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______________________________________________________________________ 
 
Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna uppsats är att skapa en djupare förståelse för hur populärmusik i film 

kan påverka filmens publik. Vi vill även undersöka hur musik kan marknadsföras 

genom samspelet av musik och film. För att besvara syftet har vi kommit fram till 

följande forskningsfrågor: Vad har samspelet av musik och film för effekt på filmens 

publik, och Hur kan synkronisering av musik i film leda till en exploatering av den 

medverkande musiken? 

 

Metod  

I denna uppsats ville vi göra en så nära undersökning av valda ämne som möjligt vilket 

ledde till valet av en kvalitativ forskningsmetod. Teoretisk och empirisk data har 

samlats in från primär- och sekundärkällor i form av intervjuer, fokusgrupper och 

litteratur. Då vi valde att samla in redan befintlig teori för att sedan jämföra den med 

egen insamlad empiri, ledde detta till en abduktiv ansats i arbetet.  
 

Slutsatser 

Slutsatsens resultat visar på music supervisorns betydande roll i arbetet med 

synkronisering av musik i film. Vi kan urskilja att film är en utmärkt arena för musik att 

bli exponerade för en ny eller större publik. Till sist har vi granskat en djupare förståelse 

kring hur publiken tolkar film och musik som ett samspel och effekterna på publiken 

som skapas genom detta samspel. Vi ser utifrån resultatet den betydande faktor av att 

använda musik i film, både för artisters marknadsföring såväl som en känslohöjande 

faktor för filmens historia och påverkan på publiken.  
 

Nyckelord: Music supervisor, synkronisering, kommunikation, budskap, tolkning, 

word-of-mouth.
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Abstract  
Purpose and research questions 

The purpose with this essay is to create a deeper understanding about synchronization of 

popular music in movies and how it can affect the movie’s audience. We also want to 

examine how music can be promoted by the interaction of music and movies. To answer 

this purpose we have created two research questions: How does the interaction of the 

music and movie, affect the audience, and How can synchronization of music in movies 

lead to an exploitation of the participating music? 

 

Method 

With this essay we wanted to create a close examination of our chosen subject, which 

led to the choice of a qualitative research. Theoretical and empirical data have been 

collected from primary- and secondary data in the forms of personal interviews, group 

interviews and literature. As we chose to collect already existing theory and later 

compared it to our own collected empiricism, this led to an abductive work process.  
 

Conclusions 

The conclusions of this essay points out the importance of the music supervisors work 

with synchronization of music in movies. We can identify that the movie is an excellent 

arena for music to be exposed to a new or greater audience. Finally we have indicated a 

deeper understanding about how the audience interprets movies and music as an 

interaction and the effects by the audience that is created from this interaction. From our 

results we can identify these important factors by using music in movies, both for the 

artists marketing as well as an emotional factor for the storyline of the movie and effects 

on the audience.  
 

Keywords: Music supervisor, synchronization, communication, message, decoding, 

word-of-mouth. 
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1 Inledning  
I detta inledande kapitel introducerar vi vårt forskningsområde genom att kort 

framställa historien bakom musik i film; synkronisering. Detta leder sedan till en 

diskussion om samspelet mellan musik och film. Publikens upplevelse av samspelet 

mellan musik och film, tas även kontinuerligt upp i texten. Avslutningsvis presenterar vi 

våra forskningsfrågor.  

______________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

I Paris 1895 introducerade The Lumiére Brothers bilder tillsammans med musik för 

första gången (Inskip, MacFarlane & Rafferty 2008). Detta var komponerat av en 

pianist (Inglis 2003). Musiken var behövlig för att täcka oljud både från publik och 

projektorer, men även nödvändig för att minska den mänskliga rädslan för mörker och 

tystnad i biosalen. Mycket av den musik som skrevs till stumfilm var skriven för att 

bidra till förståelsen av filmberättelsen. Musiken var först och främst till för att ersätta 

saknaden av tal. (Pearson & Simpson 2001). 
 

I musikalen The Jazz Singer, 1927, introducerades däremot musik i film för första 

gången, vilket slog igenom så starkt att det under de kommande tre åren producerades 

över 200 musikaler (Inglis 2003). Musiken som användes i filmerna var antingen redan 

färdigproducerade kända låtar eller komponerade speciellt utefter filmens syfte (Inskip 

et al. 2008). Inte förrän på 1970-talet kom populärmusik med i film som inte var 

musikal, och därmed blev musik i film en självklarhet. Denna ljudfästning som används 

för att överföra tidigare inspelad musik eller speciellt producerad musik till film kallas 

för synkronisering (Stannow & Hillerström 2010). Idag är det en music supervisors 

arbete att koordinera musik till film. Tillsammans med en films producent eller regissör 

tar en music supervisor fram musik som passar filmen. (Passman 2011). Denna multi-

miljon-världsomfattande industri har bildats från kombinationen av musik i film, och 

uppmärksammar frågorna ‘vem väljer vad, varför och hur?’ (Inskip et al. 2008). 
 

Musik har alltid varit ett viktigt element i filmupplevelsen och spelat en viktig roll i 

produktionen, konsumtionen och den kulturella meningen av film (Pearson & Simpson 

2001). Ljudelement i en films scener som exempelvis djurläten, åska, hjärtslag samt 
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spädbarn som gråter är ljud som kan uppmana till känslor hos publiken (Inglis 2003). 

Donelly (2001) tar även upp att ljud och bild är intimt kopplade till varandra, som till 

exempel i skräckfilmen “Stinger” vars musik tillsammans med bilden bidrar till en 

visuell chock. Dessa ljud hjälper filmen att skapa stämning och kan förstärka känslor 

hos publiken (Inglis 2003). En kompositör som skriver sin musik speciellt till filmens 

olika scener, gör detta till en färdiginspelad scen så att musikens element blir 

synkroniserade med filmen rörelse på ett passande sätt (Davis 1999). Användandet av 

populärmusik i film har blivit en nyckelfaktor av dess utveckling (Pearson & Simpson 

2001). Inglis (2003) håller med och menar vidare att musikens sätt att berätta och ge 

estetiska och kommersiella möjligheter till filmen har förändrats från det traditionella 

sätt där musik skrevs direkt till film, till en ökad användning av populärmusik. 
 

Det finns en stor mängd olika kommunikationskanaler (Agndal & Axelsson 2012). Den 

medieanvändning som konsumenter tar del av är viktig information för att 

marknadsförare ska nå ut till sina kunder. Medieanvändningen har förändrats drastiskt 

sedan millenniumskiftet och den är viktig att förstå för organisationer för att kunna 

planera sin marknadsföringskommunikation. Frågan om hur mycket tid en konsument 

spenderar framför exempelvis tv:n, kan vara en relevant fråga. (Parment 2008). Nu har 

tiden förändrats och tv-exponering välkomnas som en möjlighet till exponering och 

intäktsgenerering (Goldberg 2004). 

1.2 Problemdiskussion  

På 1990-talet skedde en stor utveckling inom den digitala teknologin. In på 2000-talet 

minskade skivförsäljningen och i takt med att användandet av Internet ökade flitigt, så 

tog här början på den digitala eran sin fart. (Wikström 2009). Även Goldberg (2004) 

poängterar att skivförsäljningen minskat de senaste åren. Passman (2011) påstår att 

skivaffären nästan dött ut. Ottosson och Parment (2013) menar att film- och 

musikindustrin har drabbats hårt av illegal nedladdning på Internet och att det inte är en 

slump. Wikström (2009) håller med och räknar upp piratmusik som det största skälet till 

minskningen av försäljningsintäkter. Den snabba tillväxten och utvecklingen av 

teknologi har bidragit till att musikindustrin förändrats, och musikmarknadsförare ser 

härmed fördelar kring detta och använder sig av ett flertal distributionskanaler för att nå 

ut med deras produkter och tjänster (Long, Ogden & Ogden 2011). Wikström (2009) 

menar att endast en bråkdel utav en artists publik har chans att uppleva musiken live, 
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vilket gör att man kommunicerar artisters musik främst via olika medier. En intressant 

aspekt är att se hur en artists möjlighet till marknadsföring ökat genom distribuering av 

att ha med sin musik i film. Den påverkan som word-of-mouth har haft på 

konsumentagerande är mer markant nu än tidigare tack vare teknologin. Dess moderna 

framsteg har gjort att word-of-mouth-aktiviteten är mer vanlig och att den bidrar till 

större, viral marknadsföring. (Radigihieri & Mulder 2013). Då word-of-mouth är en 

viktig marknadsföringsaspekt, kommer det att analyseras vidare för att ge förståelse i 

hur synkroniseringen kan ge en bidragande effekt på hur resultatet av musik i film kan 

kommuniceras. 

 

En intressant aspekt är att musik idag blir mindre och mindre betydande som en separat 

upplevelse där värdet fås genom endast ett lyssnande, och är istället en del av en 

helhetsupplevelse. Musik dyker upp i videospel, filmer, sociala nätverk och olika 

marknadsföringskampanjer. (Bhattacharjee, Gopal, Marsden & Sankaranarayanan 

2009). Utan musik skulle film inte vara levande. Publikens tolkning av musiken och 

filmens budskap är en betydande faktor för uppsatsen. Alla filmer förlitar sig mer eller 

mindre på musikaliska element (Inglis 2003). “Musik är en integrerad del i de flesta 

medier” (Wikström 2009:85). När musik synkroniserades till film ursprungligen, 

användes den som en humörförstärkare och som ett stöd till berättelsen för de som 

kollade på filmen. Gradvis blev musiken en väsentlig del av själva filmen, för att 

färgsätta en scen, föreslå en allmän stämning, intensifiera en berättelse eller ge 

känslomässiga spänningar. (Inskip et al. 2008). Medier, exempelvis filmer, är beroende 

av musik som en förstärkning eller kärna av filmen som produkt (Wikström 2009). När 

musik överförs till film kallas det för synkronisering (Stannow & Hillerström 2010). Då 

synkronisering kan ses som ett måste för att förstärka en scen blir det av yttersta vikt att 

det görs på rätt sätt, för att rätt ljud ska matcha rätt bild. Då olika typer av media 

kombineras för att skapa nya upplevelser blir en music supervisors arbete allt mer 

viktigt (Adams, Hnatiuk & Weiss 2010). Rollen som music supervisor blir intressant att 

undersöka närmre då det är dem som väljer ut musiken för filmen. Det finns idag mer 

tv-serier och filmer än förr och det råder en förhöjd medvetenhet kring tv, film och 

reklam. När skivindustrin rent ut sagt dog ut och skivförsäljningen samt turnerandet 

minskade, ledde den mindre inkomsten för artisterna till att det var svårare för dem att 

endast leva på musiken. (Griffith 2013). Då försäljningen är nere, letar kompositörer 

och artister upp andra inkomstkällor och andra former av marknadsföring för att 
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generera till högre intäkter (Goldberg 2004). Bhattacharjee et al (2009) menar att en 

nyckelfaktor för en långsiktig musikbransch med stor sannolikhet bland annat kommer 

att vara just licensieringen av musik i produkter. Licensiering innebär ett tillstånd i att 

använda en viss låt till ett visst ändamål (Passman 2011). Skivbolag vet om att det är 

genom licensiering som de största pengarna finns idag. Musikkanalen MTV, har förstått 

innebörden av licensiering och idag är deras främsta arbetsuppgifter att licensiera låtar i 

de program de sänder, då det genererar vinst för företaget. (Cardace 2008). En bra 

licens-deal kan leda till en stor radiohit (Griffith 2013). Tack vare denna förändring i 

branschen kan det utläsas några exempel på musik som väntas upptäckas eller har 

upptäckts genom synkronisering i film. Svenska folk-duon First Aid Kit är högaktuella 

med en nytolkning av R.E.Ms låt “Walk Afraid” från 1998 i en amerikansk film som 

släpps 2015 (Rogers 2014). I dramafilmen “Endless love” som släpptes på biografer 

runt om i världen 2014 kunde man höra svenskarna NONONO’s debutlåt “Pumpin’ 

Blood” tillsammans med “Leading Me Now” av svenska singer-songwritern, The 

Tallest Man On Earth (IMDb 2014). Phil Collins hit “In The Air Tonight” som kom år 

1981 och är en av hans mest kända singlar (DeGagne u.å) fick en ny uppvisning då den 

senare medverkade i filmen “The Hangover” (Monger u.å). Ett exempel på hur en låt 

kan komma att bli en hit först efter att den blivit licensierad och synkroniserad till film 

finns i det svenska bandet, Icona Pop med låten; “I Love It”, som inte förrän efter den 

blivit licensierad till film blev en hit, trots att låten släpptes redan ett år tidigare (Griffith 

2013). 
 

Treasure (2011) definierar ljud som en hörbar vibration utförd genom något slags 

medium. Författaren går vidare och säger att allting som är potentiellt till att bli hört, 

räknas som ljud. Ljud och människor lever i samexistens då människor utvärderar 

tillvaron genom ljud (Hultén, Broweus & Dijk 2011). “The better we understand sound, 

the more effectively we can control it and make use of it”. (Treasure 2011 s:17). Av alla 

de olika kommunikationsplattformer där konsumenter interagerar med varandra idag, är 

det lyssnandet av musik som är den största utav dem, detta för att musiken spelar en stor 

roll i en individs liv (Henard & Rossetti 2014). Hörseln är det första sinnet vi utvecklar, 

så tidigt som 12 veckor efter befruktelsen. Våra öron är redan fullt aktiva när vi föds, till 

skillnad från synen som det tar flera månader att utveckla innan individen kan se 

världen. (Treasure 2011). Författaren fortsätter poängtera att det nyfödda barnet letar 

efter säkerhet i sin mammas välkända röst eller i en lugn och rogivande låt. Orden i 
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låttexten som hörs i en film, eller dess innehåll, kan bli använt för att kommunicera 

budskap från filmskaparen till publiken (Inskip, MacFarlane & Rafferty 2010). 

Författarna menar vidare att låttexten inte alltid förmedlar samma budskap som 

låtskrivaren tänkt sig. Först när de kulturella betydelserna som finns kodade i musik 

förstås, kan meningen och innebörden av musiken förstås (Inskip et al. 2008). Med detta 

som bakgrund är det intressant att studera hur en publik till en film med musik reagerar 

på effekten av synkroniseringen. Inglis (2003) talar om att musik tillsammans med det 

visuella mediet tar sig direkt till människors undermedvetna. Författaren menar vidare 

att människor redan naturligt är visuellt orienterade. Musik är en stor del av många 

individers vardag och den påverkar också hans eller hennes känslor, och därmed kan 

musik uttrycka empati och sensualism hos ett varumärke för att på så vis uppnå symbios 

mellan ett varumärke och en individ (Hultén et al. 2011). En låttext kan användas för att 

kommunicera ett budskap (Inskip et al. 2010). Detta resonemang leder till en intressant 

diskussion kring hur ett budskap från musik kan kommuniceras i en film och hur 

publiken kan uppfatta detta budskap, samt påverkas av det. För att ta reda på hur 

människan påverkas behövs förståelse för hur den tolkar något. 
 

Cusic (1996) menar att det inte går att studera populärmusik utan att se på den 

kapitalistiska marknadsekonomin då det är marknaden som definierar och bestämmer 

vad populärmusik är. Ingen studie om artister, inspelningar, låtar eller annat kopplat till 

populärmusik kan bli fullständig utan att ha marknadsföringen som levererar artister, 

inspelningar och låtar till allmänheten, i åtanke (Cusic 1996). Enligt Parker (2004) 

analyserar musikindustriböcker organiseringen och evolutionen av musikindustrin 

snarare än upphovsrätt och de avtalsregler som ligger bakom. Cusic (1996) menar att 

den insyn han fått av den kulturella aspekten av marknadsföring kommer från 

människor han mött och att det är svårt att finna litteratur inom ämnet då de flesta 

böcker om musikindustrin är skrivna från ett perspektiv där artisten försöker att ta sig in 

på marknaden. Cooke (2008) menar att det finns relativt få böcker som omfattar 

historien av filmmusik. Det finns helt enkelt inte en forskning som säger att så här 

fungerar det, utan erfarenheter, kunskap och sunt förnuft är vad som gäller då 

musikindustrin som ska analyseras (Passman 2011). Utifrån de resonemang vi ovan 

presenterat tycker vi att det skulle vara intressant att undersöka detta ämne närmre. Vi 

vill se hur musik i film bidrar till filmen ur en marknadsföringssynpunkt. Vi vill även se 

hur musik i film bidrar till en upplevelse för publiken. Det finns litteratur om ämnen 
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som filmmusik, film, och musik i sig, men inte om det som ska studeras i denna studie. I 

denna uppsats kommer det att forskas vidare kring hur processen av musik i film går till 

och betydelsen av samspelet av musik i film för hur den kan påverka en films publik. 

1.3 Problemformulering  

Ända sedan den första filmvisningen innehavande musik år 1927, har musik blivit ett 

viktigt fenomen inom film. Idag förlitar sig filmer till stor del på musik då musik får 

värde genom en film och en film får värde genom musik. Musik kan färgsätta en scen 

som tillsammans med en låttext kan ge en djupare förståelse av budskapet. Om det 

adderas musik till en scen kan det förstärka publikens upplevelse. Därför är det viktigt 

att filmskapare förstår betydelsen av publikens tolkning av samspelet mellan musik och 

film, för att på rätt sätt skapa rätt filmupplevelse för publiken. 
 

Eftersom skivförsäljningen minskat de senaste åren måste artister hitta fler sätt att nå ut 

med sin musik på och därmed visa sig i fler marknadsföringskanaler, där film är ett 

alternativ. Det gäller däremot att rätt musik väljs ut för filmen och att musiken hamnar i 

rätt scen för att på så vis kunna skapa önskade känslor för publiken och vara givande för 

filmens budskap. Utifrån uppsatsens inledande kapitel syns en music supervisors 

betydande roll för att välja rätt låt, till rätt scen, till rätt film för att förstärka publikens 

upplevelse. Även film som en kommunikationskanal för musik är av betydelse och 

utifrån ovanstående resonemang har vi kommit fram till följande syfte och 

forskningsfrågor. Med uttrycket exploatering i vår andra forskningsfråga menar vi en 

positivt vinklad marknadsföring för den musik som medverkar i film. 

1.4 Syfte och forskningsfrågor 

Vårt syfte med denna uppsats är att skapa en djupare förståelse för hur populärmusik i 

film kan påverka filmens publik. Vi vill även undersöka hur musik kan marknadsföras 

genom samspelet av musik och film.  
 

Forskningsfrågor 

• Vad har samspelet av musik och film för effekt på filmens publik?  

• Hur kan synkronisering av musik i film leda till en exploatering av den 

medverkande musiken?  
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1.5 Avgränsningar och förklaringar 

Vi har i vårt arbete valt att avgränsa oss till musik som är färdiginspelad för att inte rikta 

in oss på för många spår. För att underlätta har vi valt att inte ta med musik som blir 

komponerad direkt till en scen tillsammans med regissören. Vi har valt att inte använda 

oss av film där artisten som sjunger låten medverkar i filmen, då marknadsföringen kan 

bli starkare då bild av artist och medverkande låt paras ihop. När vi i den löpande texten 

använder oss av begreppet film syftar vi på spelfilm. Då vi anser att vårt 

forskningsämne är internationellt har vi har även valt att inte lägga någon avgränsning 

till något territorium. Även mycket av litteraturen och intervjuerna som använts till 

uppsatsen riktar sig globalt. Fortsatt har vi valt att rikta in oss på film och inte reklam, 

tv-serier, dator- och tv-spel. Dessutom kommer vi inte att ta upp skillnaden beroende på 

var filmen visas någonstans, alltså om det är på en biograf eller om det är hemma från 

soffan. Detta skulle i sådana fall bli en uppsats i sig då ljud, ljus och andra sensoriella 

element kan påverka publikens totala upplevelse. Med begreppet publik menar vi de 

som ser och hör filmen med den synkroniserade musiken.  
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2 Metod 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för vilka forskningsmetoder vi valt att arbeta med 

i vår forskningsprocess, samt vilka forskningsansatser vi följt. Begreppen validitet och 

reliabilitet kommer att diskuteras samt informationsinsamling i form av primär- och 

sekundärdata. Avslutningsvis kommer vi att presentera vår kunskapsprocess vi 

genomgått och ett ställningstagande kring vår metodkritik. 

