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Abstract 

Den här uppsatsen gör en djupdykning i musikens emotionella roll i film och undersöker på vilket 
sätt en tidigare tyst scen påverkar tittarna jämfört med precis samma scen, fast med musik. Metoden 
som har använts är kvalitativa intervjuer. Undersökningen genomfördes genom att respondenterna 
individuellt fick se en scen från en film som inte hade någon musik i sig, och sedan fick se samma 
scen, denna gång innehållandes musik komponerad av författaren till uppsatsen.  Därefter fick 
personerna svara på frågor kring deras upplevelser av de olika filmerna. Resultatet visar på att 
musiken till viss del förstärkte känslor som fanns vid tittandet av den första filmen, men också 
skapade nya. Musiken fick en guidande roll i den emotionella responsen, bland annat genom att visa 
vart tittarens uppmärksamhet skulle läggas. För alla respondenter förändrades stämningen på något 
sätt i och med musikens närvaro.  
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1. Inledning 

Musik till rörliga bilder är någonting som de allra flesta filmtittare inte reflekterar över. Claudia 
Gorbman påstår att bra filmmusik eller ljuddesign kan vara någonting som passerar obemärkt som 
en del av filmen, och det är först när det inte passar med bilderna som den får uppmärksamhet som 
sin egen separata del (Gorbman, 1980). Det är intressant att titta på hur musik i film påverkar 
människor, men jag är ännu mer intresserad av vad som händer när ett tidigare musiklöst klipp får 
sitt eget soundtrack. Hur stor är skillnaden mellan de två klippen egentligen, och hur många av våra 
känslor som vi känner när vi ser på film är kopplade till musik?  

I studien har jag undersökt detta genom att komponera ett musikstycke till en filmscen som tidigare 
varit musiklös, och sedan intervjuat människor om deras upplevelse av de olika filmklippen.  

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att visa hur musik påverkar en filmsekvens som tidigare inte innehållit musik.  
Jag vill undersöka på vilket sätt publikens upplevelse förändras av en scen med respektive utan 
musikläggning. Utifrån detta syfte är mina frågeställningar:  

1. Kan de känslor som publiken upplever utan musik förstärkas om musik läggs till? 
2. Skapas det nya känslor och perspektiv hos publiken när musik läggs till? 
3. Kan musiken dra publikens uppmärksamhet åt ett nytt håll?  

3. Avgränsningar 

De största avgränsningarna är metodavgränsningar, då det bara intervjuats tre personer. Det hade 
varit önskvärt att ha med fler intervjuer men tidsbrist gjorde detta svårt att genomföra. Syftet har 
varit att fokusera på emotionell respons hos tittaren och därför finns ingen fördjupning i hur musik 
påverkar handlingen eller karaktärerna i filmen. En annan avgränsning har varit avsaknaden av en 
bredare kontextuell analys (Wingdstedt,2012) , där kulturella och sociala faktorer hos respondenten 
studeras som en del av resultatet.   

4. Teori 

I detta kapitel beskrivs och förklaras begrepp och teorier från tidigare forskning inom ämnet 
filmmusik och ljuddesign. Wingstedt (2012), Sonnenschein (2001) och Gorbman (1980) har jag 
använt mig mest av i analysen, medan Dykhoff (2004) presenteras med syfte att ge en inblick i en 
viktig tidigare forskning inom ämnet.  

4.1 Klas Dykhoff: Ljudbild eller synvilla? (2004)  

4.1.1 Ljudets berättarfunktioner 
Klas Dykhoff, filmljudtekniker och professor vid Dramatiska Institutet, tar upp i sin bok Ljudbild 
eller synvilla? (2004) fem huvudfunktioner för ljudets berättande: att skapa/bryta kontinuitet, att 

�1



beskriva olika platsers inbördes förhållanden, att leda åskådarens uppmärksamhet, att beskriva 
ljudmiljön och slutligen att skapa eller betona/bryta rytm och tempo. Att skapa/bryta kontinuitet 
Dykhoff (2004) beskriver denna första aspekt som en av de viktigaste. Det är ett stort problem att 
försöka spela in ljud på samma plats som det filmas på och få rätt klang på ljudet. Det blir istället 
ljudläggarens jobb att skapa kontinuitet i de filmsekvenserna som finns med hjälp av ljud.  

- Att beskriva olika platsers inbördes förhållanden 
Det kan vara väldigt svårt att försöka förklara ett redan existerande emotionellt tillstånd med hjälp 
av enbart bild. Detsamma gäller för geografiska förhållanden. Här menar Dykhoff (2004) att ljudet 
kan hjälpa åskådaren att förstå olika platsers inbördes förhållanden.  

- Att leda åskådarens uppmärksamhet 
Dykhoff (2004) menar att eftersom hörselintryck är mindre noggranna än synintryck försöker vi 
automatiskt bekräfta det vi hör med synens hjälp. Ljudet förbereder åskådaren på vad som ska 
hända. Detta går också att göra “omvänt”, det vill säga att leda åskådarens uppmärksamhet åt “fel” 
håll för att uppnå en effekt.  

