningar som kunden har 

innan filmen. Wallgren understryker att använda känd musik i film kan vara känsligt för vissa 

då alla inte har samma musiksmak. Att använda musik som alla inte tycker om kan leda till en 

försämrad kundupplevelse och därmed skapa ett mindre värde för kunden. Men Grönroos 

(2008) påtalar att interaktionen är det som skapar både värde och en relation. 

  

Normann (2011) och Wilson et al. (2016) framhåller att ett servicekoncept består av det som 

faktiskt erbjuds till konsumenten, det vill säga kärnan av tjänsten. Ytterligare lyfter Edvardsson 

et al. (2000) fram att servicekonceptet består av det kunden får ut av en tjänst samt hur tjänsten 

förmedlas till konsumenten. Som tidigare nämnt är flertalet av våra informanter överens om att 

det en film erbjuder konsumenten är en upplevelse. Strage påtalar att kärnan gällande film är 

att förmedla känslor till betraktaren. Karlsson framhäver att film är en upplevelse som skapar 

ett starkt känslomässigt medium där musiken spelar en stor roll. Ytterligare nämner Wallgren 

att musik finns i film för att bygga upp en stämning och påvisa åt vilket håll publiken ska känna. 

Karlsson påpekar dock att musiken ibland kan kännas lite väl manipulativ och då finns 

möjligheten att tjänstens grundkärna försvinner, då individens egna känslor tas bort. Hur 

tjänsten faktiskt uppfattas av konsumenten framhåller Gummesson (1991) som en värdehöjande 

tjänst. Vidare menar författaren att denna typ av tjänst bidra till ett ökat värde gällande 

konsumentens helhetsuppfattning av tjänstens utlopp. 

  

För att skapa ett mervärde lyfter Ravald och Grönroos (1996) fram att man kan förse kunden 

med mer än de förväntat sig för att ge kunden en positiv överraskning. I samband med detta 

menar Wallgren att hitta ett nytt och unikt tema som man kan återkomma till under filmens 

gång är något speciellt och åtråvärt. Wallgren påtalar att känd musik inte alltid är det bästa 

alternativet då det kan förstöra upplevelsen för de individer som inte tycker om den musiken. 

Strage framhåller att artistens image kan påverkas av filmen om det är en film artisten vanligtvis 

inte vill förknippa sig med, vilket även Wallgren påtalar. Ytterligare lyfter Wallgren fram vikten 

av att musiken och filmen matchar utifrån vad både artisten och regissören vill förmedla, så det 

är något båda parter kan stå bakom och vara stolta över. Till grund för detta är det därför enligt 

Grönroos (2008) viktigt att kommunicera ett tjänsteerbjudande rätt och arbeta för att skapa en 

så god image som möjligt eftersom en image bidrar till kunders förväntningar och kundnöjdhet. 
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Kundnöjdhet ses vanligtvis som en jämförelse mellan kunders förväntningar och det som 

faktiskt levereras, vilket Lemon och Verhoef (2016) framhåller.  

  

Karlsson framhåller att den pampiga musiken i Star Wars förväntas av publiken och att de skulle 

bli förvånade om det var lugn akustisk musik istället. Att avvika från den röda tråden och spela 

något som inte förväntas fungerar enligt Strage, men man måste samtidigt tänka sig för och 

bibehålla rätt stämning och nöjda konsumenter. Ravald och Grönroos (1996) hävdar att om 

kunden inte har så höga förväntningar för filmen kan det i slutändan skapa ett mervärde, men 

bli tvärtom om kundens förväntningar är höga. Wallgren understryker att man kan ändra 

inriktningen på känslan i en viss scen helt beroende på vilken musik som spelas. Exempelvis 

vid en lugn scen där stämningen byggs upp kan det fungera som en typ av förvarning. Schaffer 

konstaterar dock att musiken får inte får ta över spänningen som förväntas förmedlas utan det 

bör finnas en bra balansgång. 

  

Söderlund (1997) klargör att kundtillfredsställelse bygger på kundens förväntningar innan en 

konsumtion, men även utfallet av det. Kunders förväntningar präglas enligt Wilson et al. (2016) 

av olika faktorer så som word-of-mouth, sociala medier, publicitet och kunders tidigare 

erfarenheter. Bebko (2006) påvisar för att kunder ska ha en högre förväntan krävs det också en 

högre garanti för att utfallet blir som väntat, vilket då leder till högre kvalitet och kundnöjdhet. 