______________________________________________________________________ 

2.1 Forskningsmetoder 

Metod är ett organiserat sätt att utföra en analys eller erhålla empiri på (Kaijser & 

Öhlander 2011). Det skiljs ofta mellan kvalitativa och kvantitativa metoder inom 

metodläran (Andersen 1990). Andersen (1990) skiljer på två olika grupper av metoder 

men som har vissa gemensamma kännetecken. Olsson och Sörensen (2011) menar att 

beroende på vad forskaren vill ta reda på med sin forskning ska dessa tillämpas, och det 

är viktigt att vara medveten om vilken gestaltning sin forskning utgår från. I en 

kvalitativ undersökning kan olika fenomen och egenskaper i den sociala verkligheten 

mätas (Edling & Hedström 2003). I en sådan studie läggs vikten vid insamling och 

studerandet av data (Bryman & Bell 2011). Forskaren i en kvalitativ forskning försöker 

hela tiden möta situationer som om de alltid är nya, vilket betyder att de är neutrala i 

sina förhållningssätt (Olsson & Sörensen 2011). Yin (2011) menar att den kvalitativa 

forskningen omfattar en rad inriktningar och metodologiska val som innebär att en 

kvalitativ studie kan anpassas och göras efter varje unik forskning. Forskaren menar 

vidare att det är tre stycken förhållanden som bidrar extra mycket till detta; att det som 

studeras bjuder in till en stor mängd av tolkningar, att de är alldeles unika och att 

metoden föreslår olika varianter. En stor del av de kvalitativa undersökningar som görs 

innehåller en detaljerad redogörelse av vad som hänt i den miljö som studerats. Till 

synes är de fyllda med alldagliga, platta detaljer men samtidigt är de viktiga för 

forskaren då de beskriver miljön där människor handlar. (Bryman & Bell 2011). En 

forskningsmetod av kvalitativ design har oftast ostrukturerade frågeställningar då nya 

tankar och idéer hela tiden växer fram och fördjupas (Olsson & Sörensen 2011). 

Andersen (1990) menar att den kvalitativa metoden lägger vikt på hur det insamlade 

materialet används och tolkas. En kvalitativ studie karaktäriseras ofta av att den har en 

närhet till undersökningsproblemet samtidigt som det förekommer en öppen interaktion 
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och en närhet mellan forskare och respondent (Olsson & Sörensen 2011). Författarna 

tydliggör att varje fenomen besitter sin unika uppsättning av kvalitéer och egenskaper 

vilket gör att det därför inte går att mäta eller väga det. 
 

Syftet med en kvantitativ forskning anspelar sig på att försöka förklara och beskriva vad 

de olika genomförda tester och mätningar resulterat i (Olsson & Sörensen 2011). Här 

läggs vikt på förhållandet mellan vad som tas reda på och vem som gör detta (Andersen 

1990). Här sker en formell interaktion på avstånd mellan forskare och respondent, till 

skillnad från den kvalitativa forskningen. Det råder här ett jag-de-förhållande mellan 

informant och forskare och det gäller för forskaren att vara så objektiv som möjligt. 

(Olsson & Sörensen 2011). I en kvantitativ undersökning sker en envägskommunikation 

och det är på forskarens villkor som undersökningen sker (Andersen 1990). Ofta sker en 

kortvarig eller ingen kontakt överhuvudtaget med respondenten (Olsson & Sörensen 

2011). I regel har även en kvantitativ forskning en vilja att generalisera till en större 

grupp än vad som faktiskt forskas i och till följd av detta ta fram generell, övergripande 

information och kunskap (Gustavsson 2004). Enligt Edling och Hedström (2003) 

förutsätts det att empirisk data är insamlad i förväg när en kvantitativ forskning görs. 

Författarna menar vidare att det i en sådan forskning är av vikt att vara beredd på att 

kvantifiera sig, det vill säga att vara beredd på att i en social verklighet mäta 

utredningen av olika fenomen och egenskaper. Relationen teori och forskning 

sinsemellan bygger i en kvantitativ forskning på en bekräftelse utifrån en hypotes 

(Olsson & Sörensen 2011). Författarna menar att strukturerade frågeställningar som är 

entydiga för metoden ska förberedas (Olsson & Sörensen 2011). Vid kvantifiering 

måste observationerna objektivt mätas i graden av precision (Andersen 1990). Istället 

för att en kvalitativ studie läggs på kvantifiering, så läggs den på ord (Bryman & Bell 

2011). 

 

Vi har i vårt arbete valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod. Vi har samlat 

in empirisk data allt eftersom och låtit empirin styra arbetets inriktning. Vårt arbete 

innehåller en detaljerad redogörelse för forskningsämnet vilket gör undersökningen 

kvalitativ. En forskningsmetod av kvalitativ design har oftast ostrukturerade 

frågeställningar vilket vår uppsats till en början hade, då nya tankar och idéer som växte 

fram under arbetsprocessen styrde frågorna och ändrade dem. Vi har i arbetet förklarat 

de begrepp som är otydliga för en läsare som inte är insatt i branschen. Det gjorde vi för 
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att ge läsaren en bra och lättförståelig läsning. Yin (2011) menar att studier som är 

tomma på begrepp, även de som redan existerar, inte ses som en kvalitativ forskning. 

Då vi ville göra en nära undersökning ansåg vi att den kvalitativa metoden passade vårt 

arbete. Den kvalitativa forskningsmetoden bidrog till att vi fick en djupare förståelse 

samt att den tillät oss att tolka vår egen empiri. Den kvalitativa metoden lägger vikt på 

hur empirin används, tolkas och studeras.  

2.2 Forskningsansats 

Patel och Davidson (2011) pratar om att en forskare bygger sin teori utifrån att samla in 

data och information som ska ge en så fullständig kunskap om verkligheten som 

möjligt, även kallad empiri. “Forskarens arbete består av att relatera teori och verklighet 

till varandra” (Patel & Davidson 2011 s:23). Andersen (1990) tar upp att det finns två 

olika synsätt att tillägna sig vetande och dessa är det deduktiva och det induktiva 

synsätten. Tillvägagångssätten mellan dem båda står för olika sätt att växla mellan data 

och begrepp (Yin 2011). Yin (2011) påpekar att om data låter sig ledas till begrepp 

förekommer ett induktivt tillvägagångssätt och om begreppen istället leds till 

avgränsning av relevant data som behövs vid insamling är det ett deduktivt 

tillvägagångssätt. Patel och Davidson (2011) anför att det finns ytterligare ett begrepp 

som anger ett sätt att arbeta för att relatera teori och empiri; abduktion. Författarna 

poängterar vidare att abduktion är en kombination av induktion och deduktion. Enligt 

Bryman och Bell (2011) är den kvalitativa forskningsstrategin induktiv och därmed 

tolkande. De påpekar att den kvantitativa forskningen till sin art oftast är mer inriktad på 

siffror till skillnad mot den kvalitativa som är inriktad på ord. En annan skillnad som 

Bryman och Bell (2011) klargör mellan kvalitativ och kvantitativ forskning är den 

induktiva synen på förhållandet mellan teori och praktik. Författarna belyser att det 

induktiva arbetssättet innebär att ett forskningsobjekt som studeras utan hjälp av teori 

tar stöd i en tidigare undersökning och utifrån en insamling, empiri, formulerar en teori. 

De understryker också att studier genomförs för att sedan efteråt kunna formulera en 

generell teori. En deduktiv slutsats dras från principen om att konkreta upplevelser 

tolkas i vardagslivet, eller då ett visst förhållande förutsägs utifrån en fast förståelseram 

(Andersen 1990). Enligt Andersen (1990) är en deduktion en slutledning där slutsatser 

följer med nödvändighet ur gjorda förutsättningar. Författaren beskriver den induktiva 

principen som att allt vetande uppstår ur enskilda upplevelser. Patel och Davidson 

(2011) instämmer med föregående författare och menar att det genom det deduktiva 
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arbetssättet utifrån generella principer och befintliga teorier dras slutsatser från enskilda 

händelser. Genom att arbeta med det abduktiva sättet utförs två steg där det första 

kännetecknas som induktivt och det andra som deduktivt. Det första steget handlar om 

att genom ett enskilt fall formulera ett mönster och det andra steget handlar om att 

ompröva det formulerade mönstret, en teoretisk djupstruktur. (Patel & Davidson 2011). 
 

Med vår undersökning har vi valt den kvalitativa metoden, med kvalitativa intervjuer 

som främsta primärdata. I och med att vi redan innan var informerade om vårt 

undersökningsämne, med information från föreläsningar på universitetsnivå, var vi inte 

helt tomma på förkunskaper kring ämnet och därmed var det svårt att säga att vi endast 

skulle använda oss av ett induktivt tillvägagångssätt. Eftersom vi valde att använda oss 

av en deduktiv ansats genom att samla in redan befintlig teori om branschen från 

tidigare förundersökningar och sedan jämföra den med vår egen insamlade empiri i 

form av en induktiv ansats, så ledde detta till ett växelspel mellan dessa. Vi valde alltså 

att använda oss av en abduktiv ansats i vår undersökning då det är ett växelspel mellan 

induktion och deduktion.  

2.3 Informationsinsamling 

För en kvalitativ forskning finns det olika metoder som är möjliga som tillvägagångssätt 

för att samla in data (Yin 2011). Författaren antyder att dessa metoder är intervju, 

observation, insamling och granskning samt känslointryck. Observationer är ett slags 

primärdata då det är forskarens egna ögon som ser det som ingen annan filtrerat bort 

något ifrån, eller tidigare rapporterat. Insamling och undersökning handlar om att det 

som är relaterat till ens studie sammanställs i ett objekt (dokument, artefakter och 

arkivmaterial), samt att granskning av känslointryck hänvisas som en samlingsrubrik på 

olika upplevelser i uppsatsprocessen som inte bör ignoreras. (Yin 2011). Andersen 

(1990) nämner att syftet med undersökningen, problemformuleringen, den empiriska 

grunden, och den tid och andra resurser som finns att tillgå, är hur valet av metod 

bestäms. Yin (2011) anför att genom att ta del av en kurs och genomföra en kort studie 

måste det begränsas i omfattningen av undersökningen och datainsamlingen till något 

som under loppet av några månader går att genomföra. Författaren menar vidare att det 

vanligaste rådet till någon som påbörjar en studie är att denne ska se till att dess 

omfattning ska ligga innanför den tidsram och de resurser som finns tillgängliga. 

Bryman & Bell (2013) tar upp att det ska tas reda på vad som tidigare gjorts, vilka 
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tidigare kunskaper som finns på området för att slippa “uppfinna” nytt. Författarna 

menar att det däremot är viktigt att tolka det som är skrivet, ha en kritisk inställning till 

det och kunna använda det som ett stöd för egna åsikter och argument och inte 

reproducera eller upprepa teorier som andra forskare står för. 
 

I denna uppsats var kvalitativa intervjuer det primära valet av datainsamlingsmetod, då 

studien bygger på intervjuer med bland annat insatta och pålästa personer inom 

musikbranschen, personer inom filmbranschen samt filmpublik. Forskningen inkluderar 

insamling och granskning då vi utifrån uppsatsens syfte och forskningsfrågor 

sammanställde data. 
 

Urval 

När en undersökning utformas dyker frågan om vilka enheter som skall studeras eller 

inte snabbt upp (Andersen 1998). Andersen (2012) menar att det vid en undersökning 

måste beslutas om alla enheter eller bara några utav dem ska studeras. Eftersom det kan 

vara svårt att undersöka hela populationen behöver forskaren göra ett stickprov som är 

en grupp personer ur ett slumpmässigt urval (Patel & Davidson 2011). Författarna 

poängterar att när urvalet är utfört på ett korrekt sätt så kan resultatet från dessa komma 

att representera populationen. Andersen (1998) instämmer föregående och lägger till att 

det för att få ett tillräckligt användbart statistiskt material kan några grupper i 

populationen komma att vara överrepresenterade i urvalet. Yin (2011) belyser att det i 

en kvalitativ forskning görs ett medvetet urval om vilka som ska studeras då de som är 

mest relevanta för studiens ämne väljs ut. Författaren menar att ett exempel på personer 

att intervjua kan vara de med olika intresse än forskarens. Ett stort antal 

datainsamlingsenheter kan vara bättre då trovärdigheten ökar till skillnad mot om endast 

några få studeras (Yin 2011).  
 

Hermeneutik och Operationalisering  

Patel och Davidson (2011) antyder att en sammanställning av en intervjufråga genom en 

översättning av ett teoretiskt begrepp, kallas för operationalisering av begreppet. Ordet 

används för att beskriva olika tillvägagångssätt som kommer till användning vid 

mätning av begrepp som till exempel temperatur eller hastighet (Bryman & Bell 2013). 

Hermeneutik kan kallas för tolkningslära. Hur det studeras, tolkas och grundbetingelser 
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för den mänskliga existensen försöker förstås, är numera en vetenskaplig riktning (Patel 

& Davidson 2011).  

2.3.1 Primärdata 

Primärdata är om forskaren genom någon form av vedertagen insamlingsmetod samlat 

in data (Olsson & Sörensen 2011). Patel och Davidson (2011) menar att 

ögonvittnesskildringar och förstahandsrapporteringar kallas för primärkällor, då det i 

sammanhanget är närheten till informationslämnaren som är avgörande. Andersen 

(1990) tar upp att primärdata är data som forskaren själv, eller dennes medhjälpare, 

samlat in. Primärlitteratur är sådan som den person som genomfört undersökningen 

beskrivit (Hartman 2004). 
 

En intervju kan antas i flera olika skepnader, två olika typer av former som är 

huvudkategorierna, nämligen strukturerade eller kvalitativa. En strukturerad intervju, en 

interaktion, mellan en intervjuare och en respondent, har ett detaljerat manus då 

forskaren använder ett frågeformulär med frågor som ska ställas och får en formell roll 

som intervjuare och försöker ur intervjupersonerna locka fram svar. (Yin 2011). 

Andersen (1990) tyder på att en intervju är ett samtal då respondenten ger ifrån sig 

information till intervjuaren. Bryman och Bell (2013) tar upp att målet med en intervju 

är att få fram information om hur exempelvis respondenten själv och andra personer 

beter sig, vilka attityder, normer, värderingar och åsikter de har. Andersen (1990) 

tillägger även att samtalet styrs av intervjuaren och denne kan använda sig av olika 

typer av hjälpmedel, till exempel bandspelare, intervjuguider eller frågeförteckningar. 
 

Den helt dominerande formen inom kvalitativ forskning är kvalitativa intervjuer och 

skiljer sig från den strukturerande intervjun. För det första finns inte något strikt manus 

som det finns under en strukturerad intervju och det finns heller inget frågeformulär 

med en lista på frågor som ska ställas till respondenten. Istället går intervjuaren efter en 

tankeram och ställer endast specifika frågor som kommer att variera efter intervjuns 

kontext. (Yin 2011). Intervjun behöver inte bara vara en envägskommunikation som i 

en strukturerad intervju, utan ger möjlighet till en dubbelriktad interaktion där 

respondenten får chans att ställa frågor tillbaka till intervjuaren (Andersen 1990). 

Författaren menar dessutom att en kvalitativ intervju inte bara behöver bestå av en 

person, utan att den även kan hållas med en grupp. 
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Det finns olika intervjusituationer där bland annat mer än en respondent eller fler än en 

intervjuare förekommer. (Bryman & Bell 2013). När det gäller intervjusituationer där 

mer än en respondent finns närvarande, är det till exempel en gruppintervju eller 

fokusgrupp (Bryman & Bell 2013). Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2012) 

menar att fokusgrupper ger möjlighet att studera ett socialt spel så som i 

direktobservationer. Yin (2011) poängterar att en fokusgrupp sparar tid och att 

effektiviteten blir högre. Hur deltagarna tillsammans tänker kring ett visst fenomen, är 

den data som samlas in vid en fokusgrupp (Esaiasson et al. 2012). Bryman och Bell 

(2013) accentuerar att det bästa sättet när en fokusgrupp genomförs är att någon spelar 

in intervjun och sedan transkriberar den. Författarna menar att det kan vara svårt att 

höra och uppfatta vad alla deltagare säger och vem det är som säger vad. När en 

fokusgrupp utförs startas ett samtal mellan deltagarna då målet är att samtalet ska föras i 

en ärlig och öppen ton och att alla i gruppen ska bidra till samtalet (Esaiasson et al. 

2012). En fokusgrupp bör bestå av sex till tio personer, allt efter vad forskaren är 

kapabel till att hantera. Urvalet av de deltagare som väljs ut för att medverka ska alltid 

relateras till undersökningens syfte (Esaiasson et al. 2012). 
 

Under forskningsperioden valde vi att utföra semistrukturerade intervjuer, vilket innebär 

att vi har använt oss av ett detaljerat manus där samma frågor ställts till alla 

respondenter och där frågorna haft öppna svarsmöjligheter. Alla tre författare har 

tillsammans utfört alla intervjuer, för att vi på så vis skulle få ut så mycket som möjligt 

av dem. Detta är en fördel då en person kan komma ihåg något som en annan inte gör 

och tvärtom. Intervjuerna genomfördes via Skype med en live-kamera för att vi skulle 

få en mer personlig prägel på intervjuerna. Vi spelade även in intervjuerna med hjälp av 

ett inspelningsverktyg på en mobiltelefon. Då respondenterna är upptagna personer var 

det svårt att hitta tider för personliga intervjuer då det för alla krävdes besök i 

Stockholm förutom en som befann sig i Los Angeles. Vi beslöt då att intervjuer via 

Skype skulle passa alla parter bäst. De personer som intervjuades är alla insatta i 

branschen och vi ansåg att de var experter inom området synkronisering då 

respondenterna är personer som arbetar med att sätta musik i film eller arbetar nära 

någon som gör detta. 
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Förutom att vi genomförde dessa kvalitativa intervjuer samlade vi även in empirisk data 

genom att utföra en fokusgrupp på sju personer. Med fokusgruppen ville vi undersöka 

hur filmpublik kopplar samman musik med film. Vi ville även undersöka vad musik i 

film ger för effekt på publiken. Vi utförde fokusgruppen med personer av olika kön och 

åldrar. Vi gav gruppen diskussionsämnen genom att ställa frågor och förutom de frågor 

vi ställde så höll vi i en musikfrågesport för att på det sättet se hur intervjupersonerna 

gjorde sina direktobservationer. Under musikfrågesporten som vi genomförde spelade 

vi upp känd och mindre känd filmmusik för deltagarna, där målet var att se om 

deltagarna kopplade musiken till filmen eller om det var andra associationer som 

deltagarna fick. Innan vi startade fick de inte veta att vår uppsats handlade om musik i 

film och att de eventuellt skulle associera låtarna vi spela upp specifikt till en viss film. 