- Att beskriva ljudmiljön 
För att åskådaren ska kunna uppfatta vad som faktiskt hörs i scenen, om det är tyst eller bullrigt, 
behöver det berättas. Det hjälper också åskådaren att förstå vad det är för slags stämning i scenen.
(Dykhoff 2004)  

- Att skapa eller betona/bryta rytm och tempo 
Vi är känsliga för tempo och rytm i ljud men har svårare att uppfatta dessa i bild, därför kan ljudet 
vara behjälpligt vid understrykning eller förändring av tempo i en sekvens. Dykhoff (2004) påpekar 
att musiken här har en viktigare roll än resten av ljudläggningen, då det är ett väldigt kraftfullt 
verktyg för att skapa rytm. Men även i ljudläggningen finns det mycket som kan göras när det gäller 
vilka känslor som ska framhävas. 

4.2 David Sonnenschein - Sound design: the expressive power of music, voice, and sound 
effects in cinema (2001) 

David Sonnenschein är en amerikansk ljuddesigner som också arbetar som lärare och konsult i 
ämnet. Nedan kommer några viktiga delar av hans bok som varit viktiga för undersökningen att 
beskrivas.  

4.2.1 Added value 
När ljud fungerar väl tillsammans med bild så uppstår ett intryck av att ljudet redan tillhör bilden. 
Detta kan visa på en interaktion mellan den naturliga världen, våra fysiologiska responser samt hur 
våra muskler och nerver berättar för oss vad som händer. Dock så har kombinationen av ljud och 
bild i filmskapandets process ingenting att göra med våra fysiologiska mekanismer, förutom om vi 
medvetet försöker att imitera dem. Ljuddesignern har friheten och möjligheten att skapa “added 
value” (tillagt värde)  i en scen genom pålägget av ljud på bild. Pålägg av musik kan ge ett 
“empathetic value” (empatiskt värde), där målet är att förstärka filmskaparens tänkta känsla för 
antingen karaktären i filmen eller tittaren. Tvärtom så kan ljuddesignern välja att lägga till musik 
som inte passar med det som händer på film, eller karaktärens känsla, vilket kallas för 
“anempathetic value” (oempatiskt värde) och kan ge en effekt av ironi eller distans till händelsen. 
(Sonnenschein, 2001) 
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4.2.2 Point of synchronization  
Beskriver ögonblicket i en audiovisuell sekvens då en ljudhändelse och en visuell händelse möts i 
synkroni. (Sonnenschein, 2001) 

4.2.3 Kontrast 
Alla våra sinnen fungerar med hjälp av kontrast: synen (mörkt/ljust), smaken (sött/surt), lukten 
(frisk/mustig), känseln (kallt/varmt) och hörseln (starkt/svagt).. Om vi stannar i ett läge för länge 
vänjer vi oss snabbt och blir inte påverkade och tvärtom, om förändringar sker för ofta och för 
snabbt så kan vi bli antingen överkänsliga eller okänsliga. Det är vanligt att använda sig av 
kontraster i filmmusik, bland annat i ton, volym, klangfärg och rytm, för att uppnå en effekt. 
(Sonnenschein, 2001) 

4.3 Claudia Gorbman - Unheard Melodies: Narrative Film Music (1980) 

Claudia Gorbman är en amerikansk forskare som arbetar som professor på University of 
Washington. Den här boken var en av de första att studera filmmusikens roll.  Nedan beskrivs de 
mest väsentliga delar av hennes bok, som har kommit till stor användning i min studie. 

4.3.1 Diegetisk/icke-diegetisk musik 
Diegetisk musik är sådan som hörs av karaktärerna i scenen, till exempel ljuden av en TV som är 
påslagen, musik som spelas på radion, och så vidare. Icke-diegetisk musik är sådan som har lagts 
till i efterhand, som karaktärerna inte hör, till exempel soundtrack. (Gorbman, 1980) 

4.3.2 Diegetic musical silence, non-diegetic silence and structural silence 
Gorbman (1980) delar upp tystnad i film i olika kategorier. Diegetisk musikalisk tystnad kallar hon 
den avsaknaden av musik i en scen där vi hör andra ambienta ljud, alltså är det bara tyst i själva 
“verkligheten”. Ofta brukar bakgrundsmusik läggas till i sådana scener, och avsaknaden av sådan 
kan göra den diegetiska platsen mer direkt och uppenbar för åskådaren. Bakgrundsmusiken i sådana 
fall brukar diktera oss vad vi ska känna när vi ser bilderna. Detta kan göra det svårare för åskådaren 
att tolka vilken känsla som finns i scenen. Icke-diegetisk tystnad är när det inte finns några ljud alls. 
Det brukar användas för att ge en drömlik känsla. Strukturell tystnad uppstår när det tidigare har 
funnits ljud och de sedan försvinner på strukturellt motsvarande punkt. Vi blir väldigt medvetna om 
musikens avsaknad då vi är vana vid att höra den sedan tidigare.  

4.3.2 Parallelism and counterpoint 
De här koncepten bygger på att musiken antingen “liknar” eller “säger emot” bilderna. (Gorbman, 
1980) 
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4.4 Johnny Wingstedt - Funktionell analys av musik i film och andra multimodalt 
berättande gestaltningar (2012) 

Johnny Wingstedt är doktorand i musikpedagogik och undervisar i musik- och ljudläggning på 
Högskolan Dalarna. 