Karlsson lyfter fram att en konsuments upplevelse och kundnöjdhet är individuell och kan 

påverkas av vilken genre man personligen föredrar. Intrycket kunden får sägs enligt 

informanten påverkas av musiken, historien, skådespeleriet och det visuella. Lemon och 

Verhoef (2016) menar att kundnöjdhet är ett verktyg att använda sig av när det kommer till att 

förstå kunders uppfattningar. Det är viktigt då det kan vara en grund i att faktiskt förstå kunders 

upplevelser. 

 

4.5.3 Egna reflektioner 
Med grund i sekundär- samt primärdata finner vi att upplevelser är något individuellt och tar 

utgångspunkt i olika faktorer beroende på sammanhanget. Kontentan av detta är att kunden 

själv spelar en avgörande roll och har en bidragande effekt när det kommer till upplevelsers 

utfall såväl som kundnöjdhet. Utfallet kan grunda sig i allt från kundens egna intressen, 

förväntningar samt sinnesstämningen vid konsumtionstillfället. Kundens roll som 

medproducent till en upplevelse kommer på så sätt även påverka upplevda kvalitet och värde 

som förmedlas. Det framkommer även i denna del att samspelet av sinnena påverkar 
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betraktarens upplevelse av filmen. Samspelet mellan sinnena spelar en avgörande roll för 

tittarens upplevelse, vilket påverkas av filmmusiken och de visuella delarna. Utifrån 

respondenter framkommer det även att det som faktiskt vill förmedlas med en film och dess 

scener är viktigt för helhetsupplevelsen. Kontexten är viktig för den känsla som faktiskt vill 

förmedlas. 

 

Det framkommer även att musik antingen kan ge en positiv eller negativ inverkan beroende på 

vilka förväntningar konsumenten har på filmen. Detta med anledning att människor tycker om 

olika typer av musik. Om film innehåller en viss musik som enskilda individer inte tycker om 

kan det ge felaktiga signaler till dessa. I samband med detta visar det sig att de som sätter musik 

till film bör besitta en fingertoppskänsla för att göra en avvägning på vad som fungerar och 

skapa en balans. Att skapa en balans gäller även mängden musik i film, då musiken inte får ta 

över och förvränga filmens budskap och känsla. 

 

4.6 Samspelet mellan film och musik som ett marknadsföringsverktyg 
Hodgers (2014) påstår att igenkännbara motiv och textrader från populära låtar kan vara ett 

effektivt verktyg för att spegla en karaktärs tankar samt framhäva filmens teman. Författaren 

menar vidare att igenkännbar musik kan involvera publiken genom ett personligt eller kulturellt 

minne. Hodgers (2014) konstaterar även att denna teknik är vanligt förekommande och har 

möjlighet att skapa en känsla av nära bekantskap. AP Academy.se (2016) och Paterson (2016) 

menar att musik som används i en film kan nå en större publik och hjälpa till att lansera låtar. I 

vår intervju med Svensson framkommer det att han anser samspelet mellan artisten eller 

kompositören och filmen som en win-win situation. Detta då filmen kan lanseras med hjälp av 

musiken och musiken sedan kan släppas som ett soundtrack. Svensson menar att det blir ett sätt 

att marknadsföra. Vidare påtalas att ha en låt som lanseras via en film också kan vara ett 

fantastiskt skyltfönster för en artist och ett skivbolag. Karlsson nämner att filmmusik också 

finns i form av hitlåtar, något som anses bli mer och mer vanligt. Det syftas då inte på ledmotivet 

utan på låtar som känns igen redan innan man har sett filmen.  

 

Även Lusensky (2010) påstår att viss musik i film kan användas som en form av 

marknadsföringsverktyg och Paterson (2016) menar att populära låtar även kan hjälpa till att 

sälja filmer. Karlsson påtalar att soundtracket kan innehålla hitlåtar som är utplockade just för 

att publiken ska känna igen dem. Karlsson menar att musiken också kan påverkas av filmen. 