Detta valde vi för att vi ville få ärliga och trovärdiga svar istället för gissningar av film 

eller låt. Vi styrde intervjutiden efter de medverkande deltagarnas intresse att diskutera 

och delta. De personer som deltog i fokusgruppen var personer både med och utan ett 

eget personligt intresse för film och musik. Därför valde vi att hålla fokusgruppen 

anonym i uppsatsen då vi inte ville att de personerna utan ett musikintresse skulle 

avvika från dem med ett. En annan anledning till att vi valde att hålla fokusgruppen 

anonym var av anledningen att misstag i vem som sagt vad skulle minska då 

transkriberingen av intervjun skedde. Vi ville få en helhet om ämnet bland svaren vi 

fick in och inte svar uppdelade i två kategorier baserat på personliga intressen. 

Intervjutillfället spelades in och sedan transkriberade vi det. De frågor vi ställde i 

intervjuerna, både Skype-intervjuerna och fokusgruppen, var utformade för att svara på 

vårt syfte och våra forskningsfrågor, och konstruerade utifrån vår teoretiska 

referensram. Vi ställde frågor angående bransch, kunskap, personliga preferenser och 

tolkande. 
 

Intervjuer med 

• Aghai, Mona - General Manager på TEN Music Group. Skype-intervju, 2014-

12-08. 

• Brink, André - Music Supervision Scandinavia på Universal Music Publishing 

Group. Skype-intervju, 2014-12-09. 

• Holst, Jonas – Music Supervision International på Universal Music Publishing 

Group. Skype-intervju, 2014-12-09. 

• Kivimäe, Hampus - VD på WIFE. Skype-intervju, 2014-12-09.  
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• Malone, Jen - Music Supervisor och Music Coordinator – Frilansare. Skype-

intervju, 2014-12-10.   

• Nilsson, Jonas – Huvudansvarig på synkroniseringsavdelningen på Feeble 

Music. Skype-intervju, 2014-12-10. 

• Stanley, Li – Senior Music Supervision/Music Search på Sony/ATV. 

Telefonintervju, 2014-12-11. 

2.3.2 Sekundärdata 

Böcker och vetenskapliga artiklar är de källor där vi främst hämtar vår kunskap från 

(Patel & Davidson 2011). Författarna menar att det är i böcker som det lättast går att 

hitta utvecklade teorier och modeller. Sekundärlitteratur behandlar ett ämne utan att 

vara en undersökning (Hartman 2004). Böcker, forskningsrapporter och artiklar som 

grundar sig på primärdata är andrahandskällor, sekundärkällor (Booth, Colomb, 

Williams 2004). Andersen (2012) håller med föregående författare och menar att data 

som samlats in av institutioner eller andra personer definieras som sekundärdata. Detta 

poängterar även Olsson och Sörensen (2011) som nämner att information som samlats 

in av andra forskare är sekundärdata. Författarna fortsätter belysa att även 

sammanställningar av publicerade vetenskapliga artiklar är sekundärdata. Andersen 

(1998) menar att något positivt med att använda sekundärdata är att det sparas tid och 

energi om den baseras på redan existerande data, det finns ett oändligt utbud att använda 

sig av. 
 

Mycket av den litteratur som använts i denna uppsats om musik- och filmindustrin är 

skriven utifrån författarnas egna åsikter och erfarenheter. Därför är inte alltid 

författarnas exempel och slutsatser applicerbara på varje enskilt fall. Dock är författarna 

personer som har flera år i branschen och besitter därmed på en stor kunskap om ämnet. 

I vår undersökning har vi använt oss av sekundärdata, då vi vill få större kunskap om 

branschen och på så vis en bredare teoretisk referensram i arbetet. Vi har använt oss av 

sekundärdata i form av litteratur från Universitetsbiblioteket i Kalmar och Växjö, samt 

vetenskapliga artiklar från Linnéuniversitetets sökfunktion - One search. För att vår 

undersökning ska bli så trovärdig som möjligt har vi använt oss av så många teorier som 

möjligt. Nackdelen är dock att det är svårt att mäta trovärdigheten på det data som 

samlats in.   
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2.4 Forskningskvalitet 

En forskare är intresserad av att nå en stor överensstämmelse mellan de teoretiska 

begreppen och de empiriska variablerna (Andersen 1998). “I vetenskapliga 

sammanhang är det viktigt att observationerna uppfyller kraven på pålitlighet 

(reliabilitet) och giltighet (validitet)” (Hartman 2004 s:146). Även Bryman och Bell 

(2011) tar upp kriterierna reliabilitet och validitet samt frågan om dess relevans för de 

kvalitativa forskarna då det finns tankar om att de endast ska vara relevanta för de som 

sysslar med kvantitativ forskning. Kriterierna används för att få en bild av kvaliteten i 

en undersökning (Bryman och Bell 2011). 
 

“Validitet handlar således om huruvida man “observerar, identifierar eller ‘mäter’ det 

man säger sig göra”” (Bryman & Bell 2011 s:305). Bryman och Bell (2011) presenterar 

vidare anledningen till varför validitet endast skulle gälla en kvantitativ forskare då 

begreppet validitet rör mätning, och därmed blir begreppet ointressant för en kvalitativ 

forskare. Andersen (1990) talar om att en förutsättning för att forskningsresultatet ska 

ses med reliabilitet som att samma resultat ska visas när samma fenomen mäts på olika 

sätt. Olsson och Sörensen (2011) menar att det ska bli samma resultat vid varje mätning. 

Andersen (1990) menar vidare att trots att en undersökning har hög reliabilitet behöver 

den inte ha validitet, alltså att undersökningen inte mätt exakt vad den var antagen att 

mäta. Validitetsbegreppet innefattar begreppen giltighet och relevans (Andersen 1998). 

Esaiasson et al. (2012) nämner att validitet enligt deras uppfattning är det svåraste samt 

det mest centrala problemet för den empiriska samhällsvetenskapen. Författarna menar 

att det ter sig så för att frågorna och problemen formuleras på den teoretiska nivån 

medan undersökningarna sker på den operationella nivån, vilket leder till ett 

“översättningsproblem”. Andersen (1990) menar att först när hela det fenomen mäts 

som är avsett att mätas mäts och inget annat, visar resultatet hög validitet. Olsson och 

Sörensen (2011) håller med Andersen och antyder att validitet avser ett mätinstruments 

förmåga att mäta rätt sak. Hartman (2004) menar att begreppet giltighet, validitet, har att 

göra med hur korrekt observationen är, det vill säga hur pass observationen visar oss 

världen som den är. 
 

Bryman och Bell (2011) föreslår två grundläggande kriterier för bedömning av en 

kvalitativ undersökning, trovärdighet och äkthet. Det som vill upptäckas är alternativ till 

det som reliabilitet och validitet står för (Bryman & Bell 2011). En osäkerhet i att 
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tillämpa reliabilitets- och validitetskriterierna på kvalitativa undersökningar ligger i att 

det kan ses som omöjligt att komma fram till en enda och absolut bild av den sociala 

verkligheten (Bryman & Bell 2011). Bryman och Bell (2011) accentuerar om begreppet 

pålitlighet som ska anta ett granskande synsätt gällande trovärdighet i en undersökning. 

Författarna menar att detta ska säkerställa att det skapas en fullständig och tillgänglig 

redogörelse av data, val av undersökningspersoner, intervjuskrifter och så vidare. 

Hartman (2004) stärker detta genom att påstå att pålitlighet har att göra med att samma 

observation ska kunna ske upprepade gånger, och av flera personer. Yin (2011) menar 

att all insamlad data skall vara tillgänglig för andra att granska. Bryman och Bell (2011) 

presenterar antagandet om att en forskare ska agera i god tro i sin undersökning, vilket 

innebär att forskaren styrker och konfirmerar utifrån insikten om att det inte går att få 

någon fullständig objektivitet i sin forskning. Författarna menar att det innebär att 

forskaren inte medvetet ska låta egna personliga värderingar påverka utförandet av 

undersökningen samt dess slutsatser.  

2.5 Kunskapsprocessen 

Innan vi började med vår uppsats visste vi att vi ville skriva om musikbranschen i någon 

form. Därefter diskuterade vi olika områden som vi ansåg intressanta och beslutade oss 

för ett ämne; synkronisering av musik i film och dess möjlighet att kommunicera med 

publik och exploateras. Vi ansåg att området var tillräckligt stort för att få ut både 

befintlig teori och egen empiri kring ämnet och därmed började uppsatsens resa. Vårt 

valda ämne var naturligt för oss då det relaterar till vår utbildning samt är relevant i 

dagens samhälle. Då området är komplext och stort har vi valt att fokusera på dessa 

områden; arbetet av en music supervisor, publikens förmåga att tolka budskap samt hur 

musik kan exploateras genom film. När vi startade vår undersökning letade vi efter 

redan befintlig teori att jämföra med vår egen empiriska insamling i form av intervjuer 

och en fokusgrupp. Därmed har vårt arbete kommit att bli ett växelspel mellan 

induktion och deduktion, det vill säga en abduktiv ansats. 
 

Undersökningens problemformulering och syfte var satt från start men har under 

arbetsprocessens gång kommit att ändras fram och tillbaka beroende på vår 

datainsamling. Vi har även formulerat om våra teorikapitel så att det ska passa bättre på 

resultaten av vår undersökning. Vi valde den kvalitativa forskningsmetoden då vår 

huvudsakliga primärdata var intervjuer med personer verksamma inom branschen samt 
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en fokusgrupp bestående av publik för att undersöka deras perspektiv. När vi valde 

respondenter till våra intervjuer, var det viktigaste för oss vilka det var vi skulle 

intervjua. Vi ville inte bara välja en person som var verksam inom branschen utan vi 

ville intervjua personer med rätt befattning inom området, en music supervisor eller 

någon annan med kunskap om synkronisering i film. Eftersom avstånd, kostnader och 

tid avgjorde hur och när vi kunde träffa respondenter för personliga möten så gav vi 

förslag på tillfällen till dessa. Tyvärr var det inga datum som passade alla respondenter, 

därmed valde de intervjuer via Skype. När det kommer till vår fokusgrupp ville vi ha 

personer i närheten, både män och kvinnor. Vårt empiri- och teorikapitel har vi arbetat 

med parallellt under hela perioden. På detta sätt kunde vi lättare se vilken teori som var 

relevant till vår undersökning, beroende på vilken empiri vi samlat in. Efter varje 

intervju har vi sammanställt svaren och försökt jämföra respondenternas svar mot 

varandra. När vi hade resultaten på papper var det lättare för oss att gå tillbaka till 

intervjun. I slutsatsen lyfte vi fram resultaten av vår uppsats och svarade därmed på vårt 

syfte samt våra forskningsfrågor. Vi har i vår slutsats behandlat våra egna tolkningar av 

vår teoretiska referensram tillsammans med vår empiriska analys. Till sist har vi i 

slutsatsen givit implikationer och kommit med förslag på vidare forskning. 

2.6 Metodkritik 

En uppsättning metodregler som används för att värdera sanningshalten och bedöma 

trovärdigheten i såväl påståenden om historiska förlopp och omständigheter som nutida 

uppgifter om sakliga förhållanden, är vad källkritik handlar om (Esaiasson et al. 2012). 

Författaren menar att om en forskare systematiskt ska utvärdera och tolka utsagor om 

vad som hänt, oavsett om händelserna ägt rum för några ögonblick sedan eller för tusen 

år sedan, finns det vissa regler som kan användas som hjälpmedel. Dessa fyra klassiska 

källkritiska regler är; Äkthet, Oberoende, Samtidighet och Tendens (Esaiasson et al. 

2012). 
 

Yin (2011) presenterar att när en kvalitativ undersökning utförs måste beskrivningen 

och dokumentationen av de kvalitativa forskningsmetoderna vara förståeligt för andra 

för att forskningen ska uppnå tillförlitlighet och trovärdighet. Författaren menar vidare 

att anledningen till detta ligger i att andra personer ska kunna ompröva det skapade 

arbetet, därför måste också all insamlad data vara tillgänglig för granskning. 
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En begränsning för oss har varit problemet med att vi varit stationerade i Kalmar och 

våra branschrespondenter befunnit sig på spridda platser i Sverige, och runt om i 

världen. Vi valde därför att genomföra alla våra branschintervjuer genom Skype, 

förutom en som skedde över telefon. Vi är medvetna om att det hade varit till vår fördel 

att intervjua respondenterna öga mot öga, då faktorer som missförstånd, 

uppkopplingsproblem och “småprat” hade kunnat fungera bättre och på så vis bidragit 

till en mer flytande och trovärdig konversation Med detta i baktanken hade vi alltid 

kameran påslagen så att båda parter kunde ta del av kroppsspråk för att på så vis få en så 

nära interaktion som möjligt. För att komplettera Skype-intervjuer och bristen på 

intervjuer öga mot öga ville vi se till att vi fick publikens perspektiv från ett mer 

trovärdigt interaktions-tillfälle. Därför ordnade vi en fokusgrupp där alla deltagare 

mötte oss på plats.  
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3 Teoretisk referensram  
I detta kapitel kommer vi att presentera den teori som vi anser vara relevant för att 

besvara vårt syfte samt våra forskningsfrågor. Det vi valt att presentera anser vi som 

viktigt för att läsaren ska få en grundläggande förståelse och djupare förkunskap kring 

ämnet musik i film. Den teoretiska referensramen är uppdelad i två huvudrubriker som 

inleder med en förklaring på begreppen synkronisering och music supervisor samt 

publikens förmåga att tolka. Sedan går kapitlet över i en diskussion om kommunikation 

och samspelet av musik i film samt hur det påverkar publiken.   

__________________________________________________________ 

3.1 Synkronisering av musik i film 

3.1.1 Vad är synkronisering och licensiering?  

Synkronisering, eller musiksättning som det även kallas, innebär att inspelad musik 

överförs från en anordning till en annan (Stannow & Hillerström 2010). Det innebär 

även att musiken tidsinställt används till rörliga bilder (Passman 2011). När musik 

används för att ackompanjera rörliga bilder i en film eller en tv-reklam måste den som 

skapar filmen eller den som ska använda musiken få ett godkännande av 

rättighetsinnehavaren eller rättighetsinnehavarna till inspelningarna och 

kompositionerna i fråga (Inskip et al. 2010). Detta gäller även när någon annans 

rättigheter skall användas i andra typer av sammanhang, dock gäller det inte när 

musiken skall spelas i radioreklam då musiken där inte är synkroniserad med något 

visuellt. (Passman 2011). Rättigheten, upphovsrätten, innebär att upphovsmannen har 

ensamrätt till verket och den inkluderar såväl ekonomiska som moraliska rättigheter 

(Maunsbach & Wennersten 2011). En upphovsman enligt upphovsrätten är den eller 

dem som skapar verket, alltså låtskrivaren/kompositören, bearbetaren/arrangören eller 

textförfattaren, och/eller den eller de som framför ett musikaliskt stycke. Huvudregeln i 

upphovsrättslagen innebär att det är upphovsmannen och endast denne som bestämmer 

om andra parter ska få använda verket samt på vilka villkor detta ska ske (Stannow & 

Hillerström 2010). När någon annans inspelningar eller kompositioner skall användas 

måste ett tillstånd först fås, en licens. (Stannow & Hillerström 2010). Ett sådant tillstånd 

kallas synkroniseringslicens och fås å rättighetsinnehavarens eller 

rättighetsinnehavarnas vägnar via avsedda organisationer som arbetar med detta i 
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respektive territorium (Miller 2013). Då en inspelning i regel har flera 

rättighetsinnehavare och alla dessas tillstånd måste godkännas, måste en licensiering fås 

från respektive innehavare (Passman 2011). Rättigheten till inspelningen ligger oftast 

hos ett skivbolag och rättigheten för den som har skrivit låten ligger hos ett musikförlag 

då en artist respektive upphovsman ofta står i avtal med sådana bolag. Det blir då alltså 

deras tillstånd som behöver fås för att få distribuera en låt med en film. (Miller 2013). 

Däremot inkluderar en låtinspelning fler personer än bara upphovsmannen och den som 

framför verket, som till exempel studioproducenter och personer som bearbetar 

inspelningen och varje gång den exponeras är alla som medverkar berättigade och får en 

del av inkomsten som genereras (Parker 2004). Artisten till låten fungerar i de flesta fall 

endast som en andrahandsspelare i ett licensieringsavtal för musik i film då kontraktet 

blir mellan den som gör filmen och låtens eller låtarnas skivbolag och förlag, och 

artisten i fråga har därmed ingenting att säga till om även om han eller hon är personen 

som sjunger låten på inspelningen (Passman 2011). Parterna som ingår i ett avtal har 

dock i stort sett fria händer att utforma avtalen, det råder en frihet i att avtala om nästan 

vad som helst (Maunsbach & Wennersten 2011). I de fall artisten har ett kontrakt med 

skivbolaget och som säger att inspelningarna endast får användas till vissa ändamål kan 

exempelvis göra att artisten får vara med och ta beslut och handlar det om en person 

som inte har något avtal med varken skivbolag eller musikförlag, är det endast den 

personen som behöver tillfrågas (Passman 2011). En viktig rättighet som regleras i ett 

synkroniseringsavtal är huruvida filmbolaget får använda musiken i framtiden. 

Filmbolagen vill många gånger begränsa inspelningen till att musiken inte ska få 

licensieras till en annan film eller liknande inom en viss tidsram då de inte vill att ett 

annat filmbolag även de skall kunna ta fördel av musiken om det till exempel blir en 

riktigt bra kombination, musiken kanske slutar upp som nära kopplad och identifierad 

till deras film. (Passman 2011). 

3.1.2 Vad är en music supervisor? 

Enligt Adams et al. (2010) är en music supervisor en person som till visuell media, så 

som till exempel filmer, tv-serier, reklam, tv-spel, dator-spel eller hemsidor, matchar 

ljud. Författarna fortsätter förklara att en music supervisor väljer ut och licensierar olika 

ljudeffekter till olika slags media, men att de däremot inte behöver ha titeln för att ha 

dessa ansvarsområden. Donnelly (2001) menar att när det handlar om att sätta musik till 

film så handlar det främst om strukturering av tid. En music supervisor håller kontakt 
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med alla skapande parter, arrangerar möten med filmskapare, förhandlar och 

strukturerar avtal, eller överser förhandlingar och struktureringar och övervakar 

inspelningar. Allt detta beror dock på vem music supervisorn är eller vilket filmbolag 

det handlar om. (Passman 2011). En music supervisor kan anställas både innan och efter 

att en film börjar med sin inspelning. (Goldberg 2004). Författaren hävdar att en music 

supervisor kan vara anställd av tre olika personer: producenten, regissören eller själva 

bolaget. De vill helt enkelt att denne ska ta hand om filmens behov och hålla dem 

informerade. Det är här viktigt för en music supervisor att göra en skillnad på film vars 

musik är komponerad till en specifik film och den som redan är förinspelad. Förinspelad 

musik ger få möjligheter till att manipulera den, då processen redan är skapad. (Inglis 

2003). Författaren påstår att ett beslut om att ta med färdiginspelad musik tas tidigt i 

processen, oftast innan filmen börjat filmas. En music supervisor finns där för att sätta 

rätt musik i film efter producentens och regissörens val (Goldberg 2004). Inglis (2003) 

menar att det finns olika tillvägagångssätt för förinspelad musik att anpassas till film 

inom produktionsprocessen. Författaren beskriver att det ena tillvägagångssättet innebär 

att den förinspelade musiken sätts till en redan tagen bild och det andra sättet att bilden 

anpassas efter musiken. Efter att en music supervisor träffat producenten eller 

regissören till filmen, så lägger han eller hon fram förslag på låtar, artister, låtskrivare 

eller kompositörer för filmen. Det är regissören eller producenten som gör det slutgiltiga 

valet och sedan är det music supervisorn som ser över hela processen av 

framställningen. (Passman 2011). Inglis (2003) menar däremot att det för filmskapare är 

vanligare att placera musik först och att sedan redigera bilden till den, då rytmen och 

tempot av musiken styr bildredigeringen. Detta ger allting en gemensam enhet som 

skulle varit svårare att uppnå av att enbart addera musik till en redan färdigredigerad 

film (Inglis 2003). Cusic (1996) hävdar att medverkandet av en låt i en film kan spela en 

stor roll i att skapa eller expandera filmens publik, men att det också är ett sätt för 

publiken att uppfatta låten på ett annat sätt än i sin vanliga ordning på radio. Goldberg 

(2004) menar vidare att music supervisors på skivbolag arbetar med att vara orienterade 

på filmer som hanterar artisternas behov. De arbetar då med att hitta filmer som de tror 

kommer bli framgångsrika och matcha deras artist till dessa (Goldberg 2004). Passman 

(2011) poängterar att det är en music supervisors arbete att hålla alla de olika 

intressenterna nöjda för att säkerställa ett lyckligt slut. En music supervisors arbete är så 

mycket mer än att bara välja en av sina favoritlåtar och dela dessa med världen via 

filmmusiken (Adams et al. 2010). Författarna fortsätter förklara att en music supervisor 
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måste kunna jonglera licensrättigheter med bra budgetkunskaper, samtidigt som han 

eller hon ska kunna hålla flera goda relationer och inneha en hög kunskap om 

populärmusik 
 

En music supervisors betydelse  

In på 2000-talet blev arbetet som music supervisor allt mer viktigt och befintligt då 

olika typer av media kombinerades för att kunna skapa nya upplevelser, som till 

exempel när dvd:n kom. I takt med Internets framtåg blev det lättare att få tillgång till 

musik och det gjorde det även lättare att hitta information om licenser och vem 

kompositören för en låt är. Kombinationen mellan bild och musik har lett till en 

integration mellan musik och ljudeffekter i olika slags media, just för att ljud har blivit 

en så stor del av människors liv. (Adams et al. 2010). Goldberg (2004) poängterar att 

det är svårt att säga om vissa synkroniseringar påverkat skivförsäljningen, då låten 

presenteras på olika sätt, från filmen på ett sätt och från skivbolaget på ett annat. 