4.4.1 Multimodalitet 
Multimodalitet bygger på föreställningen om att kommunikation mellan människor inte bara sker 
genom talat eller skrivet språk, utan också genom kommunikationsmedel som gester, kroppsspråk, 
musik, bild, och så vidare. Mänsklig kommunikation sker via en kombination av olika 
gestaltningsformer: med gester och blickar kan ett verbalt uttalande ändra mening helt. Dessutom 
påverkas kommunikationen av en rad faktorer såsom ålder, social status, kön, klass, och så vidare. 
Musik framförs alltid i flera olika kontexter som samverkar med varandra: den personliga kontexten 
är en av de, där individens tidigare erfarenheter och aktuella tillstånd påverkar upplevelsen. Vidare 
finns den omedelbara situationella kontexten som handlar om plats och situation där musiken 
framförs, samt en bredare kulturell och social kontext som rymmer olika musikaliska värderingar. 
Här ingår också intertextualitet, som innebär förhållandet till annan musik som vi lyssnat på i andra 
sammanhang. Musik kan inte de-kontextualiseras, bara re-kontextualiseras.  (Wingstedt, 2012) 

4.4.2 Musikaliska berättarfunktioner 

Wingdstedt (2012) skriver att många regissörer och producenter inom film- och datorspelsvärlden 
ser musikens huvudsakliga och kanske enda funktion att gestalta känslolägen och bidra med 
stämningsskapande funktioner. Han menar att den rollen är avgörande, men att det finns en rad 
andra kommunikativa funktioner som i hög grad är med och formar berättelsen som framförs. Dessa 
redogörs här nedan: 

- Emotiv funktion 
Detta är musikens förmåga att gestalta stämningar och känslor. Den kan beskrivas på två olika sätt: 
upplevd, där musiken får lyssnaren att uppleva vissa specifika känslor, eller observerad, där 
lyssnaren på ett intellektuellt plan är medveten om vilka känslor som uttrycks men själv inte 
upplever dem. (Wingdstedt, 2012) 

- Informativ funktion 
Musik kan kommunicera information om olika saker, till exempel tidsepoker eller kulturella 
miljöer, kulturell status, eller få oss att förstå tankar hos karaktärerna eller dolda motiv. 
(Wingdstedt, 2012) 

- Deskriptiv funktion 
Har som den informativa funktionen en beskrivande roll, där fokus läggs på att “måla upp” olika 
egenskaper hos till exempel personer eller platser. Det kan gälla konkreta fysiska miljöer (“havet”, 
“skogen”, “staden”) eller mer abstrakta sådana ( “morgon”, “solnedgång”, “storm”). Musiken kan 
också beskriva olika personlighetsegenskaper hos karaktärerna. (Wingdstedt, 2012) 

- Vägledande funktion 
De här funktionerna styr deltagarens uppmärksamhet, fokus eller aktivitet på något sätt. Det kan 
vara indikativa funktioner där musiken “pekar ut” specifika detaljer i berättelsen, till exempel 
genom tajmade accenter, pauser eller avvägd frasering. (Wingdstedt, 2012) 
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- Retorisk funktion 
Här kan musik användas för att kommentera, ironisera eller skapa utrymme för reflektion. Det är 
vanligt att använda sig av kontraster mellan musikaliskt och visuellt uttryck, eller att referera till 
kulturellt välkänd musik. (Wingdstedt, 2012) 

- Temporal funktion 
Den här funktionen fokuserar på musiken som tidsbaserat uttrycksmedel, för att skapa kontinuitet i 
den berättande kontexten. (Wingdstedt, 2012) 

5. Metod 

För att uppnå målet med uppsatsen har kvalitativa intervjuer genomförts. Resultatet analyseras 
sedan tillsammans med den utvalda litteraturen.  

5.1 Val av filmklipp 

Filmen som har arbetats med är Blue is the warmest colour (2013), av Abdellatif Kechiche. I den 
valda scenen utbyter huvudkaraktärerna sin första kyss. Scenen är 1 minut och 23 sekunder lång. 
Här nedan följer en deskriptiv redogörelse av den. 

5.1.1 Deskriptiv redogörelse 

Rollfigurerna befinner sig ute i en park. Det är fint väder och fåglarna kvittrar. Adèle och Emma 
ligger ner på gräset i tystnad. Adèle tittar intensivt på Emma, som själv tittar upp i himmelen. Emma 
vänder sig om och tittar tillbaks på Adèle. Här börjar dialogen (översatt på engelska): 
Emma: “ It’s nice being here” 
Adèle: “ - Yes” 
Emma: “ - A little too nice” 
Adèle: “ - I guess so” 
Adèle fimpar sin cigarett i gräset. De fortsätter att titta in i varandras ögon, Emma ler. Adèle ler 
tillbaka. Kameran zoomar in på Emmas ansikte, så att vi ser hennes blick tydligare. Sedan zoomas 
det in på Adèles mun, som ler. Därefter får vi komma ännu närmare Emmas ansikte, den här gången 
hennes ögon som har en intensiv blick, och sedan hennes mun som ler. Strax efteråt filmas Adèle 
när hon tar initiativet till en kyss. De kysser varandra en kort stund, därefter ser vi Adèle som tittar 
på Emma, ler och bryter ut i skratt.   