När vi talar med Hinrichs gällande samspelet artisten eller kompositören och filmen emellan 
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framhålls det att samspelet är olika och förmodligen individuellt i varje film. I vår intervju med 

Gray Munthe förklarar hon att hon inte ser film och musik som två separata komponenter, utan 

de hör ihop och kan ge varandra effekt. Gray Munthe nämner även att hitlåtar kan användas 

som ett trick i filmer för att skapa något mäktigt. Cook (1998) klargör att musik kan påverka en 

films image. Under intervjun med Strage hävdar även han att en artist kan få en helt ny image 

om dennes musik spelas i en film som är långt ifrån artistens image. Artistens musik kan alltså 

förknippas med något helt annat än vad den tänkt sig och vill. Detta eftersom artistens musik 

kan sättas till en film som den egentligen inte är tänkt att vara applicerad till, vilket även 

Wallgren konstaterar. Wallgren anser att musik och film kan hjälpa varandra att marknadsföras. 

Respondenten nämner att det är väldigt bra för artisten om dennes låt hamnar i en film som 

imagen matchar med och det blir ett bra samspel. Matchningen anses vara väldigt viktig för att 

det ska bli ett resultat som både artisten och filmen kan stå bakom och känna sig stolta över. 

Strage nämner ytterligare att vissa artister även kan slå igenom och bli stora för att de förknippas 

med en viss typ av film. För det mesta är det dock positivt då det ena framhäver det andra. 

Schaffer hävdar under intervjun att musiken ska dra filmen framåt. Filmer som innehåller låtar 

av populära artister, vars musik spelas på radio kan enkelt förknippas med filmen. Schaffer 

påtalar att film kan påverka musik och tvärtom.  

 

Wallgren lyfter även fram att allt fler storfilmer släpper soundtracks med kända låtar och 

artister, exempelvis Fifty Shades of Grey och Hunger Games. Paterson (2016) konstaterar att 

det finns tillfällen där musik från en film noteras i populärkulturen och lyfter fram temat skapat 

av John Williams till filmen Hajen som exempel. Detta är något även Svensson lyfte fram under 

intervjun, då han menar att vissa filmer går att identifiera genom bara några toner. Filmen 

Gudfadern och just Hajen togs då upp som exempel. Svensson tar upp kompositören John 

Williams som han anser har gjort filmmusik som kan stå för sig själv, som går att lyssna på 

hemma utan bilder. Det betonar Svensson är att vara rätt ute, och vissa sådana teman finns för 

alltid. Vidare understryker Wallgren att musiken inte nödvändigtvis behöver vara 

återkommande i filmen, utan endast kan visas lite kort i filmen. Soundtracks kan bidra med 

mening till filmens innehåll, något Lipscomb och Tolchinsky (2005) betonar. Wallgren påtalar 

vidare att både soundtracket och filmen får en gemensam marknadsföring som förhoppningsvis 

är ett uppsving då båda parter kan utöka sin publik. Paterson (2016) exemplifierar filmen Back 

to the Future som en film med ett soundtrack som består av dels populära poplåtar och dels 

särskilt skriven musik. Wallgren klargör även att musiken kan identifieras med filmen om det 

är en låt som verkligen känns som en titellåt för filmen. Musiken påstås då få en viss stämpel 
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på sig och då gäller det att musiken är i en film som verkligen speglar vad artisten vill förknippas 

med. Skulle filmen rikta sig till en annan publik som artisten normalt sett inte har som målgrupp 

kan det enligt Wallgren bli negativa konsekvenser för artisten, men så är inte alltid fallet. 

Ytterligare framhålls att artisten lätt kan bli förknippad med en image som artisten egentligen 

inte har om musiken framkommer i fel typ av film. Det gäller därför att vara aktsam i 

synkroniseringsprocessen. Wallgren understryker att det kan vara känsligt för vissa kunder att 

använda känd musik i film. Respondenten menar att alla inte tycker om samtliga låtar och det 

kan då förekomma kunder som inte gillar musiken i filmen. Detta menas då kunna leda till en 

förminskad och sämre upplevelse för den enskilda individen. På grund av detta nämner 

Wallgren att storfilmer undviker att använda sig av alltför kända låtar, trots 

marknadsföringsmöjligheterna för både artist och film.  