Författaren menar även att en music supervisor tar hänsyn till olika infallsvinklar, när 

det till exempel gäller en artist som behöver ett marknadsföringsvärde eller om det 

gäller en artist med bakomliggande karriär som inte behöver marknadsföringsvärde men 

vill släppa en ny singel. 
 

Passman (2011) menar att det är ett svårt arbete som en music supervisor har. Att 

placera rätt låt till rätt plats kan leda till en stark innovation vilket gör att filmen kan 

bygga på den starka känslan som låten redan framfört (Inglis 2003). Förespråkaren av 

ett emotionellt meddelande kan attrahera till uppmärksamhet och skapa en större 

trovärdighet i den som sänder ut meddelandet och varumärket. Idén är att övertalning är 

emotionell i sin natur och att konsumenter ofta känner innan de tänker. (Armstrong & 

Kotler 2012). Om en music supervisor placerar musik till en film, lyckas balansera allas 

intressen och behov, är de lyckligt lottade om det ens får ett tack. Det är en music 

supervisor som framställs som ”dålig” om något går fel och filmproducenten inte kan 

använda låten. (Passman 2011). När publikens begär definierats tar kommunikatören 

upp uppgiften att utveckla ett effektivt meddelande (Armstrong & Kotler 2012). 

Författarna menar vidare att kommunikatören måste besluta vad som ska sägas, 

meddelandets innehåll, hur det ska sägas, meddelandets struktur och format, när denne 

ska sätta ihop ett meddelande. Ett projekt kan bli mer minnesvärt, desto bättre music 
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supervisorn är menar Adams et al. (2010). Att vara en music supervisor och hitta rätt 

musik till film, är som att vara enarmad i en boxningsmatch (Passman 2011).  

3.1.3 Publikens förmåga att tolka  

Svensson och Östberg (2013) konstaterar att människans vardagsliv är ett tolkat liv då 

konsumenten inte är en passiv mottagare av budskap, utan en tolkande och 

meningsskapande varelse. Författarna menar att hur världen uppfattas av tolkaren är mer 

betydelsefull för denne, än betydelsen av hur världen egentligen är. Hultén et al. (2011) 

antyder att människan ger ljudet mening genom att tolka det, och att de ljud individen 

väljer att lyssna till är de som uppfattas som betydelsefulla. Det är konsten att uppleva 

och tolka ljud som människan upplever varje stund i sitt liv, det är en stor del av dess 

engagemang med verkligheten, då människans främsta sinne länkar och leder denne rätt 

i världen omkring sig (Treasure 2011). Författaren fortsätter poängtera att hörseln även 

är den viktigaste aktiviteten i en relation; människor vill alla känna sig hörda, förstådda 

och värderade vilket kan vara svårt om de inte hör. Människor kan identifiera sig med 

ljud och det är främst genom musik som de känner samhörighet (Hultén et al. 2011). 

Fill (2011) diskuterar om hur kultur, vilket innebär människans värderingar, tilltro, sed, 

idéer och handlingar, ger individen en identitet samt riktlinjer på vad som anses vara ett 

acceptabelt beteende. Musik finns i varje kultur i världen och är onekligen viktig 

(Treasure 2011). Henard och Rossetti (2014) anför att musik, som är en av de äldsta 

metoderna av underhållning och kulturell spridning, finns i varje kultur. Svensson och 

Östberg (2013) förklarar hur individer tolkar varandras användande av ord, minspel, 

gester och kroppsspråk och att människor genom interaktion av dessa symboler känner 

betydelse. Ord i sig bär inte mening, meningen kommer från kontexten, det vill säga, 

det kulturella användandet (Beamer & Varner 2011). Hur människor responderar på 

andra människors beteende är beroende på effekten av hur de tolkar varandra (Svensson 

& Östberg 2013). En kultur som råder i en region är någonting som marknadsförare 

måste respektera. Marknadsförare måste vara försiktiga med att inte förolämpa olika 

kulturer med upprörande eller felinformerad marknadskommunikation då olika grupper 

kan uppvisa egenskaper av att känna sig hotade, eller störas på grund av tvetydiga 

osäkra situationer. Språket mellan medlemmar i ett samhälle, både uttalat och outtalat, 

tillåter dem att dela mening och estetik, därför får inte form och design inom 

marknadsföring och reklam göra intrång i det. (Fill 2011). Inglis (2003) presenterar ett 

exempel om hur trumpeter och virveltrummor kan leda till att en kanadensisk betraktare 
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associerar till en militärmiljö medan en betraktare från en traditionell by på Borneo inte 

skulle ha de associationerna utan istället helt andra. Pearson och Simpson (2001) håller 

med ovanstående författare och menar att demografiska och nationella kontexter 

påverkar och influerar olika sociala grupper.  
 

Inglis (2003) diskuterar hur musikens kulturella och historiska relevans skapar den 

imponerande förmåga som musik har. Författaren menar att ju större associationer en 

individ har till musiken desto snabbare effekt till känslor uppger den. Inskip et al. 

(2008) tar upp två huvudområden för analys och tolkning; dessa är själva musiken och 

dess interaktion med filmen och de menar att hur musiken tolkas, beror på lyssnaren. 

Författarna tar fram att det finns en del överensstämda kulturella koder som hjälper till 

med betydelsen av musiken och att den framgångsrikt överförs till publiken. Inglis 

(2003) menar också att ljudet har tillgång till människans undermedvetande såväl som 

att denne också är medveten om vad som hörs. Inskip et al. (2008) menar att det är mest 

troligt att publiken reagerar på signaler från musik på samma sätt om de delar samma 

kulturella erfarenheter. Författaren betonar att det endast är när budskapet som publiken 

får, matchar det avsedda budskapet som skaparen av musiken har, som musiken blir 

förstådd. 
 

Musik som ljud 

Av alla olika typer av ljud, är musik det som är det mest fascinerande (Treasure 2011). 

Författaren anför att en anledning till att det kan vara så är för att musik förklarar 

människans förmåga att kunna skapa ljud, då denne till exempel inte kan skapa ljus med 

sin kropp. Han konstaterar att musik är det omedvetna språk alla förstår och pratar. 

Inglis (2003) anspråkar att musik och film är en form av kommunikation där deras 

budskap förmedlas genom dess samklang. Med filmmusik sker en transaktion mellan 

ljud och publik då det är en vibrerande och levande form av musik som andas i harmoni 

med sin film, detta för att påverka publiken med en hög grad av känslor (Donnelly 

2001). Inglis (2003) anför att det främsta instrumentet för emotionell riktning i film är 

musiken då det är den som får publiken att känna det han eller hon gör angående en 

karaktär, en plats eller en situation i filmen. Författaren framlägger att det är rytmerna, 

de dynamiska mönstren, klangfärgerna och instrumentens textur som framkallar en 

stämning, historisk period eller etnisk smak i filmen. Semiotik, teckenlära, är det som 

avser kulturella koder, vilket innebär att filmmusik kan kommunicera med en viss 
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publik tack vare sina igenkännliga element som finns inom ett visst sammanhang 

(Donnelly 2001). Poplåtar som tidigare hörts bär ofta med sig egna uppsättningar av 

känslor och associationer vilket är av betydelse då de kan bygga emotionella föreningar 

till skillnad mot vad ett ljudspår som aldrig hörts innan kan hoppas framkalla (Inglis 

2003). Studier om pragmatik, mening i en relation i ett visst sammanhang, handlar om 

att filmmusik används som ett funktionellt objekt i en film endast för dess 

kommunikativa värde (Donnelly 2001). Ljud existerar inte i isolation och människan får 

fram visuella bilder varje gång den hör, även om dennes ögon är stängda eller befinner 

sig i totalt mörker (Treasure 2011). Inglis (2003) yttrar att det finns tillfällen då det är 

låten som ger scenen känslor och att det är musiken som bär med mest emotionell frakt i 

filmen då den i de flesta fall är helt bortom den specifika logiken av filmens handling. 

“Ljudsinnet är ständigt aktivt och märker minsta lilla ljudförändring, som uttryck för en 

auditiv sensation” (Hultén et al. 2011 s:182). Författarna påstår därför att auditiva 

sensationer används för att skapa uppmärksamhet gällande ljudets tempo, bas eller 

diskant eftersom minsta lilla förändring i ljudet uppmärksammas hos en individ. 

Författarna menar också att auditiva sensationer kan bidra till en emotionell upplevelse 

då de kan skapa förståelse för människors åsikter, tankar och känslor. En 

filmkompositör styr sin publik genom olika scener med hjälp av variation i tempo, 

volym och ett instruments textur i sin musik och författaren menar att den variation 

normalt inte förekommer i populära sånger, då dessa oftast är enhetliga, vilket har lett 

till att populärmusik i film fått kritik då detta inte kan injiceras i förinspelad musik 

(Inglis 2003). 
 

Samspel av film och musik som produkt 

Då alla människor konsumerar varor och tjänster så är det företag som påverkar det 

dagliga livet om vad människor äter, klär sig, bor, reser och gör på fritiden (Axelsson & 

Agndal 2012). Skälet till att en konsument köper en produkt kan vara emotionellt, 

rationellt eller symboliskt (Parment 2008). Fill (2011) menar att värde ter sig i 

situationer då kunder söker att bli tillfredsställda med sina behov genom att köpa 

produkter och tjänster och hävdar att behovstillfredsställelse är ett sätt att leverera 

värde. Grönroos (2013) anmärker att kunder inte köper varor, utan att det är värdet som 

varorna erbjuder som kunder köper. Författaren framlägger att erbjudandet tillgodoser 

kunden med service och att det är den service som kunden uppfattar som är 

värdeskapandet. Ju högre emotionellt innehåll en produkt har desto mer sannolikt är det 
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att den lockar till sig konsumenter som vill känna känslor (Ottosson & Parment 2013). 

Grönroos (2013) konstaterar att uttrycket bytesvärde är det värde kunden upplever som 

inbyggt i en färdigproducerad produkt, och att användarvärdet uppstår när kunden 

använder produkten. Upplevelse i samspel, axiologi, innebär att det är användningen 

eller upplevelsen av ett objekt som är uppkomsten till konsumentvärdet. Det 

immateriella värdet från produkten uppstår från människans värderingar och produktens 

egenskaper. Värdet kan uppstå i konsumentens beteende som ekonomiskt, socialt, 

konstnärligt eller andligt. (Holbrook 1999). När kunder använder sina egna processer, 

resurser och kompetenser så realiseras värde och när kunden införlivar sin produkt i 

egna processer så uppfylls värdeskapandet (Fill 2011). Holbrook (1999) anför att estetik 

är centrerad på den estetiska upplevelsen och konst, och det estetiska värdet är nära 

identifierat med bland annat musik. Författaren menar att en konsument finner njutning 

i sammanställningen av estetiska kvaliteter. Han fortsätter påpeka att det inte endast 

handlar om det psykologiska nöjet utan att det även kan handla om en ofrivillig fysisk 

reaktion så som ett flimmer i ögat, uppkomsten av tårar, en åtstramning av magen eller 

en ökning av pulsen.  

3.2 Samspelet av musik i film  

3.2.1 Marknadskommunikation genom musik i film 

Svensson och Östberg (2013) hävdar att marknadsföring handlar om människor som 

agerar tillsammans, interagerar, samspelar, talar, diskuterar, bråkar, förhandlar och 

konverserar. Uppfattningen av verbala och icke-verbala beteenden och meningen kring 

dem, det är vad kommunikation är. Det tar även plats då verbala och icke verbala 

beteenden är omedvetna, så länge de observeras och får mening. Kommunikation har 

uppstått när en mottagare får signaler och uppfattar dessa, och sedan bestämmer sig för 

att uppmärksamma dessa som meningsfulla, kategorisera dem enligt kategorier i hans 

eller hennes tycke och ge mening till dem. (Beamer & Varner 2011). En av de mest 

centrala marknadsföringsstrategierna är marknadssegmentering och 

målgruppssegmentering (Fill 2011). Författaren nämner att detta närmande involverar 

några nyckelstrategiaktiviteter så som; hur marknaden är segmenterad, vilka segment 

valet att rikta sig till blir samt den valda positioneringen inom målgrupper. Hur valet av 

vilket segment det ska fokuseras på går till, det vill säga vilka som ska bli de valda 

kunderna, och vilken typ av information som behövs för att kunna ta beslut om dessa 
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frågor, är en rad frågor som är viktiga att beakta när företaget planerar för 

konsumentmarknadsföring (Axelsson & Agndal 2012). Marknadsförare vill nå ut med 

sitt budskap till en så stor publik som möjligt, och det är det som är den svåra uppgiften 

(Henard & Rossetti 2014). Parment (2008) poängterar att det erbjudande som 

kommuniceras måste vara präglat av kundorientering och marknadsföringstänkande, för 

att kunna kommunicera ett enhetligt och attraktivt budskap. Det är när de olika 

kommunikationskanalerna talar samma språk och sänder samma signaler som budskapet 

först blir tilltalande (Parment 2008). Agndal & Axelsson (2012) presenterar två olika 

typer av kommunikationskanaler som en sändare använder sig av för att nå ut med sitt 

budskap och dessa är enkelriktade och interaktiva kanaler. Författarna menar att 

informationen sprids då den som mottager budskapet reagerar på den och i sin tur kan 

förmedla budskapet. Parment (2008) framlägger att det är viktigt att veta vilket budskap 

som ska nås ut och vilka målgrupper som ska nås, och eventuella variationer i 

betoningen av budskapet, däremot måste grundbudskapet vara detsamma. Det är även 

viktigt att veta hur budskapet ska nås ut på ett effektivt sätt, det vill säga, att det måste 

finnas en kommunikationsstrategi. Detta för att kunna mäta effekterna av 

marknadskommunikationen. (Parment 2008). Fill (2011) nämner att reklam genom 

enkla meddelanden, har kapacitet till att nå ut till en stor publik. När det kommer till 

effektiviteten i en marknadskommunikation handlar det om att med en så låg kostnad 

som möjligt nå en viss kommunikativ effekt för att få ut så mycket kommunikation som 

möjligt (Parment 2008). Fill (2011) anför att meddelandet bör vara meningsfullt för 

mottagaren om det ska bli kommunicerat framgångsrikt. Författaren menar att 

meddelandet måste var riktat till rätt publik, vara kapabel att vinna uppmärksamhet, 

vara förstående, relevant och acceptabelt.  
 

Hur kommunikation når ut till kunden  

Konsumenter ser på reklam genom deras egna erfarenheter och minnen av varumärken. 

Känslor spelar en viktig roll i marknadsföringen, speciellt när reklamen är till för att 

bygga upp medvetenhet och stärka varumärket. (Fill 2011). Svensson och Östberg 

(2013) sammanställer konsumenten i stor utsträckning till en psykologisk varelse. En 

individ vars liv innefattar känslor, tankar och beslutsomfattande, är huvudföremålet för 

marknadsförarens intresse. (Fill 2011). Svensson och Östberg (2013) hävdar att något 

som varit väldigt användbart för både författare av marketing management-böcker och 

praktiserande marknadsföringsstrategier är föreställningen om konsumenten som en 
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sammanhållen individ med ett psyke, ett inre, kognitivt, emotionellt och undermedvetet. 

Det individuella medvetandet har möjliggjort föreställningar om ett relativt avgränsat 

och kontrollerbart objekt (Svensson & Östberg 2013). Människor kommer i kontakt 

med varandra och gemensamma innebörder och tolkningar börjar ges åt händelse och 

budskap genom kommunikation (Parment 2008). Författaren menar att det däremot inte 

är all kommunikation som når fram till mottagaren, utan att det finns ett brus som stör 

kommunikationen. Informationen som förvränger budskapet kan komma emellan på 

vägen till mottagaren, även om sändaren skickar ett tydligt budskap (Parment 2008). 

Internet och den nya tekniken har gjort det möjligt för publiken av budskapen att helt 

blockera dem, därför krävs det idag att budskapen är såpass intressanta att publiken 

själva väljer att tillbringa tid tillsammans med dem (Holmström 2011). 
 

Long et al. (2011) antyder att marknadsföring är processen av att identifiera behov och 

ett tillfredsställande med passande varor eller tjänster, genom produktdesign, 

distribution och marknadsföring. Författaren poängterar att detta kopplat till 

musikmarknadsföring, blir varorna, musiken och tjänsterna det som förser musiken, till 

exempel iTunes. Parment (2008) menar att marknadskommunikationslandskapet idag 

ser annorlunda ut än vad det gjorde för ett par decennier sedan, då det på marknaden har 

tillkommit fler nya intressanta och potentiella effektiva sätt att kommunicera på. Den 

kontinuerligt förändrade dynamiken för konsumentkommunikationer inom 

marknadsföring, har gjort att reklam under de 50 senaste åren fått anpassa sig efter dess 

utveckling (Henard & Rossetti 2014). Om nya kommunikationsformer används, är det 

idag genom ny teknik mycket billigare att kommunicera med olika målgrupper 

(Parment 2008). Long et al. (2011) diskuterar att skapandet av musikprodukten börjar 

med artisten och sedan kommer marknadsföringen in och ser till att musiken blir hörd. 

Den första nivån av musikmarknadsföring är på en interpersonell nivå, när en musiker 

och en lyssnare kopplas samman på grund av musiken. Denna idé av personligt uttryck 

och grupptillhörande är nyckeln till utvecklingen och definitionen av 

musikmarknadsföring. (Long et al. 2011). Redan när skivor gavs ut med filmmusik blev 

marknadsföringssamarbeten mellan musik och film aktuella (Pearson & Simpson 2001). 
 