5.1.2 Motivering till val av filmklipp 
Inför arbetet spenderade jag ganska mycket tid med att försöka hitta rätt filmklipp. Anledningen till 
att jag valde just den här är för att jag tycker att det är en väldigt stark, intim och känslomässig scen, 
och jag ville utforska hur min musik skulle påverka den. En annan anledning är att den inte har så 
mycket dialog, vilket jag tyckte var positivt inför musikskapandet. Det är en väldigt kort scen vilket 
var utmanande för kompositionen.  
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5.2 Kompositionens arbetsprocess 

Filmklippet med musik kan ses via följande länk: https://youtu.be/WK4tRWL2ybg.  
Jag har arbetat i programmet Reason Propellerhead och använt mig av enbart mjukvaruinstrument, 
med undantag från min MIDI-synt. Arbetsprocessen var väldigt flytande och jag jobbade mycket 
med pålägg, jag hade ingen färdig idé om hur stycket skulle bli från början utan jag jobbade utifrån 
en känsla.  Mitt mål med kompositionen var att försöka förstärka känslor som jag personligen hade 
när jag såg filmklippet först, vilka är: melankoli, hopp, nervositet och lycka. Stycket byggs av en 
bas-synth, två ambienta syntar och en hi-hat. Jag arbetade med points of synchronization i både 
rytmiska och melodiska inslag (Sonnenschein, 2001) för att förstärka de starka ögonblicken och 
föra publikens uppmärksamhet åt ett önskat håll. Dessa är bassyntens entré när cigaretten fimpas 
(00:30), hi-haten som börjar när Emmas ögon filmas på närhåll (00:45) och den ambienta 
“klockljuds”-syntens ingång vid kamerarörelsen när Adèles ansikte filmas (00:54). Melodin är 
enkelt uppbyggd och instrumenten få för att inte ta alltför mycket uppmärksamhet från scenen. Efter 
kyssen valde jag att låta melodin ebba ut för att sedan bli helt tyst för att låta stunden efteråt kännas 
annorlunda och låta deras skratt komma fram bättre. Tack vare kontraster kan effektiva emotionella 
effekter skapas (Sonnenschein, 2001).  

5.3 Kvalitativa intervjuer 

Det kvalitativa perspektivets intresse är att studera människans uppfattning av den omgivande 
verkligheten, till skillnad från det kvantitativa där observationer, mätningar och registreringar är 
praxis (Backman, 2008) . I detta fall ansågs den kvalitativa undersökningsmetoden mest passande 
för att möta syftet. 

Undersökningen gick till på följande sätt: först fick respondenten information om studien, om 
intervjuns syfte, om de etiska förutsättningarna och praktiska detaljer Först visades den första 
filmen utan musik, och direkt efter visades versionen med musik. Därefter började intervjun. Det 
genomfördes en riktad öppen intervju, med vida frågor som belyses med frågeområden , och där 
den tillfrågade fick beskriva sitt sätt att uppfatta ett fenomen. Standardfrågorna kan läsas i bilaga 3 i 
slutet av uppsatsen. Sedan följdes frågorna upp med målet att respondenten skulle fördjupa sig inom 
det som ansågs meningsfullt för uppsatsen. (Lantz, 2013) Den här intervjumetoden valdes för att 
söka sammanhang och nyanser hos den intervjuade, samt för att det kan vara svårt att få inblick i en 
annan persons emotionella respons genom alltför strukturerade och snäva frågeställningar. 
Intervjun skedde i olika hemmamiljöer, intervju ett hölls hos respondenten och intervju två och tre 
hölls hos mig. Intervjun spelades in på en portabel inspelningsmikrofon. Sedan transkriberades 
intervjun till text på dator.  

5.4 Val av deltagare 

Valet av intervjupersoner har utgått utifrån deras tidigare kunskap respektive okunskap om 
filmmusik och ljudläggning. På grund av tidsbrist har det inte skickats ut förfrågningar där vem som 
helst kan delta i intervjustudien, utan tre personer i min bekantskapskrets valdes. Två av tre har sett 
originalfilmen tidigare, vilket inte var någonting som togs i beaktning vid urvalet av respondenter. 
Det är dock en faktor som har kommenterats i analysen.  
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5.5 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) har tagits i aktning under genomförandet av den 
här intervjustudien. De delas in i fyra huvuddelar, här nedan följer utdrag ur skriften:  

- Informationskravet: “Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte.” 

- Samtyckeskravet: “Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan.” 

- Konfidentialitetskravet: “Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 
största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem.” 

- Nyttjandekravet: “Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forsknings-ändamål.” 

6. Resultat 

I detta kapitel presenteras studiens resultat baserat på det empiriska materialet. Kapitlet utgår ifrån 
studiens tre huvudfrågeställningar och är uppdelat i följande avsnitt:  
1. Respondentens känslor innan musikläggning 
2. Respondentens nya känslor och perspektiv efter musikläggning 
3. Respondentens uppmärksamhet efter musikläggning 

6.1 Presentation av respondenter 

Respondent 1, 33 år gammal, är student på musik- och ljuddesignprogrammet och hobbymusiker. 
Hen har ingen större erfarenhet av ljudläggning förutom vid ett tillfälle då hen fick lägga lite 
ljudeffekter och atmosfär till ett reportage, på fritidsnivå. Respondent 1 har tidigare sett 
originalfilmen. 