 
4.6.1 Egna reflektioner 
Utifrån analysen har vi kommit fram till att de båda medieformerna har någon form av påverkan 

på varandra. Påverkan som musik och film har sinsemellan kan skilja sig beroende på den 

specifika situationen. I hur stor utsträckning detta sker går inte att säga generellt. Olika åsikter 

och vinklingar framkommer av teori och från våra respondenter. Samarbetet kan få positiva 

eller negativa konsekvenser beroende på faktorer som hur stor plats musiken i fråga tar, hur väl 

image stämmer överens och filmens målgrupp. Film och musik bör matcha för att båda parter 

ska kunna spegla sig i varandra och framhävas på önskvärt sätt. Det betonas dock att musik i 

film kan användas som ett marknadsföringsverktyg. 
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5 Slutsats 
I det avslutande kapitlet kommer studiens slutsatser att presenteras. Slutsatserna baseras på 

vad vi funnit genom insamling av teori och empiri samt som diskuterats fram i analysen. Våra 

forskningsfrågor presenteras och besvaras var för sig, dels utifrån enhetliga mönster vi sett 

under studiens gång och dels utifrån mer skilda reflektioner. Frågorna leder slutligen till 

besvarande av syfte. Kapitlet avslutas med praktiska implikationer samt uppmaning till vidare 

forskning. 

 

5.1 Forskningsfrågor 
• På vilket sätt kan film och musik influera varandra och hur kan samspelet mellan dem 

se ut? 

Under forskningsprocessen och insamlande av empiri har några återkommande tendenser 

kommit till vår uppmärksamhet. Vi har noterat ett tydligt mönster i att musik och film påverkar 

varandra, men i hur stor utsträckning detta sker varierar beroende på situationen. Musik och 

film är två olika medieformer som kan verka tillsammans i symbios. Vi kan tydligt se att dessa 

två komponenter är väsentliga för varandra. Både teori och empiri pekar på att när film och 

musik är koordinerade kan det få en höjande eller kompletterande effekt. Musiken kan uttrycka 

det som inte framkommer i de visuella delarna av filmen. Likaså kan en films sammanhang i 

scener förstärka och höja musikens kontext och budskap och då ha en kompletterande effekt. 

Vi kan se att ett fungerande samspel mellan de två komponenterna är betydelsefullt för att i en 

film få ett fungerande och fängslande händelseförlopp som betraktaren kan ta till sig. Något 

som framkommit under studiens gång är att det är kontexten som står i fokus när det handlar 

om musiksättning i film.  

 

Vidare sätt musik och film kan influera varandra är i ett marknadsföringssammanhang. Utifrån 

både teori och respondenter kan vi se hur komponenterna kan verka för att belysa varandra och 

nå ut till fler betraktare och målgrupper än en komponent kanske kunnat göra själv. Ytterligare 

något vi upptäckt under studiens gång är hur mångsidigt just filmmusik är. Det har framkommit 

att filmmusik har fler funktioner än vi trodde var möjligt.  

 

Utöver ovan presenterade tendenser kan andra slutsatser dras. Att komponenterna förknippas 

med varandra är inte alltid något som får en positiv effekt. Exempelvis kan viss publik av en 

film ha en negativ relation till viss musik. Exponeras filmtittaren för musik den inte gillar kan 

det dra ner helhetsintrycket av upplevelsen. Om kundens helhetsintryck av en film påverkas 
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negativt av musiken har vi konstaterat att det kan ge negativa konsekvenser för filmen och dess 

rykte. Musiken i filmen kan även missgynna musikskaparen vars musik exponeras i film. Vi 

har där kommit fram till att skaparens image kan förvrängas om musiken finns med i en film 

som den inte kan identifiera sig själv med och tvärt om. 

 

Även om medierna kan förstärka varandra är det viktigt att ha i åtanke att användandet av musik 

och film tillsammans har en fin balansgång. Musiken bör inte ta överhand och läggas som en 

tjock matta över filmens budskap. Balansgången behövs för att stämningen ska komma fram 

och betraktaren ska ta till sig filmens budskap på bästa möjliga sätt. Blir filmmusik för stark 

och får för stort utrymme kan det ta fokus från det filmen försöker förmedla. Musikens olika 

roller kan bero på vad som är tänkt att filmen ska förmedla. Om musiken inte passar in kan det 

leda till negativa effekter för konsumentens upplevelse, vilket även kan leda till att det uttänkta 

budskapet kan förmedlas på fel sätt. Dock har vi kommit fram till att fel musik inte alltid 