Word-of-Mouth 

Moore (2011) menar att det är genom historier som människor översätter och tolkar sina 

erfarenheter för att både förstå dem men också för att kommunicera dem vidare till 
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andra. Word-of-mouth är en vanlig historieberättande form som omfattar konsument till 

konsument-kommunikation om deras tidigare erfarenheter från produkter och tjänster 

(Moore 2011). Traditionellt var word-of-mouth endast en konversation mellan två 

personer, ansikte mot ansikte. Idag innebär det även konversationen mellan flera 

personer genom text via elektronisk media. (Moore 2011). Utvecklingen av Internet har 

kommit att öka användningen av denna kommunikationsaktivitet då tekniken har 

underlättat överföringen (Radigihieri & Mulder 2013). Word-of-mouth-

kommunikationer kännetecknas av oplanerade och informella konversationer där 

personliga influenser influerar och berikar (Fill 2011). Användandet av word-of-mouth-

kommunikationer är ett fenomen som spelar en viktig roll när det kommer till 

företagens strategier. Forskning visar att många företag inkluderar aktiviteten som en 

del i sin marknadsstrategi. (Radigihieri & Mulder 2013). Holmström (2011) accentuerar 

att word-of-mouth-marknadsföring, bygger på konsumenternas aktivitet av att föra 

vidare marknadsföringsbudskap. Aktiviteten kan för företag skapa både fördelar och 

nackdelar då konsumenter idag har stora möjligheter att säga vad de tycker och tänker 

utan att företag kan göra någonting åt det. På grund av detta blir det viktigt för företag 

att studera detta aktivitetsflöde för att kunna skräddarsy sina strategier för att veta hur de 

skall influera detta. (Radigihieri & Mulder 2013).  

3.2.2  Musik i film 

Long et al. (2011) anför att musik började som en konst att uppträda för att senare bli en 

massmarknadsförd produkt. Musik är en konst som kombinerar ljud, kommunikation 

och en uppställning av psykologiska processer, menar Inskip et al. (2008). Henard och 

Rossetti (2014) argumenterar för att musik är det dominerande kommunikations-mediet 

för den kommersiella framgången där det handlar om att hitta en balans mellan bred 

publik och deras individuella preferenser. Pearson och Simpson (2001) antyder att en av 

de första formerna av marknadsföringssamarbeten mellan musik och film var skivor 

med låtar från filmer och att skivförsäljningen då bidrog till att stödja filmproduktionen 

genom den fria marknadsföringen från att låtarna spelades på radio. Musikbranschen 

använder sig av flera olika taktiker för att marknadsföra artisters musik, där ett sätt är att 

låtar kan medverka i exempelvis filmer (Long et al. 2011). 
 

Sedan slutet på 1970-talet har populärkulturen expanderat genom massmedier. Trenden 

är tydligast i den enorma ökningen av populärmusik i visuella medier, så som film-
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trailers, tv-reklam, tv-program och användandet av populärmusik som filmmusik i 

drama-filmer och tv-produktioner. (Inglis 2003). Relationen mellan film och 

marknadsföring av musik har ökat genom att filmer har inslag av musik (Pearson & 

Simpson 2001). Enligt författarna leder detta till en marknadsföringsmix av artisten, 

musiken och filmen genom speltid i radio och visning av film-trailers. I Storbritannien 

blev det mycket framgångsrikt att använda sig av populärmusik i moderna romantiska 

komedier, såsom “Fyra Bröllop Och En Begravning”, “Notting Hill”, “Om En Pojke” 

och “Bridget Jones Dagbok” (Cooke 2008). 
 

Musik som produktplacering 

Allt eftersom att nya distributionskanaler för marknadsföring av musik framkommit så 

har musik genom 2000-talet kommit att bli en massiv marknadsföringssuccé (Long et 

al. 2011). Gupta och Lord (1998) talar om att marknadsförare blivit mer påträngande i 

sitt sätt att marknadsföra sina produkter och där med börjat visa upp sina produkter i 

filmer, vilket kallas för produktplacering. Produktplacering handlar om att produkter 

placeras i filmer och media med syftet att marknadsföras (Fill 2011). Produktplacering 

finns förutom i film också i musikvideor, radio, låtar, videospel, pjäser och romaner 

(Gupta & Lord 1998). Fill (2011) diskuterar styrkor och svagheter med 

produktplacering som marknadsföring. Författaren menar att en styrka ter sig i 

möjligheten för produkten att uppmärksammas och varumärket att förstärkas, och att en 

svaghet med produktplacering ter sig i frågan om när och hur produkten kommer att 

synas då kontrollen är begränsad för marknadsföraren. Ljud som sinnesuttryck inom 

marknadsföringen har övergått till användandet av ljudprofiler där exempelvis musik 

och artister ska förstärka ett varumärkes identitet. Det är inte bara människor som har 

möjlighet i att uttrycka sin identitet genom användningen av ljud, utan det gäller även 

varumärken. (Hultén et al. 2011). Författarna menar att företag allt mer förstår 

betydelsen av hur ljudet är ett sätt att stärka varumärkets identitet och image i kundernas 

medvetande. Det finns företag som arbetar med produktplacering och deras jobb kan 

vara att undersöka filmmanus och därmed leta efter bra scener där deras klienters 

produkter kan bli placerade (Guapta & Lord 1998). Under det senaste halvseklet har 

många filmproducenter haft siktet inställt på att vinna utmärkelser för akademins bästa 

låt samt på den kommersiella möjligheten med bästa låt från film (Cooke 2008). 
 

Musik för verkan 



Kurskod: 2FE73E   Sofie Asp, Karin Eriksson & Lizette Laurell   

 39 

Inglis (2003) diskuterar att det i dramafilmer framkommit att det är riskfyllt att använda 

sig av populärmusik till skillnad från komponerad musik då förinspelad musik inte är 

skräddarsydd för en exakt scen i tid och stämning, samt för att låtens relevans går ut 

efter ett visst antal år. Författaren menar att filmindustrin från tidigare erfarenheter har 

lärt sig att endast en av tio produktioner finansierar en vinst, och därmed kommer att 

betala resterande filmers skulder under de två första veckorna. Cooke (2008) menar att 

låtars sångtexter kan bidra till unika möjligheter att fånga upp tittarnas uppmärksamhet. 

På grund av detta vågar filmskapare riskera att använda sig av populärmusik i film 

(Inglis 2003). Goldberg (2004) hävdar att den bästa filmmusiken är den med ett starkt 

tema. Filmmusik har många olika roller i en film (Pearson & Simpson 2001). I motsats 

till den musik som kompositören sätter i film är poplåtar med texter unikt lämpade för 

att främja personligt engagemang, för att utnyttja emotionell- och situationsempati, eller 

entydigt stryka outtalade aspekter av karaktär och motivation (Cooke 2008). En låt satt i 

relation till filmberättelsen kan ha en underliggande förståelse för filmens image och 

föreslå hur tittarna ska tolka agerandet som sker i filmen (Pearson & Simpson 2001). 

Musiken bygger på en undertext till filmberättelsen vilket i sig leder till att om musiken 

tas ur filmen och sedan lyssnas på så kommer det att referera till filmen och genom det 

återkoppla till scener (Pearson & Simpson 2001). Donnelly (2001) menar att det i film 

finns rikliga mängder musik, och han menar att alla människor som har sett på film har 

hört det. Det är bakgrundsmusiken han här refererar till och inte endast musiken och 

låtarna som finns i musikaler. Filmmusik är inte bara musik, utan den påverkar och ger 

filmen styrka och charm. (Donnelly 2001).  

3.3 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Den teoretiska referensramen är indelad i två huvudkapitel. I det första kapitlet har 

synkronisering först redogjorts för att ge läsaren en djupare förståelse kring vad en 

synkronisering är och innebörden av den för användning av musik i film. Det har också 

presenterats utförligt om vem som utför en synkronisering och vad som är viktigt i ett 

sådant arbete, arbetet av en music supervisor. Rollen som music supervisor har noggrant 

beskrivits för att läsaren ska förstå vikten av hur arbetet ser ut och viktiga aspekter som 

en music supervisor måste ha i åtanke. Vidare leder detta in i en diskussion om hur 

publiken tolkar och uppfattar musik och ljud, som en följd av musik i film. Det tas även 

upp hur olika värderingar och kulturer kan påverka hur individer väljer att tolka något, 

till exempel musik. Det andra kapitlet tar upp kommunikation och hur ett budskap kan 
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formas på bästa sätt. Fenomenet word-of-mouth tas upp här med förklaring på hur detta 

aktivitetsflöde fungerar som kommunikation från filmens publik. Det sista som 

presenteras i den teoretiska referensramen är kombinationen musik och film för att 

förtydliga vikten av samspelet av musik i film. 
 

Begreppen och teorin som presenteras i hela den teoretiska referensramen är relevant för 

att syftet samt forskningsfrågorna ska kunna besvaras och bli förstådda. För att 

underlätta för läsaren har kapitlen delats in i naturligt fallna underrubriker och mindre 

rubriker i kursiv text för att kapitlen lättare ska läsas och förstås. Den övergripande 

teorin från den teoretiska referensramen kommer att behandlas vidare i kapitel 4: 

Teoretisk och empirisk analys. Den teori som inte behandlas i följande kapitel, utan som 

lämnats i den teoretiska referensramen har presenterats för att läsaren ska få en 

grundläggande förkunskap kring ämnet som behandlas i uppsatsen. Detta för att läsaren 

lättare ska förstå den kommande analys- och slutsatsen.  
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4 Teoretisk och empirisk analys  
I detta kapitel kommer vi att presentera och analysera vår insamlade empiri och styrka 

det med valda teorier från vår teoretiska referensram. De rubriker vi konstruerat till 

kapitlet är framtagna utifrån vårt insamlade empiriska resultat som framkommit under 

våra intervjutillfällen. De personer vi intervjuat under forskningen, dock inte 

fokusgruppen som är anonym, presenterar vi kortfattat nedan. 
 

Intervjupersoner 

• Aghai, Mona - General Manager på TEN Music Group. 

• Brink, André - Music Supervision Scandinavia på Universal Music Publishing 

Group. 

• Holst, Jonas – Music Supervision International på Universal Music Publishing 

Group. 

• Kivimäe, Hampus - VD på WIFE.  

• Malone, Jen - Music Supervisor och Music Coordinator – Frilansare   

• Nilsson, Jonas – Huvudansvarig på synkroniseringsavdelningen på Feeble 

Music. 

• Stanley, Li – Senior Music Supervision/Music Search på Sony/ATV. 

______________________________________________________________________ 

4.1 Arbetet med synkronisering 

4.1.1 Vad är synkronisering?  

Stannow och Hillerström (2010) framhäver att en synkronisering innebär att inspelad 

musik överförs från en anordning till en annan. Enligt Passman (2011) innebär 

processen att musik tidsinställt används till rörliga bilder. Jonas Nilsson (Skype-

intervju, 2014-12-10) förklarar begreppet synkronisering som musik till rörlig bild. 

Jonas Holst (Skype-intervju, 2014-12-09) klargör begreppet för bild mot ljud och Andre 

Brink (Skype-intervju, 2014-12-09) tillägger att synkronisering i grunden handlar om 

ljud mot bild men att det även kan förekomma i printannonser, vilket betyder text och 

bild. Li Stanley (telefonintervju, 2014-12-11) menar att det för hennes fall på 

Sony/ATV handlar om mötet mellan musik och bild, eller rörlig bild. Även Mona Aghai 

(Skype-intervju, 2014-12-08) och Hampus Kiwimäe (Skype-intervju, 2014-12-09) 
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definierar begreppet som ihopkoppling av musik med bild. Kiwimäe menar vidare att 

det inom musikindustrin innebär sammanfogning av musik och bild för att skapa något 

större och att musiken oftast finns med för att fylla en lucka. Däremot förklarar Jen 

Malone (Skype-intervju, 2014-12-10) begreppet som: “Getting all of the rights that you 

need in order to use a song or a piece of music in visual media”. 

 

Inglis (2003) diskuterar att den imponerande förmåga som musik har, skapas av 

musikens kulturella och historiska relevans. Författaren menar också att en snabbare 

effekt till känslor uppges ju större associationer en individ har till musiken. En lyckad 

synkronisering är när det uppstår en så kallad ”win-win”-situation för båda sidor, 

förklarar Kiwimäe. Han menar vidare att det är när regissören eller filmen fått förstärka 

eller förtydliga det som dem vill uppnå samt när upphovsmannen eller artisten får något 

tillbaka av det. Stanley hävdar att det är svårt att förklara vad en lyckad synkronisering 

är, men hon förklarar att det är när alla parter känner att det blivit en lyckad process och 

då de lyckats få ut mer av det än bara ett exponeringsvärde. Kiwimäe antyder att många 

filmproducenter tror att när de väljer att köpa en känd poplåt, så blir det automatiskt en 

succé, men att det inte är fallet. Kiwimäe menar här att det krävs ganska mycket mer 

arbete bakom. Han fortsätter antyda att de till exempel kan arbeta med motsatta 

begrepp, där musiken istället kan bli en skarp kontrast till filmen. Inglis (2003) hävdar 

att poplåtar kan vara av betydelse då de ofta bär med sig egna uppsättningar av 

emotionella föreningar av känslor och associationer till skillnad mot vad ett ljudspår 

som aldrig hörts innan kan hoppas framkalla. En deltagare ur fokusgruppen berättade att 

när denne såg filmen “Django Unchained” som utspelade sig i ett western-landskap så 

förväntade denne sig western-inspirerad musik till, men att det istället spelades hiphop. 

Personen berättade att denna kontrast chockade, men att det var en spännande och ny 

kombination och att det var kul att se något nytt och oväntat. 
 

Hultén et al. (2011) antyder att allt fler företag idag förstår betydelsen av ljudet som ett 

sätt att stärka ett varumärkes identitet och image. Brink menar att en lyckad 

synkronisering är när alla parter är glada, det vill säga varumärket som använder 

musiken, filmproduktionen, och låtskrivaren som kan bli glad av att få kompensation. 

Holst tillade att de ibland endast tackar för pengarna och går men att de också kan 

utnyttja tillfället på andra sätt. Inglis (2003) menar att det finns tillfällen då det är låten 

som ger scenen känslor. Enligt Malone är en lyckad synkronisering att finna en låt som 
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tillsammans med filmen får publiken att känna något och att den även rymmer inom 

filmproduktionens budget. Nilsson berättade att när det är en scen i en film och musiken 

smälter in och stärker scenen, är en lyckad synkronisering. Han nämnde också att det är 

enklare att se när en kombination inte passar än om den gör det, då publiken förväntar 

sig att kombinationen ska passa. Även deltagare ur fokusgruppen upplever att det märks 

mer när den förväntade musiken inte kommer och scenen istället fylls av en annan låt. 

En deltagare gav ett exempel ur filmen “The Great Gatsby” som utspelar sig på 1920-

talet men som använder sig av modern musik genom hela filmen. En annan deltagare 

stämde in och menade att filmproduktionen uppenbarligen gör detta för att chocka, 

förvåna eller överraska publiken, då publiken redan har en bild av vilken musik som 

passar. Stanley antyder att en lyckad synkronisering kännetecknas av en bra affär och att 

alla parter, kund, artist och skivbolag, är nöjda. Aghai menar däremot att en lyckad 

synkronisering är den som genererar mycket pengar, men även att produktionen blir 

lyckad. Hon fortsatte att berätta att ifall en av deras låtskrivare skrivit en låt till en annan 

artist gör det ingenting om filmen går dåligt, däremot menade hon att det alltid är roligt 

om det genererar i en “snackis”. 
 

Rättigheter 

Malone menar att synkronisering handlar om att få alla de lämpliga rättigheterna som 

hör till låten. Kiwimäe berättade att regissörer ibland glömmer bort att synkronisering 

innebär ett jobb med andra kreatörer, då regissören måste ha tillåtelse från 

upphovsmännen när deras musik används i film. Han menar att filmproducenter tar lätt 

på användandet och de rättigheter det handlar om, och tänker att det bara är att köra på. 

Inskip et al. (2010) framhäver att de som ska använda någon annans verk i film först 

måste få ett godkännande av rättighetsinnehavarna till verket. Parker (2004) hävdar att 

en låtinspelning inkluderar fler personer än bara upphovsmannen och den som framför 

verket. Författaren förklarade att det till exempel kan vara studioproducenter eller 

personer som bearbetar inspelningen, och varje gång låten exponeras är alla 

medverkande parter berättigade att få ta del av den inkomst som genereras. Holst 

förklarade att en procentuppdelning på en låt mellan låtskrivare och upphovsman kan 

variera samt ligga på olika bolag. Brink instämde med Holst och berättade att en låt kan 

ägas av flera bolag, då en låt kan ha upp till fem olika låtskrivare ibland och låtskrivarna 

kan även då tillhöra olika bolag. 
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Enligt Passman (2011) vill filmbolag många gånger begränsa den inspelning de fått 

licens till, till att musiken inte ska få licensieras till en annan film då endast de ska 

kunna ta fördel av musiken ifall den nära förknippas till filmen. Aghai menar att det är 

viktigt att tänka på vad en låt blir förknippad med och om någon konkurrent använt den 

innan. Hon tillägger att det för en spelfilm inte är lika känsligt som det skulle kunna 

vara med en reklamfilm, då de inte alls vill att ens konkurrent ska ha använt låten innan. 

Malone talade även om att alla låtar inte är användbara då det exempelvis kan vara svårt 

att köpa rättigheterna till vissa låtar och nämner The Beatles låtar som exempel. Hon 

fortsatte berätta att bandet Kings of Leon är svåra på ett annat vis då de vill vara med 

och se vart alla deras låtar hamnar. Kiwimäe menar att det kan vara en artist som tackar 

nej till en förfrågan och att de då inte får tillgång till licensen. Han fortsatte förklara att 

de då till exempel skulle kunna göra en nyinspelning på låten, det vill säga att de låter 

en annan artist spela in låten på nytt. En annan anledning han nämnde till att göra en 

nyinspelning skulle kunna vara av budgetskäl. 
 

Inglis (2003) menar att det för en music supervisor är viktigt att göra en skillnad på 

musik som är komponerad till en specifik film och den som redan är förinspelad då 

förinspelad musik ger färre möjligheter till att manipulera den då processen redan är 

skapad. Nilsson styrker Inglis påstående och betonar att det är stor skillnad på 

specialskrivna låtar och färdiginspelade låtar då det är två helt olika marknader. När det 

kommer till specialskrivna låtar menar Nilsson att kompositörer får arbeta direkt med 

regissören och att de då sitter och skriver allt direkt till scenen. Stanley menar att det 

som är viktigt och som bör tänkas på när det kommer till att använda en färdiginspelad 

låt i en film är att kolla upp rättigheter med alla inblandade parter om det först tillåts. 

Det är frågor som till exempel rör det ekonomiska, artistens management och artisten 

själv, enligt Stanley. Vidare poängterade hon att processen här sker på samma gång till 

skillnad från när en låt specialskrivs till en film, i de fallen har det oftast gjorts en affär 

med regissören om att han eller hon ska skriva ett musikspår till filmen. Stanley hävdar 

att om de utgår från filmregissörens eller producentens perspektiv, är det viktigt att de 

har kunskap om alla rättigheter som gäller från de olika bolagen som äger låten. 

Kiwimäe berättade att en låt har vissa rättigheter och kostar för att få användas. 