Respondent 2, 28 år, är musiker och ljuddesigner och frilansar som filmmusiksproducent. Hen har 
några års erfarenhet i branschen. Respondent 2 har inte sett originalfilmen tidigare.  

Respondent 3, 25 år, har ingen bakgrund i filmmusik eller ljudläggning, med undantag från ett 
tillfälle när hen fick prova på att göra trampljud till ett kort filmklipp som en del av en 
folkhögskoleutbildning i konst. Respondent 3 har sett originalfilmen tidigare.  

6.2 Känslor innan musikläggning 

Alla tre respondenternas upplevda känslor av filmen innan musikläggning beskrivs som nervositet, 
både en positiv och en negativ sådan. Den initiala tystnaden mellan huvudkaraktärerna, både 
diegetisk och icke-diegetisk, upplevs som något lite obekvämt och långdragen.  

“Jag tycker att det är en väldigt liksom, pirrig scen”  Respondent 3 
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“ Ehm… ja men lite sådär… att det är lite sådär “suspense”, lite ångest oavsett…” - Respondent 1 

“Stämningen i den scenen var lite nervös nästan, inte på ett dåligt sätt utan det var liksom, man blev nervös 
för deras skull. “- Respondent 2 

Trots att scenen är väldigt kort så beskrivs en känsla av att den gick långsamt:  

“Den kändes långsam och man visste inte riktigt vad som skulle hända, även om man anade det.”  - 
Respondent 2 

Respondent 1, som har berättat att hen inte har några riktigt positiva tankar om filmen sedan innan, 
påverkas av det när hen ska återge sina upplevelser av det första filmklippet: 

“Alltså jag har ju sett filmen och har ju mina åsikter om den, jag tycker den är rätt störig […] så det är klart 
jag har mina tankar om den. Så jag kanske är lite styrd av vad jag tänker om dem karaktärerna… att jag 
bara: nej, det kommer inte gå bra! Lite så. Men det vet jag ju.”- Respondent 1 

Respondenterna beskriver också att de får en känsla av empati, att de börjar sätta sig in i 
karaktärernas situation och själva uppleva karaktärernas eventuella känslogång.  

“ En blir liksom väldigt inne i vad de kanske känner och tänker just då. Lite nervositet, lite såhär 
förälskelsekänslor, jag satte mig in i det som jag tänkte de kände och att jag blev pirrig och glad.” - 
Respondent 3 

“ Om man tänker såhär flörtscen, ahh, nervöst, man känner massa känslor…”-  Respondent 1  

Tystnaden spelar en betydlig roll för till exempel respondent 2. Hen beskriver att känslan av 
nervositet växer sig starkare i och med att scenen var helt tyst.   

“Det var väl främst den här nerviga känslan, vad kommer hända, är de på samma plan, tänker de samma 
sak och sådär. Jag tror tystnaden gav ganska mycket utrymme för att liksom försöka tänka vad som skulle 
hända.” - Respondent 2 

Respondenterna fick frågan om huruvida de tyckte att deras upplevda känslor förstärktes när de fick 
se den andra filmen, med musik. De beskrev att musikens språk gjorde känslorna starkare och 
tydligare. 

“Jag tyckte att musiken förstärkte den känslan, alltså språket i musiken är inte happy, ingen sommarhit 
liksom…” - Respondent 1 

“ Jag tror att jag tycker att det förstärker det jag kände i första liksom, för jag kände ändå att jag kände 
samma liksom förälskelsekänslor på något sätt och att dom blev tydligare andra gången jag såg den med 
musiken. Ja, att det blev starkare på något sätt.” - Respondent 3 

“Det var liknande känslor, (…) jag tycker det kändes lite mer dramatiskt på något sätt och att det var som att 
det var lättare att gå in i deras känslor. “- Respondent 3 
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6.3 Nya känslor och perspektiv efter musikläggning 

Det uttrycktes att musiken spelade en viktig roll i skapandet av nya känslor. Den tidigare väldigt 
tydliga nervositeten byttes ut mot en varmare, mer avslappnad känsla. Det blev också lättare att 
tänka sig in i vad som skulle kunna hända härnäst:   

“Jag tror jag fick nya känslor. Den (scenen) var inte lika nervös, den kändes lite varmare och man blev själv 
inte nervös, men man anade vart det var på väg till, medan i originalet så visste man inte och då blev man 
mer nervös och man fick sitta och fokusera lite mer. Ofta när det blir tysta scener så sitter man på helspänn 
eller man försöker lyssna mer. Så jag tror inte att den förstärkte just hur din musik gick, för den gav en ny 
känsla.” - Respondent 2 

“På ett sätt så kom jag nog att tänka på att det var lite stelt utan musiken, lite stel stämning och det tänkte 
jag inte på när musiken var där. (…) Att det försvann på något sätt, att såhär… det kändes inte lika tvekande, 
eller jo det gjorde det men inte på samma sätt liksom.” - Respondent 3 

Föregående citat är en försmak på vad samtliga respondenter uttryckte angående musikens guidning 
i känslorna. Arrangemangets uppbyggnad beskrivs som en genväg i både berättelsen men också i 
den känslomässiga delen.  