behöver vara negativt. Det kan konstateras att den felaktiga musiken medvetet kan användas 

för att framkalla reaktion från sin publik. Med denna typ av teknik ser vi att regissören kan 

skapa aha-upplevelser och önskvärd kontrast, om det görs med rätt fingertoppskänsla. Likaså 

behöver filmmusik inte alltid vara utmärkande och höras. Den nedtonade musiken kan också få 

en stor effekt hos betraktaren även om tittaren inte ens reflekterar över den. Trots att musik och 

film kompletterar och lyfter upp varandra framkom det att tystnad är av stor vikt i film. I motsats 

till detta har det även framkommit av en respondent att minst halva filmen fallerar om ljudet 

tas bort och musiken därmed behövs för att filmen ska överleva.  

 

Vi har kunnat konstatera att olika typer av filmmusik används i olika filmsammanhang. Vi har 

samtidigt kunnat dra slutsatsen om att filmmusiken kan vara vad som helst, bara det önskade 

uttrycket framkommer. Vi kan fastställa att film och musik är konstformer och kan se följden 

att åsikterna om hur dessa medier ska kombineras är skilda. I viss mån finns det 

standardmönster skapare kan följa. Om skaparen däremot är ute efter att frambringa något 

annorlunda och kreativt måste man tänka utanför ramarna. Vi kan konstatera att det finns 

filmmusik som inte är lika traditionell, men som ändå speglar filmens stämning och berättelse 

väl. En respondent kallar berättande musik med mer känslor i ryggen för episk musik. Med 

grund i vad som nämnts har vi konstaterat att filmmusikens funktioner är dramamässigt viktigt. 

Den pampiga musiken ser vi förväntas i storslagna skildringar och äventyrsfilmer, då denna 

filmgenre ofta vill förmedla en känsla av stordåd. Den minimalistiska musiken kanske snarare 

förväntas i skräckfilmer då vi ser att denna typ av musik finns till för att skapa stor spänning 
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för betraktaren. Ytterligare konstaterat att det minimalistiska ljudet skapar ett tillfälle för 

konsumenten att skapa egna känslor och förväntningar inför vad som komma skall. Tanken på 

att använda minimalistisk musik i storslagna filmer behöver dock inte vara fel utan kan fungera 

lika väl. Det kan även konstateras att det inte är väsentligt att en viss musiksort appliceras på 

en specifik filmgenre. Istället har det visat sig att det är mer fokus på att musiken ska 

överensstämma med den känsla och det samband som filmen vill förmedla. Vi har kommit fram 

till att åtanke måste finnas gällande musiken kan kännas malplacerad och vara i vägen för 

händelseförloppet. Det som krävs för att fel musik ska bli rätt musik är god kunskap och 

fingertoppskänsla. Att finna en väl avvägd balans mellan en films bilder och musik är 

eftersträvansvärt.  

 

Det här visar hur musiksättande i samband med film är en balansgång och att en fin avvägning 

krävs för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt. Slutligen ser vi att samspelet mellan musik 

och film som något väldigt värdefullt. Om samspelet fungerar, kan musik och film kan ge 

draghjälp åt varandra vilket vi ser kan vara positivt och ge ett uppsving för båda parter. 

 

• Hur kan musik användas som ett verktyg för att påverka helhetsupplevelsen av film?  

Under studiens gång har vi lagt märke till några tendenser och mönster vi anser sticker ut och 

därför vill belysa. Som tidigare nämnt utgick vi vid studiens början från synsättet att film kunde 

klassas som en tjänst men vid senare skede fick vi inblicken att film snarare kan ses som en 

upplevelse. Filmen kan påverka publikens helhetsupplevelse då den har en uttänkt handling 

som syftar att vända sig till en viss publik. Filmmusiken kan konstateras ha en betydande roll 

för att sätta tonen för vad som händer på bioduken och därmed påverka betraktarens upplevelse. 

I samband med det här kan vi även se att betraktaren av filmen spelar en stor roll när det kommer 

till upplevt resultat av det som förmedlas. Konsumenter kan ses som aktiva medaktörer vad 

gäller upplevelser över lag, vilket även kan relateras till upplevelser i samband med film.  