Filmproduktionen måste köpa upp användarlicensen, därmed alla rättigheter till låten, 

berättade Stanley. Hon menar att det gäller att se till så att de får med alla rättigheter och 

inte missar någon. 
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4.1.2 Att vara anställd som en music supervisor 

Enligt Passman (2011) lägger en music supervisor fram förslag på artister, låtskrivare 

eller kompositörer för en specifik film, efter att denne träffat producenten eller 

regissören. Malone förklarade att en music supervisor är någon som arbetar på andra 

sidan utav artister och låtskrivare. Malone arbetar därför som music supervisor, inte för 

artisten eller låtskrivaren, utan hon blir istället anställd utav filmproduktionen, 

regissören eller filmproducenten. Aktiviteten som innebär att hitta musik som ska 

komplettera ett projekt, är projekt-fokuserat och handlar därför inte om artisten. Som 

music supervisor är uppdraget att sätta rätt musik i en film efter riktlinjer från regissören 

och producenten. (Goldberg 2004). Malone förklarade det som att det finns två sidor, 

köpare och säljare, där en music supervisor köper musiken som ska användas i 

filmprojektet från säljarna, som i sin tur representerar artister och låtskrivare. Kiwimäe 

instämmer med Malone och menar att synkronisering handlar om säljarens marknad, 

där det också ofta kan talas om vem det är som har styrkeförhållande. Kiwimäe 

förklarade att om en stor filmproduktion skulle fråga honom om en liten independent-

akt, så är det filmproduktionen som har makt, men om han sedan väljer att gå med på 

deras villkor eller inte är upp till honom. 

 

Om en music supervisor inte arbetar för filmproduktionen, så är det inte en ”riktig” 

music supervisor hävdar Malone. Hon menar att om någon arbetar för artister och 

låtskrivare så vill denne få in deras specifika kataloger av låtar i filmen, vilket innebär 

att de själva i slutet tjänar på synkroniseringen. Holst understrykte att de inte alltid har 

den rätta låten som music supervisorn frågar efter och att de då istället bör avstå från att 

presentera musik som de vet inte passar filmen. Brink tillade att music supervisorn 

annars kan tro att musikförlag som representerar artister och låtskrivare kommer med en 

dold agenda, endast för att få med en specifik låt för att gynna artisten eller låtskrivaren. 

Kiwimäe instämmer och berättade att en music supervisor blir dränkt i musik varje dag, 

och menar då att det är bättre att säga att de tyvärr inte har någon låt som passar 

projektet, istället för att skicka någon som de vet inte kommer att passa. Passman (2011) 

hävdar att en music supervisors arbete är så mycket mer än att bara välja sina 

favoritlåtar och dela dessa med världen. Malone styrker Passmans påstående om att det 

inte handlar om att välja den musik som de själva gillar eller själva kan tjäna pengar på, 

utan att det handlar om att välja den musik som filmen behöver. Brink förklarade detta 

med ett påhittat exempel om IKEA. Han menade att om de i sin reklamfilm skulle visa 
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sängar, kan de inte spela låten “Rock and Roll All Nite” med Kiss, utan att det här är 

den som arbetar med synkronisering som måste försöka förstå vad music supervisorn 

och filmproducenten letar efter. 
 

Adams, Hnatiuk & Wiess (2010) menar att en music supervisor är en person som 

matchar ljud till visuell media, som till exempel film, tv-serier, reklam, tv - och 

datorspel. Stanley har på Sony/ATV hand om det kreativa arbetet gentemot företagets 

kunder och fungerar som en mellanhand mellan låtskrivare och music supervisors. Holst 

och Brink är anställda av sina kunder, låtskrivare, som vill ha hjälp med att exploatera 

sin musik. Brink berättade att arbetsuppgifterna består av att cirkulera musik och i och 

med det är en stor del av arbetet att försöka få ut kundernas musik i reklamfilmer, tv-

program, filmer och film-trailers. Han berättade även att en filmproducent eller en 

music supervisor inte alltid vet vilken specifik låt de vill ha till filmen, och då får han 

eller kollegan Holst hjälpa dem kreativt med att hitta rätt låt. Inglis (2003) menar att om 

de placerar rätt låt till rätt plats kan det komma att leda till en extremt stark innovation 

vilket i sin tur kan göra att filmen kan bygga på den starka känslan som låten redan har 

framfört. Nilsson menade att mycket handlar om att vara påläst på vad det är för typ av 

film och vad music supervisorn eller regissören föredrar. Är det en romantisk komedi 

menar Nilsson att de kan skippa den nya rockskivan. Stanley berättade även hon att det 

gäller att vara uppdaterad inom branschen på allt som händer. Hon menar att mycket 

handlar om att lyssna på musik, gammalt som nytt, men också att ha en övergripande 

blick på allt ifrån bloggar, nya skivsläpp, genrer och musiktrender. 
 

Enligt Malone handlar en music supervisors arbete om att välja ut den musik som ska 

passa i en viss film. Detta, enligt Malone, innebär att en music supervisor tar kontakt 

med ett flertal musikbolag, begär en viss typ av låt utifrån en detaljerad beskrivning och 

sedan tar emot de förslag musikbolagen återkommer med. Hon berättade att music 

supervisorn sedan väljer ut den eller de låtar hon eller han anser vara mest passad för 

filmen och presenterar sedan den eller de för filmens regissör eller producent. Enligt 

Passman (2011) så måste en music supervisor hålla alla de olika intressenterna nöjda för 

att säkerställa ett lyckligt slut. Brink menar att det är viktigt att rätt låt hamnar på rätt 

plats i filmen. Enligt Donnelly (2001) handlar det främst om strukturering av tid när det 

handlar om att sätta musik till film. Författaren antyder att en music supervisor håller 

kontakt med alla skapande parter, arrangerar möten med filmskapare, förhandlar och 
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strukturerar avtal, eller överser förhandlingar och struktureringar samt övervakar 

inspelningar. Holst förklarade att han vänder sig mot alla Universalbolag som finns runt 

om i världen, och då förser dem med låtar samt information om rättigheterna kring 

låtarna. Holst och Brink menar att förutom att informera om de upphovsrättsliga 

rättigheterna kring låtskrivare måste de också kommunicera med bolaget som äger 

inspelningen samt med managementbolaget om hur de ska fortsätta att arbeta med låten. 

Passman (2011) hävdar att det är viktigt att kunna jonglera licensrättigheter med bra 

budgetkunskaper, samtidigt som det är viktigt att hålla flera goda relationer och inneha 

en hög kunskap om populärmusik. 
 

I Kiwimäes fall så handlar det antingen om att vara ett kreativt bollplank eller att lösa 

rättigheterna kring musiken. Brink berättade att trots att de står nära flera olika music 

supervisors finns det inga avtal dem emellan som betyder att de alltid behöver leverera 

låtar till dem. Malone har inte heller direkta samarbeten inom sitt företag idag, utan hon 

menar att tack vare sitt kontaktnät och hennes goda relationer, återkommer kunder och 

vill arbeta med henne igen. Malone menar att filmproducenter ofta tror att de ska klara 

sig utan en music supervisor, men att de under filmskaparprocessen upptäcker att de 

inte gör det, och att de då kontaktar henne.  

4.2 Marknadskommunikation genom musik i film  

4.2.1 Målgrupper och segmentering 

Är det en film som riktar sig till 40-åringar antyder Nilsson att publiken inte är lika 

intresserade av att leta upp musik från filmen, som till exempel ungdomar är om de 

skulle se på en film som riktar sig till dem. Axelsson och Agndal (2012) menar att det 

finns en rad frågor som är viktiga att beakta när företaget planerar för 

konsumentmarknadsföring och en av dem är hur de väljer vilket segment de ska 

fokusera på, det vill säga, vilka de vill ska vara ens kunder. Kiwimäe nämnde att det 

från filmbolagens sida ofta är ganska tydligt vilken målgrupp de riktar sig till, som till 

exempel “Twilight”-filmerna som har en väldigt tydlig målgrupp. Där kan inte förslag 

som skulle passa personer äldre än 50 år läggas fram, för det var inte filmskaparna 

intresserade av, framförde Kiwimäe. Parment (2008) hävdar att det är viktigt att veta 

vilket budskap de vill nå ut med, vilka målgrupper de vill nå, och eventuella variationer 

i betoningen av budskapet, däremot måste grundbudskapet vara detsamma. Stanley 
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menar att målgruppen är viktig att tänka på. Nilsson instämmer och säger att de 

självklart tänker väldigt mycket på målgrupper, och att de till exempel inte skulle 

synkronisera en låt med svordomar i till familjefilmen “Free Willy”. Nilsson menar att 

han ser det utifrån filmens perspektiv och ger exemplet “Kick Ass 2”, där hård musik 

passar bättre, då filmen är full med våld. Han antyder att sådant är lätt att se. 
 

Beslutet gällande en synkronisering ligger inte hos Stanley utan hos kunden, music 

supervisorn, vilket betyder att hon kan plantera idéer hos denne, men inte ta några 

beslut. Samtidigt berättade hon att hon kan få ett projekt där produktionen är hemlig 

vilket gör att det kan vara svårt att hitta rätt låt och de har därför alltid kontakt genom 

hela synkroniseringen. Brink anser även han att det kan vara viktigt att ta reda på vilken 

målgrupp som filmen vänder sig till, detta för att de arbetar för artisten. Nilsson 

berättade att han brukar få utförda riktlinjer för vad det är som music supervisorn eller 

regissören är ute efter, där bland annat målgruppen kan vara specifikt beskriven. 

Kiwimäe förklarade att filmproducenten och music supervisorn ofta går ner på 

detaljnivå. Malone talade om hur filmen i sin helhet kommer att rikta sig till en specifik 

målgrupp men att det inte är något som direkt påverkar hur musiken i filmen väljs ut. 

Parment (2008) poängterar att det är när de olika kommunikationskanalerna talar 

samma språk och sänder samma signaler som budskapet först blir tilltalande. När 

Malone väljer en låt väljer hon inte en som ska passa en specifik målgrupp utan hon 

väljer den musik som kommer att passa den specifika scenen. Nilsson framförde den 

populära tv-serien “CSI” som ett exempel på där publiken inte är speciellt 

musikintresserad och jämför den med “16 And Pregnant”, som istället har en mer 

musikintresserad publik. Han menar att genomslagskraften handlar om publiken, om 

den är musikintresserad slår musiken igenom bättre än om publiken inte är det. Nilsson 

menar att det även finns betydelse i vilken scen låten synkroniseras till. Aghai, däremot, 

framförde att hon oftast inte tänker på målgruppen, om det inte är relevant. Dock 

innebär Aghais uppgifter inte att hon specifikt arbetar med att sätta synkroniseringar 

själv, utan att det är något som faller inom ramen för en music supervisors arbete. Hon 

fortsatte förklara att hon blir glad om en synkronisering över huvud taget blir av. 

Samtidigt menar Aghai att hon såklart tänker till om det är någon som kommer med en 

förfrågan på en låt till ett visst projekt. 

4.2.2 Filmmusikens verkan på publiken 
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Moore (2011) antyder att människor tolkar sina erfarenheter genom historier för att 

sedan kunna kommunicera dem vidare. Författaren menar att en vanlig 

historieberättande konsument till konsument-kommunikation kallas för word-of-mouth. 

I fokusgruppen framkom det att deltagarna regelbundet rekommenderade filmer de 

tidigare sett till sina bekantskaper. Deltagarna menar att om de ser en film som de anser 

vara bra vill de även att sina vänner ska se den och uppleva samma känsla som de 

gjorde när de såg filmen. En deltagare ur fokusgruppen nämnde att denne kunde 

rekommendera musik till en vän som hon eller han hört från en film, då är däremot inte 

filmen i fokus utan endast musiken i den. De flesta deltagarna i fokusgruppen höll med 

ovanstående respondent och nämnde att även de brukar prata om musiken som spelats i 

film. De nämnde även att film är ett bra sätt att hitta ny musik på. Malone menar att en 

låts medverkan i film kan vara en bidragande faktor till att låten får sig en “snackis”. 

Holmström (2011) påstår att word-of-mouth-marknadsföring bygger på konsumenternas 

aktivitet av att föra vidare marknadsföringsbudskap. 
 

När det kommer till att forma strategier för ett företag påstår Radigihieri & Mulder 

(2013) att användandet av word-of-mouth-kommunikationer spelar en viktig roll. De 

menar, enligt forskning, att många inkluderar den här aktiviteten i sin marknadsstrategi 

och att den både kan skapa fördelar och nackdelar då konsumenter idag har stora 

möjligheter att säga vad de tycker och tänker utan att företag kan göra någonting åt det. 

Nilsson menar att film är en alternativ marknadsföringskanal samtidigt som det är 

missvisande. Bara för att en låt kommer med i en film eller en tv-serie, menar Nilsson, 

att det inte behöver betyda att låten senare blir uppmärksammad. En deltagare i 

fokusgruppen nämnde att denne tycker att det är konstigt att musikbolagen innan filmen 

släpps, pratar om vilka som kommer vara med på filmens soundtrack och genom det 

försöker slå igenom en artist, redan innan låten har släppts. Ett exempel deltagaren 

nämnde är ur filmen “The Hunger Games” där en av svenske artisten Tove Lo’s låtar 

medverkar. 
 

Ur fokusgruppen framkom det att deltagare inte bara själva upptäckt ny musik eller nya 

artister, utan även rekommenderat musik de hört från film till bekanta. En deltagare 

berättade om filmen “The Boat That Rocked” som endast inkluderade 1960-talsmusik 

vilket bidrog till att personen, som i vanliga fall lyssnar mycket på musikgenren, 

upptäckte mer av sådana artister denne inte hört tidigare men idag lyssnar på, tack vare 
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filmen. En annan deltagare menar att denne en gång såg en film där filmmusiken var 

balkanmusik och att personen efter den filmupplevelsen upptäckte genren, och började 

lyssna mer på den. En deltagare ur fokusgruppen tog upp att denne brukar ta reda på 

vilken låt det är som spelas i filmen, om det är en bra låt i en bra scen. En annan 

deltagare berättade att denne upptäckt artisten Miss Li, men inte kom ihåg ifrån vilken 

film det var. “In The Air Tonight” med Phil Collins gav en annan deltagare som ett 

exempel på en låt denne upptäckt via filmen “Miami Vice”. En annan deltagare ur 

fokusgruppen nämnde att en låt kan göra sig bättre i det sammanhang som sker i filmen 

och förklarade vidare att när denne sedan går hem för att lyssna på låten, är det inte 

alltid som den är lika bra som när den spelades i filmen. 
 

Det visade sig i fokusgruppen att många låtar som spelades upp blev associerade till den 

specifika filmen, samt ett fåtal gånger till den specifika scen som musiken var 

synkroniserad till. Musiken bygger på en undertext till filmberättelsen vilket i sig leder 

till att om de tar musiken ur filmen och sedan lyssnar på den så kommer de att referera 

till filmen och genom det återkoppla till scener (Pearson & Simpson 2001). Andra 

gånger var låtarna som deltagarna hörde inte associerade till någon film alls, utan till ett 

barndomsminne eller en aktivitet de tidigare utfört, trots att de någon gång tidigare sett 

filmen. Några av låtarna som spelades upp associerade deltagarna till olika reklamfilmer 

och de såg då hela reklamen spelas upp i sina tankar. En deltagare berättade att denne 

gråter eller skrattar till vissa scener för att denne känner igen sig i filmberättelsen. En 

annan förde fram att det kan vara för karaktärernas skull som publiken eventuellt fäller 

en tår. En deltagare nämnde att denne alltid gråter i filmer och då oftast i slutscenen. I 

slutet har publiken lärt känna karaktärerna och då upplevs det som mer personligt, 

fortsatte deltagaren. Deltagaren gav även ett exempel från filmen “Braveheart” där 

karaktären skriker “Freedom” i slutet av filmen och att den filmscenen för deltagaren 

alltid lockar till tårar, och menar att känslan oftast håller i sig en lång stund efter filmens 

slut. 

4.2.3 Marknadsexploatering av musik i film 

Parment (2008) menar att det inte är all kommunikation som slutligen når fram till 

mottagaren, utan att det finns ett brus som kan störa på vägen. Författaren förklarar att 

om sändaren skickar ut ett tydligt budskap, så kan informationen som förvränger 

budskapet komma emellan på vägen till mottagaren. Brink betonade att en låt kan 
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exponeras i stor grad på grund av att den blivit synkroniserad i film eller reklam, men 

att det inte är något som de innan kan räkna med. Han berättade att det alltid är svårt att 

veta vad det kommer att bli för genomslagskraft av en synkronisering. Att låta en artists 

låtar medverka i exempelvis en film, menar Long et al. (2011) är en 

marknadsföringstaktik som används flitigt inom musikbranschen. Goldberg (2004) 

föreslår att en music supervisor kan ta hänsyn till olika infallsvinklar när denne ska sätta 

musik i film, till exempel om det är en artist som behöver ett marknadsföringsvärde 

eller för en redan etablerad artist då en medverkan för den kan bli dennes nya singel, 

men att den inte behöver marknadsföringsvärdet. Kiwimäe påstod att bandet Coldplay 

inte behöver synkronisera sina låtar i olika sammanhang för att nå ut med sin musik, 

utan att det ändå sker. Däremot menar han att om det är någon artist som ska in på en ny 

marknad så är synkronisering i film något att överväga. Han berättade att skivbolag 

ibland skjuter fram eller påskyndar en artists låtsläpp beroende på en film, då de 

antingen vill ha med låten i film-trailern eller i en films “soundtrack”. Vill en artist 

vidga sin marknad menar Kiwimäe att synkronisering av musik i film är ett användbart 

medel. Nilsson berättade att han och hans team har drivit många av deras artister med 

just synkronisering, både till tv och film. Nilsson berättade att det är tack vare dessa 

synkroniseringar som det har möjliggjorts att några av hans artister kan arbeta med 

musik på heltid. Nilsson påpekade dock att detta inte möjliggjorts genom endast en enda 

synkronisering utan att det är en sammanställning av ett flertal synkroniseringar. Holst 

ser det från ett annat perspektiv och menar att det är svårt att skilja på vad som lyfter 

vad när det kommer till marknadsföring av en låt som medverkat i en film. Han 

påpekade att det är svårt att se om det är tack vare att låten synkroniserats i en viss film 

som den blivit framgångsrik, eller om den hade fått lika mycket uppmärksamhet ändå, 

samt om det var låten som hjälpte filmen eller inte. Redan när skivor gavs ut med 

filmmusik blev marknadsföringssamarbeten mellan musik och film aktuellt. Ett 

marknadsföringssamarbete mellan musik och film sker då filmen marknadsförs genom 

låtens spelande på radio. (Pearson & Simpson 2001). Kiwimäe förklarade problemet 

som att det ibland är svårt att veta vem av parterna som är hönan eller ägget. Han menar 

att det inte alltid är tydligt om en låt eller en artist uppmärksammats på grund av 

synkroniseringen, och att det blir tydligare när det handlar om stora skillnader i en låts 

eller artists framgång. 
 

Synkroniseringens plats 
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Nilsson påstod att reklam har en större genomslagskraft marknadsföringsmässigt än 

film. Kiwimäe styrker Nilssons påstående och menar att reklam idag snarare är ett bättre 

sätt att marknadsföra sig på till skillnad från film, då det går snabbare runt bland 

publiken då publiken utsätts oftare för reklam än film. Även Aghai anser att film som 

marknadsföringskanal för låtar är svårare än reklam och fortsätter med argumentationen 

om att låten inte brukar utmärka sig lika mycket i film som den gör i reklam. Hon menar 

att en låt i en film endast hörs en gång och då oftast som stämningsmusik till en scen, 

till skillnad mot om den hörs i en reklam där publiken blir matad med låten på ett annat 

sätt. Stanley berättade om ett exempel på hur artisten Oh Laura slog igenom tack vare 

att hennes låt “Release Me” medverkat i en SAAB-reklam. Malone hävdar att låtar 

absolut blir marknadsförda genom att de blir synkroniserade i tv-serier och filmer. 