“Där kände jag direkt att okej, det här bygger upp till någonting. Och man kände ganska snabbt att det 
bygger upp till någon slags scen med mycket passion. Och sen hände ju det. Det gav mig som tittare en 
snabbare inblick över vad som skulle hända, eller man skulle ha för känsla.”- Respondent 2 

 “Det kändes lite som att den (musiken) pushade en i rätt riktning på något sätt, att “nu är det spännande”! 
Liksom.”- Respondent 3 

Även respondent 1 beskriver uppbyggnaden i låten som en betydande faktor i den emotionella 
tolkningen: 

“Musiken är med och skapar en känsla som man på något sätt väntar på ska upplösas, om det då är känslan 
av att vänta på någonting eller inte veta vad någonting betyder, eller vara i någonting som är lite jobbigt, 
och att det ska lösa sig sen… typ så.” - Respondent 1 

Samma person berättar att en känsla av ledsamhet och melankoli fanns när musiken spelades, trots 
att scenen kanske till en början uppfattades som härlig och glädjefylld. Här spelar faktum att 
respondenten sett hela filmen tidigare en stor roll, då hen vet att ett sorgligt avslut väntar: 

“Jag kände att det var lite så att musiken fick mig att känna de här känslorna, att det fanns någonting lite så 
sorgligt eller så, och det kan det ju vara även i någonting roligt som en flörtscen, så kan man undra vad som 
ska hända sen, så det var lite som att musiken gav lite försmak på vad som kommer att hända sen.” - 
Respondent 1 

Karaktärerna i filmen utbyter enbart några få ord, vilket bidrar till att tittarens uppmärksamhet 
skärps när dialogen väl är igång. När musiken hörs i bakgrunden tycks dialogen förändras och blir 
mer distanserad. 

“Jag tycker att det var lite svårt att fokusera på vad de sa, eller de säger ju inte så mycket men när de väl sa 
någonting så tänkte man är det här viktigt att lägga märke till, vilket jag tänker att det kanske inte så mycket 
är i originalet heller, eller de är ju mest bara här och det är nog det man fokuserar mest på. Men med 
musiken blev det lite mer distans liksom. “ - Respondent 1 

Detta är en åsikt som alla respondenter delar, men för respondent 2 och 3 är distansen till replikerna 
något som påverkar känslan just i det ögonblicket, och gör dialogen till något sekundärt, något som 
inte är så viktigt längre.  
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“Den smälte in lite, den kom inte fram lika mycket och då kändes det mer som att i originalscenen  så var 
replikerna viktigare, men i scenen där du hade lagt på musik så kändes det mer som att orden inte är så 
viktiga, som i verkliga livet, ibland säger man bara saker för att det leder till någonting, man tänker inte 
riktigt på vad man säger, så jag tror att fokuset försvann lite från replikerna, men det gjorde inte så mycket 
eftersom det inte var så jättemycket repliker.” - Respondent 2 

“Jag tror att jag tyckte att det var svårare att fokusera på dialogen. (…) Alltså på ett sätt så kanske jag kände 
att det inte var lika viktigt med dialogen när musiken kom, typ. Att det fanns så mycket annat att lyssna på, 
på något sätt.” - Respondent 3 

6.4 Uppmärksamhet efter musikläggning 

Respondenterna fick frågan om huruvida de tyckte att musiken ledde deras uppmärksamhet. 
Respondent 1 svarar: 

“Ja men det tänker jag att den gjorde. Att den både såhär precis i början så höjs ju volymen, den fade:as in, 
och sen så känns det som att den sänks lite igen, när dom tittar på varandra eller första gången någon säger 
någonting. Eller det var ändå som att jag upplevde att musiken gav liksom rum till dialogen, men att det 
ändå blev skillnad på när det inte var musik alls. “ - Respondent 1 

Respondent 3 uttrycker att musiken betonar rörelser: 

“Den (musiken) ändrades någon gång vid någon rörelse liksom och då kanske jag blev mer uppmärksam på 
det” - Respondent 3 

Något som lades märke till var tystnaden som infinner sig efter kyssen. Den upplevdes ge en tydlig 
effekt, men gav också utrymme för lättsamhet.  

“Jag tycker det var väldigt tydligt när musiken försvann, då blev det som att det blev någon effekt, som att 
här ska du liksom vara mer uppmärksam.” - Respondent 3 

“Sen i slutet när den tog slut och de började skratta, så upplevde jag att jag tyckte om det slutet på scenen 
bättre, för att då kände man lite såhär okej nu har det varit mycket passion, och sen när musiken slutade så 
kände man lite den här flamsigheten eller känslan av att oj, [flinar], vad roligt och fånigt det känns 
samtidigt. “- Respondent 2 

Musiken upplevdes av en respondent som antingen en representation av huvudkaraktärernas 
känslor, eller musik som de själva hörde, alltså diegetisk sådan.  