 

Genom studiens gång har det flertalet gånger blivit tydligt att man med hjälp av filmmusik kan 

dirigera sin publik samt att musik kan användas som ett verktyg för att höja 

konsumentupplevelsen i samband med film. Filmmusiken används för att på ett effektivt sätt 

framkalla känslor hos dess betraktare. Några av våra respondenter använde sig till och med av 

ord som verktyg och redskap i detta sammanhang. Det konstaterades att samma händelseförlopp 

på bildskärmen eller bioduken kan få ändrad mening om det musikaliska innehållet byts ut. 

Detta är en aspekt som påvisar filmmusikens effekt och vikt. Musiken kan således användas 
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som ett verktyg eller redskap för att få fram den önskvärda effekten av de visuella 

komponenterna och sin publik.  

 

Musik i samband med film gör att upplevelsen når ut till både det visuella och auditiva sinnet. 

Vid tillfällen där mer än ett sinne stimuleras hos en människa kan det göra att personen känner 

sig mer delaktig, vilket kan skapa ett engagemang och bidra till en starkare helhetsupplevelse. 

Kunden spelar en aktiv roll när det kommer till värdeskapande och dess egna kundnöjdhet. 

Känner kunden delaktighet kan det således generera större upplevt värde. Likaså som musik i 

film kan göra konsumenten mer engagerad kan den även fungera som ett sätt att guida 

betraktaren genom filmen och hjälpa den att ta in det som filmen försöker förmedla. Att tittaren 

får en fingervisning gällande de uttryck som framhålls kan ytterligare förstärka tyngden i 

helhetsupplevelsen.  

 

Det har ytterligare visat sig att en röd tråd gällande filmmusik kan påverka stämningen och 

betraktarens uppfattning. Den röda tråden kan bestå av ett återkommande tema gällande 

musiken. Ett tema som återkommer skapar en igenkänningsfaktor som konsumenten kan bli 

påverkad av och göra att den betraktar filmen utifrån ett större sammanhang. Kunden kan på så 

sätt bli påverkad och referera till filmens musik om den ser något som är relaterat till den 

specifika filmen. Den röda tråden som det genomgående temat skapar finner vi även ha en 

förstärkande funktion av vad betraktaren känner eftersom filmen frekvent signalerar vad tittaren 

ska känna. Den röda tråden kan förutsäga ett händelseförlopp och får på så sätt en berättande 

funktion.  

 

Med utgångspunkt i analysen kan slutsatser dras utöver ovan nämnda tendenser. Av en 

respondents svar kan vi utläsa att det inte finns en specifik mall för att framkalla känslor. Det 

behövs snarare känsla och inte kunskap för att veta vad som passar till en film i ett visst 

sammanhang. Den musik som berör mest och ger betraktaren mest intryck är snarare den som 

bryter av och chockerar, den som bryter förväntningarnas ramar. Enligt en respondent finns det 

olika saker som ska accentueras i varje genre. 

 

Det har konstaterats att det är viktigt att hitta rätt musik och därmed rätt uttryck till scenen i 

fråga. Även med tanke på detta kan vi dra slutsatsen om att det inte finns någon mall för att få 

fram känslor, inget förutsatt tillvägagångssätt finns. Istället uttrycker vår analys att man själv 

måste känna för att få fram känslan i scenen. En fingertoppskänsla måste finnas för filmmusik 
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för att dess budskap ska nå betraktaren. Det framkommer dock att det även är viktigt att ha i 

åtanke att musiken inte får upplevas för tvingande och manipulativ gentemot betraktaren. Det 

kan få budskapet att kännas krystat och upplevelsen kan istället få en negativ konsekvens. Även 

i det här sammanhanget är det tydligt att film och musik i symbios är en balansgång som kräver 

lyhördhet.  

 

5.2 Syfte 
• Vårt syfte är att utreda och analysera vad som karaktäriserar filmmusik samt klarlägga 

musikens betydelse för film.  

Med grund i vårt syfte kan vi efter att ha utfört vår studie se ett antal samband. Vi kan först och 

främst konstatera att filmmusiken har många ansikten och funktioner. Filmmusiken sätter tonen 

för filmen, detta i dubbel bemärkelse. Både gällande det faktiska ljudet samt stämningen. 

Musiken i film fungerar som ett dirigerande verktyg för att framkalla känslor hos betraktaren. 