Däremot menar hon att serier möter sin publik mer kontinuerligt än vad film gör, men 

att en film blir mer omtalad. Ett bra exempel på en låt som fått stor uppmärksamhet tack 

vare att den medverkat i film, menar Brink, är låten “Happy” som synkroniserades till 

filmen “Despicable Me 2”. Brink och Holst förklarade att de också måste tänka på att 

det är upphovsmannen som hamnar i det kommersiella sammanhanget när de 

synkroniserar deras låt med bild. De betonade att det är viktigt att veta vilken typ av 

scen som låten kommer att spelas i då denne eventuellt inte vill bli associerad till 

exempelvis till en våldtäktsscen. 

 

Från musikfrågesporten som utfördes på fokusgruppen var det deltagare som berättade 

att de kopplar samman musik med film eller reklam som de tidigare hört musiken i. De 

menar då att det egentligen inte spelar någon roll om de hört låten innan de sett filmen 

eller reklamen, utan de kopplar samman låten med bilden iallafall. Malone som tidigare 

arbetat med tv-kanalen MTV, nämnde kanalen som ett exempel då hon menar att många 

små självständiga artister blivit upptäckta genom en medverkan i kanalens olika tv-

serier. Hon berättade att kanalen medvetet marknadsför artister då de samtidigt som de 

visar ett program med en synkroniserad låt visar en ruta längst ner i tv-rutan med 

namnet på låten och den spelade artisten. Samtidigt berättade Malone att kanalen även 

sammanlänkat sociala medier till kanalen för att tydligare visa hur publiken kan hitta 

låtarna. Aghai nämnde först att hon inte varit med om att en låt ur en film 

uppmärksammats något märkvärt, men kom sedan att tänka på filmen “The Fault In Our 

Stars” från 2014 vars filmmusik blivit oerhört uppmärksammad. Hon berättade att låten 

“Boom Clap” av Charli XCX, som medverkade i filmen och på filmens “soundtrack”-
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album fick ett rejält uppsving efter filmen. Nilsson poängterade att en bidragande faktor 

till hur det går för den medverkande artistens vars låt medverkar i en film beror på hur 

enkelt det sen efteråt är att hitta det medverkande musikstycket. Nilsson menar att 

människor har en falsk bild av hur karriären kommer att se ut efter att en låt har varit 

med i en film. Ur ett artistperspektiv, anser Nilsson att artister får vara glada för att de 

eventuellt har anskaffat några nya beundrare. Nilsson påstod att det är viktigt att de som 

sitter på låten visar sig runt om på Internet. Han hävdar att det var lättare för en artist att 

slå igenom förr och att om det händer idag så tror han att artisterna redan är på en bra 

nivå i sin karriär innan. Holst berättade att det förr gavs ut ett “soundtrack”-album efter 

nästan varje film men att det idag inte sker lika ofta, om man jämför med för 15 eller 20 

år sedan.  

4.3 Publikens uppfattning av musik i film 

4.3.1 Strategier för att påverka filmpubliken 

Adams et al (2010) föreslår att ju bättre en music supervisor är, desto mer minnesvärt 

kan ett projekt bli. Malone menar att inte alla människor skulle kunna arbeta som music 

supervisors trots att vem som helst skulle kunna synkronisera bild med musik. Kiwimäe 

berättade att filmproduktioner får många förfrågningar per dag och att musiken därför 

måste vara genomtänkt när de presenteras. Stanley poängterade att det är viktigt att 

förstå mötet mellan bild och musik. Hon menar att det är viktigt att tänka på 

uppbyggnaden i musiken. Stanley nämnde att det med hjälp av musik kan byggas upp 

scener i filmer, som annars skulle varit monotona. Malone berättade om en strategi hon 

använder sig utav som innebär att hon samlar in mellan 10 till 15 låtar från olika 

musikbolag, men att hon sedan endast presenterar mellan tre till fem utav dessa för 

filmproducenten. På så vis har hon fler låtar att presentera ifall producenten inte skulle 

samtycka med någon utav de första låtarna hon presenterar. Malone menar att hon inte 

vill ge producenten för många låtar på en gång då hon jämför det med att låta sitt barn 

kliva in i en svensk godisbutik och då endast låta barnet välja en godisbit. Kiwimäe 

nämnde att det i 99 procent av fallen är svårt att säga hur resultatet kommer att bli. Han 

menar att en regissör kan ha haft tio succéer i rad för att sedan totalt misslyckas med 

nästa projekt. Kiwimäe nämnde att det gäller att vara flexibel och kunna motivera om 

varför deras låt ska användas och varför den passar. Förberedelsen att redan ha affären 

klar med musikbolaget innan hon presenterar låten för producenten, berättade Malone, 
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är en strategi som hon också utnyttjar. På så vis är överensstämmelsen om betalning 

redan klar i förväg och skulle producenten sedan vilja använda låten kommer inga 

betalningsförhandlingar att behöva göras, då det ibland händer att musikbolag kan 

komma att kräva mer pengar för utnyttjandet av deras låt. Donnelly (2001) menar att 

filmmusik används för dess kommunikativa värde. Kiwimäe nämnde att det med 

spelfilm ofta är speciellt då regissören oftast kommer med en kreativ idé som denne vill 

genomföra. Han hävdar vidare att musiken i vissa filmer är extremt bärande, där 

musiken är ett med manus, medan att musiken i andra filmer är ett garnityr, påfyllning 

för att förstärka känslor i olika scener. Olika regissörer brinner olika mycket för 

musiken då vissa av dem vill att musiken endast ska fungera tillsammans med bilden, 

medan andra är mer intresserade, nämnde Kiwimäe. 
 

Cooke (2008) menar att låtars sångtexter kan bidra till unika möjligheter med att fånga 

upp tittarnas uppmärksamhet. Inglis (2003) antyder att det är musiken i en film som är 

det som får publiken att känna det han eller hon gör angående en karaktär, en plats eller 

en situation i filmen. En deltagare i fokusgruppen nämnde att ibland när denne ser på en 

film tänker denne att filmproducenten satt in denna specifika låt i denna specifika scen, 

just för att denne ska känna eller tycka på ett visst sätt. Personen tror att de vill påverka 

honom eller henne i sin känsla. En annan deltagare instämde och nämnde att musiken 

även påverkar scenen väldigt mycket, och på så sätt vilket intryck publiken får. 
 

En annan deltagare nämnde att Jerry Bruckheimer är duktig på att bygga upp känslor i 

sina filmer, oftast med hjälp av en symfoniorkester. Deltagaren förklarade vidare att när 

denne hör cello, fiol eller något annat stråkinstrument, så vet denne att det är nära till 

gråt. En annan deltagare stämde in och påstod att det oftast inte är helt tyst i en film utan 

att det nästan alltid ligger en ljudslinga i bakgrunden som stämningsmusik. En annan 

deltagare stämde in och menade att det är skönt när musiken är subtil till en scen, och 

ger exempel på att om någon i filmen sitter och väntar i en bil och personen har radion 

påslagen i bakgrunden så hörs endast låten i bakgrunden, istället för att det enda som 

hörs och tänker på som publik är själva låten. Ytterligare en utav deltagarna instämde i 

diskussionen och menar att det även är en häftig kontrast när en låt bygger upp värde i 

filmen. Ett exempel denne tar upp är från filmen “Lilja 4-ever” där musiken som 

synkroniserats är tuff metal från Rammstein. En annan deltagare stämde in i exemplet 

och nämnde att musiken i den filmen är hemsk medan en annan deltagare nämnde att 
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det var musik som passade utmärkt för stämningen i filmen. När filmen sedan är slut är 

det den låten som sätts igång igen, berättade en annan deltagare.  

4.3.2 Musik som emotionell frakt i film  

Inglis (2003) menar att budskap kommuniceras med hjälp av samspelet mellan musik 

och film. Stanley nämnde att hennes starkaste musikaliska upplevelser har varit från att 

ha sett på film och att avslutet i serien “Six Feet Under”, är en av hennes starkaste 

stunder, musikaliskt sett. Hon ser ett enormt värde i att föra samman musik och film. 

Inskip et al. (2008) menar att när det budskap som skaparen av musiken har når 

publiken, så blir musiken förstådd. Nilsson antyder att synkronisering i film handlar om 

att förstärka känslor för publiken och för att lägga ett värde i filmen. Han menar att detta 

kan göras med hjälp utav en låt, då speciellt texten kan förmedla känslor. En deltagare 

från fokusgruppen berättade, att när denne känner igen en låt från en film och tycker att 

den är bra så får personen en riktig “åh va nice”-känsla. En annan deltagare menar att 

det kan vara en scen som är uppbyggd med hjälp av en låt, och att det är då känslan 

infinner sig. En annan deltagare nämnde att det inte är ofta som en rocklåt hamnar i en 

kyss-scen. Donnelly (2001) menar att filmmusik som är en vibrerande och levande form 

av musik, blir en transaktion mellan ljud och publik som påverkar publiken med en hög 

grad känslor. En utav deltagarna erkände att det för sin del kommer tårar till nästan alla 

filmer. En annan person berättade att även denne gråter, och gav exempel på att det 

särskilt sker till svenska dramafilmer. Två andra personer ur fokusgruppen ger exempel 

på att “Lejonkungen” och “Hachiko” fått dem att gråta. En annan deltagare instämde 

och nämnde att dessa filmer är hemska, samtidigt som en annan ur gruppen nämnde en 

utav de sorgliga replikerna från den ena filmen; “pappa, vi måste gå hem nu”. Nilsson 

föreslog att när det är en kärleksscen i en film så passar en låt om brusten kärlek in och 

är det en scen där det är fest så passar en partylåt in. Inglis (2003) menar att det är 

musiken som bär med sig mest emotionell frakt i filmen. Malone menar att om någon 

ställer frågan om vilken ens favoritfilm genom tiderna är, så kommer det i 99 procent av 

fallen att vara ett ögonblick i den filmen där det finns en musikscen. Hon anser att det är 

den scenen som hjälper filmen att bli just din favoritfilm. Ett exempel hon framförde är 

från filmen “Djävulen Bär Prada” där låten “Vogue” medverkar. En utav deltagarna ur 

fokusgruppen nämnde att när bra musik, låtar som denne känner igen och gillar, 

medverkar i en film så knyter musiken an till deltagaren på ett djupare sätt. En annan 

deltagare ur fokusgruppen tillade att denne själv inte är insatt i filmmusik men att när 
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personen såg filmen “Divergent” på bio så var musiken för denne halva upplevelsen, då 

musiken var väldigt dramatisk. Personen menar vidare att det var filmmusiken i filmen 

som förstärkte dennes känslor. Inglis (2003) antyder att det är musiken som är det 

främsta instrumentet för emotionell riktning i film. En utav deltagarna i fokusgruppen 

påstod att utan musik i film skulle filmen bli tråkig. Det måste vara någonting i 

bakgrunden för att annars skulle det bli en tomhetskänsla, anser personen. En annan 

deltagare instämde och tyckte att det gör mycket för filmen att musik finns med. 

Deltagaren nämnde att en film med ett bra “soundtrack” blir en bra film.  Inglis (2003) 

säger att med hjälp av tempo, volym och ett instruments textur i musiken så styrs 

publiken genom olika scener av en filmkompositör. Författaren menar att populärmusik 

fått kritik då denna variation av tempo och instrumenttextur oftast inte förekommer i 

populära sånger. En utav deltagarna i fokusgruppen menar att musiken är viktig i bland 

annat skräckfilmer då de ska känna rädsla. En annan deltagare påpekade att det är 

musiken som bygger upp en film, personen tror att musik kan skapa känslor för en scen.  
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5 Slutsatser 

I detta kapitel kommer vi med hjälp av den teoretiska och empiriska analysen att 

presentera de slutsatser vi kommit fram till. Vi kommer vidare att svara på uppsatsens 

forskningsfrågor som i sin tur uppfyller uppsatsens syfte. Avslutningsvis kommer vi 

presentera de reflektioner vi har kring vad vår forskning bidrar med samt ge förslag på 

vidare forskning inom forskningsämnet.  

______________________________________________________________________ 

5.1 Besvarande av syfte och forskningsfrågor 

Enligt Bhattacharjee et al. (2009) är musik idag en del av en helhetsupplevelse då den 

blir mindre betydande som en separat upplevelse. Författarna menar vidare att 

licensiering av musik i produkter kommer att vara en nyckelfaktor för en långsiktig 

musikbransch. Det är i licensiering de största pengarna finns idag (Cardace 2008). 

Griffith (2013) anför att en bra licens-deal kan vara vägen till en framgångsrik radiohit. 

Lyssnandet av musik är den största kommunikationsplattformen för konsumenter att 

integrera med varandra idag, då musik spelar en stor roll i en individs liv (Henard & 

Rossetti 2014). Filmmusik är en vibrerande och levande form av musik som andas i 

harmoni med sin film och med filmmusik sker en transaktion mellan ljud och publik för 

att påverka publiken med en hög grad av känslor (Donnelly 2001). 
 

Då vi upptäckte musikens stora betydelse för film och fann en saknad av forskning 

kring studier som behandlar hur publiken påverkas av filmmusik, kom vi fram till vårt 

syfte samt våra forskningsfrågor. 
 

Vårt syfte med denna uppsats är att skapa en djupare förståelse för hur populärmusik i 

film kan påverka filmens publik. Vi vill även undersöka hur musik kan marknadsföras 

genom samspelet av musik och film. 
 

För att uppfylla uppsatsens syfte har vi kommit fram till följande forskningsfrågor: 
 

Forskningsfrågor 

• Vad har samspelet av musik och film för effekt på filmens publik?  
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• Hur kan synkronisering av musik i film leda till en exploatering av den 

medverkande musiken? 

 

Slutsatserna grundar sig på den primär- och sekundärdatainsamling vi utfört och 

analyserat i vår teoretiska och empiriska analys. Vi kommer nedan att behandla våra 

slutsatser av forskningsfrågorna, som i sin tur leder till ett uppfyllande av uppsatsens 

syfte. Detta kommer vi att besvara med hjälp av tre underrubriker där vi först kommer 

att presentera slutsatser för arbetet av en music supervisor. Därefter går vi in på 

samspelet av musik och films påverkan på filmpubliken samt slutligen 

marknadskommunikation genom musik i film, där vi presenterar hur musik i film är ett 

sätt för musiken att marknadsföras.  

5.1.1 Arbetet av en music supervisor  

Arbetet av en music supervisor blev allt mer viktigt och befintligt in på 2000-talet då 

olika typer av media kombinerades för att kunna skapa nya upplevelser (Adams et al. 

2010). Trots detta finns det ringa mängd litteratur och kunskap om vad en music 

supervisor är och dennes viktiga roll för filmens framgång. Detta trots att musik anses 

som en självklarhet i film. Inglis (2003) hävdar att rätt låt på rätt plats i en film kan 

uppmana till starka känslor för filmpubliken. Ljud har blivit en stor del av människors 

liv idag och kombinationen bild och ljud har lett till en integration mellan musik och 

ljudeffekter, menar Adams et al. (2010). Det som framkom av empirin var att musik i 

film är någonting som tittare uppskattar när de ser på film; då filmmusiken skapar 

uppbyggnad av scener som i sin tur bidrar till vad publiken känner för filmen och dess 

karaktärer. Vi anser att det är viktigt att rätt musik sätts på rätt plats i filmen då musiken 

på så vis kan bidra till att berätta filmens historia. Med musikens hjälp kan scener 

byggas upp, som annars skulle ses som färglösa. Olika musikgenrer kan bidra till 

sinnesstämningar i filmscener för att överraska, skrämma eller glädja publiken. På 

liknande sätt kan även musiken skapa kontrast för publiken då denne kan förvänta sig 

en viss typ av låt i en viss filmscen men sedan överraska med en oväntad låt. I empirin 

framkom ett exempel på en sådan kontrast i film nämligen filmen “Django Unchained” 

som utspelar sig i ett western-landskap där publiken förväntade sig western-musik men 

istället fick hiphop. Adams et al. (2010) hävdar att en music supervisors arbete handlar 

om mer än att bara välja sina favoritlåtar. Vad som framkom i empirin var att det krävs 

en förståelse av mötet mellan musik och bild. Vi anser att det i arbetet krävs att music 
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supervisorn vet hur de skall placera en låt i en scen för att framhäva låten och scenen på 

bästa sätt. Det är viktigt att musiken inte hamnar på fel plats eller i fel tema för att 

filmen och den medverkande artistens låt inte skall hamna i fel ljus eller associeras med 

något som inte passar. Passman (2011) poängterar att det är en music supervisors arbete 

att hålla alla de olika intressenterna nöjda för att säkerställa ett lyckligt slut. Detta för att 

det i sin tur inte ska leda till att filmen, alternativt låten, anses som dålig som i sig kan 

leda till att det sprids negativ word-of-mouth runt produkterna och att 

försäljningsintäkterna minskar. Passman (2011) hävdar att det är en music supervisor 

som framställs som “dålig” om något går fel och filmproducenten inte kan använda en 

låt. Därför anser vi att en music supervisors arbete, och konsten med att sammanställa 

en lyckad synkronisering, är viktigt för filmens framgångar. 
 

Det är viktigt att analysera aspekten som avser vem music supervisorn är anställd utav 

då en music supervisor måste tillgodose filmens intresse när denne väljer låt till filmens 

scener. Scenen i filmen måste förses med rätt låt för att den ska uppnå det önskade 

resultat av synkroniseringen som filmproducenten har i åtanke. Goldberg (2004) menar 

att en music supervisor tar hänsyn till olika infallsvinklar, när det till exempel gäller en 

artist som behöver ett marknadsföringsvärde eller om det gäller en artist med 

bakomliggande karriär som inte behöver marknadsföringsvärde men vill släppa en ny 

singel. Däremot framkom det i empirin att de music supervisors som är anställda utav 

artister och låtskrivare kan komma med en dold agenda avseende sitt låtval till filmen då 

de påverkas både ekonomiskt och karriärmässigt av att sälja sin klients låt till en 

filmproduktion. Därför är denna aspekt av betydelse då de music supervisors som är 

anställda av filmbolaget inte påverkas på samma sätt. Det går inte att undgå vikten av en 

music supervisor vid synkronisering av musik i film. Det är inte för filmproduktionen 

att köpa en känd poplåt och förvänta sig att filmen blir framgångsrik, utan det krävs mer 

arbete bakom än vad som kan tros. Ett musikstycke på 30 sekunder kan ha veckor av 

arbete bakom sig då en synkroniseringsprocess inkluderar flera parter, ibland flera 

bolag, och rättigheter. En music supervisor kan behöva avstå en förfrågan om att 

leverera en låt för att den inte har någon låt som passar. Det är bättre att förklara att de 

inte har en låt som matchar, än att produktionen tror music supervisorn kommer med en 

dold agenda. Music supervisorn kan som sagt inte enbart välja ut sina favoritlåtar, utan 

det krävs mycket mer kunskap bakom arbetet. En music supervisor finns där för att sätta 

rätt musik i filmen efter producentens och regissörens val (Goldberg 2004). Det är 
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därför viktigt att regissören eller music supervisorn vet vilken publik de når, samtidigt 

som låten passar till scenen. Det är många olika åsikter och variabler som ska 

sammansvetsas på en och samma gång. Vi anser att det är svårt att förstå hur mycket 

kunskap en music supervisor besitter. Många ser det som en självklarhet att musiken 

finns med i filmen, men den skulle inte vara där om det inte vore för music supervisorn. 

Att veta vid en förfrågan vilka låtar som ska ges som förslag, vem eller vilka som ska 

kontaktas angående rättigheterna, vilken musik som bäst passar scenen, har rätt känslor 

eller kan förstärka berättelsen, är ingen lätt uppgift. En music supervisor klarar av detta 

och ger publiken den upplevelse som de förväntar sig att de ska få vid en filmvisning. 