“Det är som att jag kan tänka på något sätt att när jag hör musiken så kan jag tänka att det liksom 
representerar det som händer inuti de, kanske. Den var såhär lite, snabb på något sätt och då tänkte jag 
kanske på hur jag kan känna när jag känner mig förälskad och nervös, att pulsen kanske är snabb, och innan 
musiken var där så var det en ganska lugn stämning men jag tror inte att jag skulle ha känt mig lugn i den 
situationen om jag var någon av dem. Utan jag tror att jag hade känt lite som musiken, lite så (nynnar 
rytmiskt).” - Respondent 3 

“Du vet om en har musik på i bakgrunden när en hänger med någon så kan ju det vara annorlunda än om 
det är helt tyst, så jag kanske tänkte mig in att musiken var där mellan dom.” - Respondent 3 
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7. Analys 
I detta avsnitt presenteras en analys av resultatet samt av metoden.  

7.1 Resultatanalys 

En gemensam åsikt hos alla respondenter är att tillägget av musiken i en annars tyst och spänd scen 
ger en känsla av värme och avspändhet. Den tidigare scenen kändes långdragen och lite plågsam: 
det fanns inga ljud att gömma sig bakom. Det enda som hördes var fågelkvitter och karaktärernas 
andning och rörelser. Här har ljudläggaren lyckats skapa en lite pinsam eller spänd stämning genom 
att alla småljud hörs och åskådaren själv känner karaktärernas nervositet. Ljudläggaren har beskrivit 
ljudmiljön enligt Dykhoffs (2004) berättarfunktioner. Tystnaden som hörs i scenen är en diegetisk 
tystnad och avsaknaden av icke-diegetisk musik kan resultera i att platsen eller rummet blir mer 
påtagligt för åskådaren. Eftersom musik kan ha som funktion att hjälpa åskådaren att få en viss 
respons, kan avsaknaden av denna göra det svårare för hen att emotionellt tolka scenen (Gorbman,
1980). 

En majoritet av respondenterna uttryckte att musiken förstärkte de känslor de hade fått efter att ha 
tittat på originalscenen. De blev tydligare och det upplevdes också lättare att känna de känslorna. 
Detta styrker konceptet om parallelism som Gorbman (1980) nämner i sin artikel, där musiken och 
bilden talar samma språk. 

Något som togs upp flera gånger under intervjuerna är musikens möjlighet att guida åskådaren i hur 
hen ska känna. Detta skedde genom bland annat arrangemangets uppbyggnad och val av klangfärg. 
Guideningen uttrycktes ta form både genom skapandet av nya känslor och genom att visa vart 
publiken ska lägga sin uppmärksamhet. Att musiken får tittaren att uppleva nya känslor kan 
förklaras med hjälp av Wingstedts musikaliska berättarfunktioner (Wingstedt, 2012), i detta fall den 
emotiva funktionen. Musiken gestaltar känslor och stämningar, både genom att personen själv 
upplever dem och genom den intellektuella förståelsen av att vissa känslor uttrycks genom musiken. 
Publiken här tar alltså del av den emotiva funktionen genom att både observera och uppleva. Den 
musikaliska resan som tittaren får vara med på ger en “added value” i form av empatiskt värde då 
det som hörs passar väl ihop med bilderna (Sonnenschein, 2001) 
Guideningen i känslorna kan också kategoriseras som den vägledande berättarfunktionen 
(Wingdstedt, 2012), musiken gör det lättare att tänka vad som ska fokuseras på och vad som ska 
hända härnäst. De indikativa funktionerna pekar ut specifika detaljer som ligger i fokus, till exempel 
genom volymskillnader och toner eller rytmer som tajmar en visuell händelse.  Ett annat resultat av 
musikens guidening är att musiken kunde representera det som karaktärerna kände, vilket den 
informativa berättarfunktionen kan göra (Wingdstedt, 2012).  

Claudia Gorbman (1980) skriver att diegetisk tystnad kan tydliggöra att karaktärerna inte pratar, 
eller pratar väldigt lite, då musik kan ha en dämpande effekt på tystnaden. Detta kan förklara 
åskådarnas initiala obekvämhet och nervositet under tittandet av den första filmen. Den stela, 
nervösa stämningen byttes sedan ut mot en varmare, mer avslappnad känsla, tack vare musiken i 
den andra filmen. Dialogens betydelse tycks också förändras när musiken läggs till, den känns mer 
distanserad och inte lika viktig, här läggs istället större vikt på stämningen i scenen, som i sin tur 
byggs upp av musiken. Detta styrker Gorbmans idéer än en gång då den diegetiska tystnaden, som 
fortfarande existerar men inte hörs, inte känns lika mycket på grund av den pålagda icke-diegetiska 
musiken.  
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I den andra filmen reagerade två respondenter på att musiken tog slut direkt efter kyssen, när 
karaktärerna utbrister i skratt. Det upplevdes som en effekt, och som att den mer allvarliga 
stämningen med musiken försvann och gav plats för lättsamhet. Det är då både en diegetisk och 
icke-diegetisk tystnad, vars berättarfunktion kan vara retorisk (Wingstedt, 2012) då kontrast 
används för att skapa utrymme för reflektion. Tittaren har börjat vänja sig vid musiken och när den 
plötsligt tar slut skapas en effekt som kan tolkas på valfritt sätt- det som dock är säkert är att 
kontrasten mellan musik och tystnad har fångat publikens uppmärksamhet (Sonnenschein, 2001).  