Vi kan således fastställa att redskapet påvisar vilken riktning kunden ska känna under filmens 

gång och förvarna om vad som händer härnäst. Musiken kan både dra ner och lyfta upp kundens 

upplevelse beroende på om det är musik som faller betraktaren i smaken. Vidare kan vi 

konstatera att kundens egna påverkan på sin upplevelse mestadels beror på förväntningar 

betraktaren har innan filmen samt sinnesstämningen under filmens gång. Att leda betraktaren 

till vissa känslor med hjälp av musiken har dock också en påverkan på hur upplevelsen utfaller.  

 

Något som är återkommande gällande musiksättning i samband med film är fingertoppskänslan. 

Det är tydligt att en noga avvägning krävs för att de båda medierna ska komplettera varandra 

utan att ta överhand. De båda medieformerna har förmågan att förhöja varandra utan att förtära, 

om en balans uppstår. Ingen mall finns för hur de båda medieformerna ska samspela, kontexten 

för det önskade uttrycket ligger i fokus och är även det som är avgörande. Det kan konstateras 

att musiken och filmen även kan ge dragkraft åt varandra genom att användas som ett 

marknadsföringsverktyg. Vi kan fastställa att det krävs ett bra samarbete mellan musik- och 

filmskaparen för att musiken ska fungera som ett marknadsföringsverktyg och båda parterna 

ska uppnå önskad exponering. Ytterligare är samspelet av stor vikt för karaktäriseringen av 

filmmusik. Det eftersom allt handlar om att hålla en bra balans mellan komponenterna. 
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5.3 Förslag till vidare forskning 
• Som förslag på vidare forskning kan ytterligare fördjupning ske i tystnadens roll för 

film. Det har under vår studie kortfattat framhållits att även avsaknaden av filmmusik 

kan inverka på betraktaren. Efter den här studien finner vi det intressant om fördjupning 

kring just detta hade skett i framtiden.  

 

• Vi kan även finna det intressant att vidare studera filmmusikens förändring över tid. 

Förslagsvis kan man belysa och fördjupa sig i potentiella trender och tendenser i 

samhället som haft inflytande över och präglat musiken. 

 

• Då vi gjort en kvalitativ studie grundad på en grupp med respondenter som vi inte 

klassar som rena konsumenter har vi således inte belyst konsumentperspektivet. Att 

genomföra en kvantitativ studie inriktad på konsumenter med betraktare och 

biobesökare som målgrupp kan ge ett nytt perspektiv och leda till ytterligare intressanta 

aspekter på ämnet filmmusik. 
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Figurförteckning 
 

Figur 1: En konceptuell modell (Johansson, Malmgren och Nilsson, 2016) 
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Bilaga I 
 
Intervjuguide 

Vårt syfte är att utreda och analysera vad som karaktäriserar filmmusik samt klarlägga 
musikens betydelse för filmen. 

 
Inledande 
- På vilket sätt ser du film? Ser du den som en tjänst eller produkt, upplevelse? 
- Vad tror du påverkar en konsuments upplevelse och intryck av en film? 
- Vad i filmen ser du som värdefullt och vad genererar värde för dig?  
- När anser du att en film är av bra kvalitet? 

 
Samspelet och helheten 
- Hur tror du det musikaliska uttrycket påverkar filmens handling och stämning?  
- Vad kan det ha för betydelse för upplevelsen? 
- På vilket sätt tror du att de båda formerna av media kan påverka varandra? Hur ser 
samspelet ut? 
- Hur anser du att samspelet mellan artisten/kompositören och filmen ser ut? 
- Tror du att en artists/kompositörs musiks medverkande i en film kan ha ett visst inflytande 
över filmens helhetsintryck? Om ja, hur? 
 
Fråga till musikförläggare: Finns det risk att musik åsidosatts vid produktion av film? 
 
Checklista: Filmmusikens funktion; ta fram emotionella känslor, förmedla budskap och 
stämning, föra fram tankar, föra berättelsen framåt, påverka händelseförloppet, uttrycka 
karaktärsdrag 
 
Genre 
- Vilka potentiella skillnader finns det mellan olika filmgenrer gällande den musik som 
används? 
- Anser du att det brukar finnas en röd tråd gällande filmmusiken i en film och dess olika 
delar? Vilka funktioner kan en eventuell röd tråd ha?  
- Vad kan musik ha för betydelse för händelseförloppet i filmen? 
 
 

 