En låt kan skapa känslor i en scen och synkroniseringen tillsammans med publiken kan 

få publiken att känna något. Adams et al. (2010) menar att ju bättre en music supervisor 

är, desto mer minnesvärt kan ett projekt bli. Vem kan glömma den olyckliga kärleken 

mellan Richard Gere och Julia Roberts karaktärer i “Pretty Woman” då låten “It Must 

Have Been Love” spelas? Det är helt enkelt en genialisk synkronisering av 

filmproduktionens music supervisor. 

5.1.2 Samspelets påverkan på filmpubliken  

Svensson och Östberg (2013) konstaterar att konsumenten inte är en passiv mottagare 

av budskap, utan en tolkande och meningsskapande varelse. Inglis (2003) antyder att 

effekten på hur snabbt en individ känner känslor beror på hur starka associationer den 

har till musiken. I empirin framkom det att individer som känner igen en låt de hör i en 

film kan anse att filmen blir bättre på grund av att den låten medverkade. Inglis (2003) 

hävdar att låtar som tidigare hörts kan bygga upp emotionella föreningar då de ofta bär 

med sig egna uppsättningar av känslor och associationer, till skillnad mot vad en låt som 

aldrig tidigare hörts kan hoppas framkalla. Cooke (2008) menar att poplåtar med texter 

är unikt lämpade för att främja personligt engagemang eller utnyttja emotionell och 

situationsempati hos en publik. Vi kan se att musik är ett viktigt element i film då 

många tänker på musiken i den och för att den skapar stämning och bidrar till filmens 

handling. Donnelly (2001) framför att filmmusik inte bara är musik, utan att den 

påverkar och ger filmen charm och styrka. Ett exempel som framkom i empirin var 

musiken ur filmen Divergent, som ansågs som dramatisk. Tystnaden märks när musik 

inte är med, samtidigt som att en tystnad i en viss scen även den kan bygga upp en 

stämning. Det handlar om variationen och kontrasterna i scener mot varandra som 

bygger upp en spänning. De ljud individen väljer att lyssna till är de som uppfattas som 
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betydelsefulla, menar Hultén et al. (2011). Författarna antyder att människan ger ljud 

mening genom att tolka det. En publik kan upptäcka musik olika på grund av publikens 

egna personligheter och preferenser och därmed kan publiken förknippa samma låt till 

olika filmer eller minnen. Hultén et al. (2011) konstaterar att det är främst genom musik 

som människor känner samhörighet då de kan identifiera sig med ljud. Det kan även 

vara så enkelt som att om en publik hör en låt på ett ställe för första gången så associerar 

de låten till det första sammanhanget när de sedan hör låten igen. En person från 

fokusgruppen nämnde att denne upptäckt Phil Collins låt “In The Air Tonight” från 

filmen “Miami Vice”, medan vi själva associerade låten till filmen “The Hangover”. 

Samma låt kan komma att få olika associationer för varje individ. 
 

Ljudet har tillgång till människans undermedvetande såväl som att denne också är 

medveten om vad som hörs, hävdar Inglis (2003). Ur empirin framkom det att musik 

behöver medverka i film för sinnesstämningens skull. Inglis (2003) accentuerar att det 

är musiken som får publiken att känna det han eller hon gör angående en karaktär, en 

plats eller en situation i filmen. Speciellt viktig kan musiken vara i skräckfilm då 

musiken bygger upp känslan i scenen och det är musiken som avslöjar att scenen är 

skrämmande. Om en låt med instrumentet säckpipa skulle synkroniseras till en 

dramatisk film i en scen där ett mord precis ska ske, skulle scenen förmodligen inte 

förmedla skräckkänsla och därmed inte vara lika trovärdig, som om en mer dramatisk 

låt med stråkar skulle synkroniserats. Parment (2008) menar att det först är när de olika 

kommunikationskanalerna talar samma språk och sänder samma signaler som budskapet 

blir tilltalande. På samma sätt skulle antagligen inte publiken uppfatta scenen som lika 

skrämmande om den var helt tyst. Exempel på detta sker i sammanhang där publiken ser 

på en film de anser skrämmande och då stänger av ljudet, för att scenen inte ska 

förmedla samma obehagliga känsla. Pearson och Simpson (2001) menar att en låt satt i 

relation till filmberättelsen kan ha en underliggande förståelse för filmen och förslå hur 

tittarna ska tolka agerandet som sker i filmen. Inglis (2003) framför att musik är det 

främsta instrumentet för emotionell riktning i film. Även om det är viktigt att göra en 

synkronisering som passar till en specifik film och en specifik scen kan vi tänka oss att 

inte all publik kommer att påverkas på samma sätt av denna. Detta för att människor 

tolkar olika på grund av olika anledningar så som vilken kultur de kommer ifrån, hur de 

är som individer och vad de har för bakgrund. Moore (2011) påstår att människor tolkar 

sina erfarenheter genom historier för att sedan kunna kommunicera dem vidare.  
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5.1.3 Marknadskommunikation genom musik i film  

Parment (2008) menar att det är viktigt att veta vilka budskap som ska nås ut, vilka 

målgrupper som ska nås och eventuella variationer i betoningen av budskapet. 

Författaren poängterar däremot att grundbudskapet måste vara detsamma. Inglis (2003) 

hävdar att en form av kommunikation är musik och film där deras budskap förmedlas 

genom dess samklang. Till ungdomsfilmen “Twilight” framkom det ur empirin att det 

inte fungerade med musik som riktar sig till personer 50 år eller äldre, utan att det var 

ungdomlig musik som gällde. Det framkom även att det i filmen “Free Willy” inte gick 

att använda låtar med svordomar i, då filmen riktar sig till en yngre publik. I empirin 

framkom det att det kan vara svårt att hitta rätt låt till ett visst filmprojekt, då processen 

ibland är hemlig. Målgruppen behöver inte stå i fokus för valet av musik, utan det är 

helt upp till producenten. Utifrån empirin framkom det att en music supervisor kan välja 

en låt som ska passa till en specifik scen och inte till en specifik målgrupp. Detta är 

olika utifrån vad det är producenten vill ha eller uppnå med projektet. 
 

Alla individer har inte samma musik- och filmintresse vilket kan göra att personer med 

ett större intresse uppskattar en synkronisering mer än de som har ett mindre. Olika 

individer gillar dessutom olika genrer och skulle uppskatta en film mer om den 

inkluderade sin favorit-genre. Samtidigt så kan en genre låta bättre då den samspelar 

med en bra film. Ur empirin framkom det att människor associerar låtar till filmer och 

ibland även till specifika scener i en film, reklam eller minnen från barndomen. Vi anser 

att det många gånger är låten som får genomslagskraft i en film tack vare att den är vald 

till en passande scen och att det är många låtar i en film som inte uppmärksammas 

överhuvudtaget för att de inte är unika i den filmen. Hamnar låten i en huvudscen anser 

vi att den får större genomslagskraft än om den synkroniseras i en mindre scen. Det 

framkom ur empirin att en låt många gånger kan göra sig bättre i en film än vad den gör 

utanför filmen då samma känsla inte infinner sig hos individen utan musikens samspel 

med filmen. Fill (2011) hävdar att produktplacering handlar om att produkter placeras i 

filmer och annan media med ett syfte att marknadsföras. Här kan vi se den missvisande 

bilden om att låtar ska synkroniseras, då låten kan komma att tappa sitt ordinära värde 

från upphovsmannen, på grund av att ha sammankopplats med en viss film. 
 

Pearson och Simpson (2001) menar att en ökning har skett av relationen mellan film 

och marknadsföring då filmer har inslag av musik. Ur empirin framkom det att det för 
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en låt eller artist går att få ett uppsving karriärmässigt efter att låten medverkat i film. 

Det var däremot vanligare förr än vad det är idag. En anledning till detta kan vara att 

människor idag blir mer utsatta för media, visuell som virtuell, och att det då blir 

svårare att skilja på all den information publiken exponeras för. Ofta har dessa artister 

redan en karriär innan och får med synkroniseringens medverkan ett uppsving. När en 

låt medverkar i film kan förhoppningarna från en artists och upphovsmans sida vara att 

låten ska uppmärksammas och bli framgångsrik, men det är däremot inget som de kan 

förvänta sig eller räkna med. Vi ser dock en otroligt stark poäng med att artister och 

låtskrivare ska synkronisera sina låtar i film, tv-serier eller reklam. Om artister behöver 

hitta ny publik är denna typ av exponering perfekt då det finns många olika åldrar, 

personliga preferenser och intressen i en filmpublik. Självklart exponeras låten tack vare 

sitt medverkande i en film, tv-serie eller reklamfilm, men det är inte säkert att publiken 

som hör låten tar den till sig. Utifrån empirin framkom det att reklam har en större 

genomslagskraft för en publik, medan en film blir mer omtalad. En reklamfilm däremot 

matar publiken med låten om och om igen då publiken blir exponerad för reklamen vid 

ett flertal tillfällen. Film däremot blir uppmärksammad på ett annat sätt, genom att det 

till exempel finns priser för bästa filmmusik. Förutom i vilken typ av media en låt 

synkroniseras är det också avgörande vilka publiken till synkroniseringen är. Är 

publiken intresserad av att leta reda på musiken de just hört, eller är de endast 

intresserade av att se på filmen och följa dess karaktärer? Det kom fram att en låts 

medverkan kan leda till en “snackis” och att publiken gärna berättar vidare för sina 

vänner om filmen eller musiken. Radigihieri och Mulder (2013) antyder att aktiviteten 

av word-of-mouth ger konsumenter stora möjligheter med att kommunicera precis det 

dem tycker om något. Det framkom att film är ett bra sätt att upptäcka musik på. 

Genomslagskraften, däremot, handlar om hur stort publikens intresse för musiken är. 

Det finns dem som letar upp låtar efter att de har hört dem, medan andra inte lägger 

mycket vikt i den saken. Det hela handlar om publikens generella musikintresse. Om en 

låt blir framgångsrik eller inte är svårt att veta på förhand. Vem är hönan och vem är 

ägget, vem marknadsför vem? Vi anser att det är både och, att musik och film hjälper 

varandra. Pearson och Simpson (2001) hävdar att musik och film länge marknadsförts 

tillsammans. Filmen får marknadsföring genom musik och musik kan marknadsföras 

genom film. 
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Donnelly (2001) påstår att filmmusik används för sitt kommunikativa värde. Genom 

empirin kan även vi urskilja detta då det är ett känsloframkallande element till publiken. 

Musiken blir ett med manus och filmberättelsen, vilket leder publiken till att känna det 

dem gör angående filmen, karaktärerna eller en situation i filmen. Musiken 

synkroniseras som en påfyllning för att förstärka scenen med känslor. Det är musiken 

som ger filmen ett lyft där bilden blir levande istället för monoton. Det som önskas 

uppnås med en synkronisering är att få publiken att känna något. Låtarnas sångtexter 

kan bidra med unika möjligheter för att fånga upp publikens uppmärksamhet. Inglis 

(2003) menar att det är musiken i filmen som bär med sig mest emotionell frakt. I 

empirin framkom det att musiken ofta kan bidra till att filmen blir en utav dina 

favoritfilmer, då film utan musik skulle ses som tråkig. De båda delarna kompletterar 

varandra och bör användas tillsammans i ett samspel. 

5.2 Implikationer 

Musik i film anses idag vara ett sinnesförstärkande element för filmpubliken med att 

utsända känslor. Därför anser vi att en music supervisors kunskap och förståelse för 

publikens tolkande är viktigt när en låt ska synkroniseras till en film. Det är viktigt att 

förstå vad scenen vill förmedla för budskap till sin publik, för att på så vis kunna 

synkronisera en passande låt. Idag finns musik med i olika typer av medier. 

Skivförsäljning är inte det enda som genererar vinst längre, utan artister letar sig till 

andra typer av medier för att sprida sin musik, ett av dessa medier är film. Ett alternativt 

sätt för artister att exponeras är genom film. Artister kan använda filmen som en 

marknadsföringskanal, men det är svårt att säga innan om projektet kommer bli lyckat 

eller inte, då allt handlar om synkroniseringens omständigheter. 

 

Våra resultat har bidragit till en djupare förståelse av hur en synkronisering av musik i 

film kan hjälpa till att förstärka handlingen i filmen. Utan musik skulle filmen inte 

inneha samma starka känslor som den kan förmedla, utan det skulle bli väldigt tyst. Vi 

har kommit att bli bekväma med att musik medverkar i film och det är inte något 

filmpubliken sitter och funderar kring. Det finns däremot vissa som gärna gör pauser i 

filmen och skriver ner låten för att sedan leta upp den, detta är riktiga entusiaster. 

 

Det fanns tidigare ingen direkt forskning om hur publik påverkas av musik i film trots 

att det anses vara ett viktigt element för filmen. Idag kan vi uppleva vikten av att 
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använda musik som en stämningshöjare i film, då den behövs för att förstärka och även 

förtydliga filmens berättelse. Vi har tidigare läst om att musik behövs i film som ett 

känsloframkallande element samt för att förstärka historien i filmen, och detta fick vi nu 

bekräftat genom vår empiriska datainsamling. Vi kom även fram till betydelsen av en 

music supervisors roll för dennes kunskap och förståelse för publikens tolkande av 

synkroniseringen. Våra empiriska resultat bidrar till att visa betydelsen av dennes roll 

med att förstå hur och varför publiken tolkar musiken i filmen, vilket vi saknar tidigare 

forskning och förståelse kring. Dock fanns tidigare litteratur om vem en music 

supervisor är och vad dennes arbetsuppgifter består av. Det vi sammanställt är 

betydelsen av att förstå hela synkroniseringslänken av musik i film.  

5.3 Förslag på vidare forskning 

Denna uppsats har varit en lärorik process som bidragit med nya kunskaper till oss. Det 

framkom information som vi tidigare inte hade någon kunskap kring och annan som 

förvånade oss, medan någon bekräftade det vi redan visste. Det var intressant att lyssna 

till personer i branschen och att de var så öppna och engagerade i att förse oss med 

information och tips. Arbetet tog sin fart först när vi fick möjlighet att intervjua våra 

respondenter för innan det hade vi svårt med att förstå helhetsprocessen. Med hjälp av 

intervjuerna fick vi sedan en tydlig bild om ämnet och arbetet tog fart. Vi har fått upp 

ögonen för hur komplext en uppsatsprocess är och förstått vikten av att börja i god tid 

samt lägga upp delmål och “deadlines” i en tidsplan. Detta gjorde vi vilket hjälpte oss 

under vår arbetsprocess. 
 

Ett förslag på vidare forskning är att ta reda på vad musik i film har för betydelse för 

regissörer. Några regissörer ser det möjligen redan som en viktig del, medan andra tar 

det med en nypa salt. Det skulle vara intressant att forska om hur olika regissörer 

förhåller sig till musik, då vi i empirin fick reda på att ett flertal regissörer redan har en 

bakgrund inom musikbranschen innan de börjar regissera. Vilka personliga preferenser 

har regissörerna till musik? Det skulle vara en intressant fortsättning på publikens 

betydelse. Det skulle vara intressant att informera eller uppmana regissörer om den 

viktiga betydelsen publikens tolkande har för hur scenen kommer uppfattas vilket var 

det vi inte fann data kring men kom fram till att vara en betydande del för 

synkroniseringens framgång. 
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En annan intressant aspekt som dök upp under uppsatsens gång var att reklam verkar ha 

större genomslagskraft än film, marknadsföringsmässigt. Detta är något vi tycker skulle 

vara intressant att forska vidare kring, då det är relevant på dagens marknad för artister 

att hitta fler marknadsföringskanaler, detta för att skivförsäljningen minskat och de letar 

efter nya inkomstkällor. 
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1: Intervjuguide 

Introduktion 
1. Berätta lite om dig själv och din bakgrund inom musikbranschen? 
2. Vilken är din roll på företaget?  
 
Arbetsprocessen  
3. Vilka är dina arbetsuppgifter?  
4. Vem ger dig uppdrag och hur går det till? 
5. Har ni några samarbetsparter som ni kontinuerligt arbetar med och i 
sådana fall vilka? 
 
Synkronisering  
6. Hur skulle du förklara synkronisering? 
7. Vad kännetecknar en lyckad synkronisering?  
8. I vår uppsats fokuserar vi på redan färdiginspelad musik, till skillnad från 
specialskriven speciellt till spelfilmen, finns det något speciellt man bör tänka på då.  
9. Hur tror du att filmpubliken påverkas av att musik samspelar med en 
spelfilm? 
 
Marknadsföring 
10. Finns det några strategier man kan utnyttja, i så fall vilka?   
11. Hur tänker ni kring att låten kommer nå ut till en viss 
målgrupp/segmentering? 
12. Vad är viktigt att tänka på när man ser synkroniseringen ur artistens 
perspektiv? 
 
Effekter 
13. Vet du om någon av de artister till de låtar du synkroniserat till film fått ett 
karriärslyft, slagit igenom eller allmänt blivit uppmärksammade tack vare detta, i så fall 
vilka? 
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7.2 Bilaga 2: Fokusgrupp 

Ålder:    Kön:  
1. Känner du igen låten? Om ja, vad associerar du låten till? 
2. Varför associerar du det till låten?  
3. Vad känner du när du hör låten?  

 
Musikfrågesport 

1. Pretty Woman - Roxette (It Must Have Been Love) 
2. James Bond - Paul McCartney (Live and Let Die) 
3. Sagan om Ringen - Enya (May It Be) 
4. Hobbit - Ed Sheeran (I See Fire) 
5. Fyra bröllop och en begravning - Wet Wet Wet (Love Is All Around) 
6. Notting Hill - Ronan Keeting (When You Say Nothing At All)  
7. Jalla Jalla - Daniel Lemma (If I Used to Love You) - INLEDNING 
8. The Breakfast Club - Simple Minds (Don’t You Forget About Me)  
9. Dirty Dancing -  Eric Carmen (Hungry Eyes)  
10. Batman - Seal (Kiss From a Rose) 
11. Sova Med Fienden - Van Morrison (Brown Eyed Girl) 
12. The Great Gatsby - Lana Del Ray (Young and Beautiful) 
13. Bridget Jones’s Diary - Geri Halliwell (It’s Raining Men) 
14. Ghost - Righteous Brothers (Unchained Melody) 
15. Dirty Dancing - Partick Swayze (She’s Like the Wind) 
16. Despicable Me  - Pharell Williams (Happy)  
17. Donnie Darko - Gary Jules (Mad World)  
18. The Fault In Our Stars - Charli XCX (Boom Clap)  
19. Bend It Like Beckham - Texas (Inner Smile)  
20. The Bling Ring - Azealia Banks feat. Lazy Jay (212)  
21. En Prinsessas Dagbok - Backstreet Boys (What Makes You Different (Makes 

You Beautiful)) 
22. Twilight - Sleeping At Last (Turning Page)  
23. Twilight - Christina Perri (A Thousand Years) 
24. A Walk To Remember - The Radicals (Mother We Just Can’t Get Enough)  
25. Kick-Ass - The Pretty Reckless (Make Me Wanna Die)  
26. Hangover - Phil Collins (In The Air Tonight)  

 
Diskussion till fokusgruppen.  

• Tänker ni mycket på låtarna som medverkar i filmen?  
• Har ni någon gång sett en film och hört en låt för att sedan kolla upp den på 

Internet, ladda ner den på Spotify eller köpt skivan? Alltså upptäck en låt eller 
en artist?  

• Har filmer har fått er att gråta, skratta, bli rädda eller liknande och varför?  
• Kan ni ge oss några exempel på några filmer? 
• Har ni någonsin rekommenderat en film till en vän, varför?  
• Vilken film tycker ni har det bästa filmmusiken?  