7.2 Metodanalys 

En viktig faktor att inte förglömma är kontextens betydelse. En fundamental sådan är den 
personliga kontexten där individens tidigare erfarenheter och tillstånd i stunden påverkar 
upplevelsen (Wingdstedt, 2012). I detta fall bör vi ha i åtanke att alla respondenter har olika 
bakgrund och erfarenheter, både allmänt i livet och kopplade till filmen. Till exempel hade en av 
respondenterna som hade sett filmen tidigare lite annorlunda känslor kopplade till den än de övriga 
respondenterna, vilket märktes när hen skulle berätta om sina känslor till det nya klippet.  
Dagsformen på de olika personerna spelar också stor roll för hur de kan komma att tolka någonting, 
samt platsen och situationen de befinner sig i när de får se filmen. Deras reaktioner hade kunnat 
vara annorlunda om vi befann oss på en annan plats eller om jag lämnade dem ensamma i rummet 
för att se filmen. Till exempel kan deras nervositet vid visningen av den första filmen vara kopplad 
till att jag befann mig i samma rum, eller till vetskapen att de deltog i ett experiment. Sist men inte 
minst pågår allt detta vidare i en kulturell och social kontext som rymmer ett flertal värderingar, 
bland annat musikaliska värderingar, olika sätt att lyssna, tänka på och prata om musik, och så 
vidare (Wingdstedt, 2012). Jag har varit högst medveten om dessa kontextuella faktorer under 
studiens gång, men med detta sagt har jag inte baserat min analys på dem då det hade gett uppsatsen 
ett annat fokus. 

8. Sammanfattning och diskussion 

Filmmusiken har visat sig påverka tittarna på olika sätt. Jag har kunnat tillämpa Wingstedts (2012) 
musikaliska berättarfunktioner på många av deltagarnas intervjusvar. Det var tydligt att scenen utan 
musik respektive den med hade olika stämningar och kändes annorlunda för respondenterna. 
Musiken har både förstärkt känslor som uppkom vid tittandet av filmen utan musik, och skapat nya. 
Begrepp som added value (Sonnenschein, 2001) och parallelism (Gorbman, 1980) har kunnat styrka 
respondenternas beskrivningar av deras upplevelser. Musiken har guidat åskådarnas i deras 
emotionella tolkning genom arrangemang, klangfärg, volym och rytm. Tittarnas uppmärksamhet har 
i vissa fall skiftat i och med musikens entré och dess kontraster, bland annat genom points of 
synchronization (Sonnenschein, 2001). Låten har också uppfattats som en representation av 
karaktärernas känsloläge och stämning.  

Gorbman (1980) skriver att det kan vara svårt för åskådaren att tolka den emotionella stämningen i 
en scen utan musik. Precis som att regissören bestämmer vilken typ av musik det ska vara för att få 
tittarna att uppleva en viss typ av känslor, så är tystnad också ett verktyg för att uppnå en specifik 
emotionell respons. I detta fall har tittarna inte haft några svårigheter att uppleva känslor i det tysta 
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klippet , det som dock är intressant är ifall de har tolkat scenen på det sättet som regissören hade 
tänkt sig. 

Det hade varit intressant att se vad skillnaden hade blivit om jag hade valt att visa filmklippen i 
motsatt ordning. Här var min idé att undersöka den emotionella responsen av musiken efter att ha 
sett klippet utan musik, därav valet av visningsordning. Dock hade resultatet kunnat se annorlunda 
ut om fokuset istället låg på hur responsen hade blivit om musiken hade plockats bort.  

Studiens syfte har varit att visa hur musik påverkar en filmsekvens som tidigare inte innehållit 
musik och undersöka tittarens upplevelse av en scen med respektive utan musikläggning. Jag anser 
att syftet är uppnått då jag har fått fram ett tillfredsställande resultat som besvarar mina 
frågeställningar. Jag har under arbetets gång lärt mig oerhört mycket om musikens emotionella 
påverkan på rörliga bilder och är övertygad om att jag kommer kunna titta tillbaks på studien och ha 
stor användning av den i mitt yrkesliv som ljuddesigner.  
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10. Bilagor 

10.1 Filmsekvens 
https://youtu.be/WK4tRWL2ybg  
Komposition: Emil Göthberg 

10.2 Filmsekvens utan musik 
https://www.youtube.com/watch?v=kP_BFWeQRxw 

10.3 Standardfrågor i intervjuerna 

1. Har du någon bakgrund av ljudläggning eller film av något slag? 
2. Hur upplevde du den första filmen? 
3. Vad upplevde du för känslor när du såg första filmen?  
4. Vad var din upplevelse när du såg den andra filmen? 
5. Vad skulle du säga var din första känsla när musiken gick igång? 
6. Tyckte du att musiken visade dig vart din uppmärksamhet skulle vara?  
7. Tyckte du att det hände någonting med dialogen när det hade lagts på musik? 
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