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Sammanfattning 

Detta examensarbete undersöker hur olika sorters tonalitet påverkar upplevelsen av filmmu-
sik i en animerad filmscen utifrån begreppen adderat värde, empatisk och icke-empatisk mu-
sik. Som teoretisk bakgrund för sambandet mellan det visuella och auditiva ligger de begrepp 
och definitioner som Chion, Cohen och Davies tagit fram. För att förtydliga skillnaderna mel-
lan olika sorters tonalitet tar undersökningen och skapandet av dess artefakt stöd i definitio-
ner från Persichetti, Simms, Perle, Hauer och Schönberg. Artefakten består av två versioner 
av en scen ur en animerad film där en version har tonal musik och den andra atonal musik. 
Tio respondenter gav svar på intervjufrågor vilka sedan analyserades för att producera resul-
tat som besvarar frågeställningen. Undersökningen visar på att tonalitet har en inverkan på 
hur filmmusik uppfattas och olika sorters tonalitet kan ge upphov till både liknande men ock-
så helt skilda känslor. I slutsatsen förs en diskussion om att det vore till undersökningens för-
del om fler och längre filmklipp användes med mer genomarbetat musik vilka visades för fler 
respondenter då svaren från de tio respondenterna i denna undersökning endast ger en liten 
bild av tonalitetens inflytande och betydelse.  
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1. Introduktion 

Under tidigt 1900-tal lade klassiskt skolade kompositörer en grund för hur filmmusik kom att 
låta och kompositörer som Wagner och Strauss blev fundamentala influenser. Redan existe-
rande och välkända tekniker inom tonal komposition användes för att förmedla filmens hand-
ling och existerande musikaliska konventioner lade en grund för filmmusiken. Musik har se-
dan dess blivit en naturlig del av film vars syfte är att bidra till en ökad inlevelse hos åskåda-
ren. Musiken förväntas fylla en rad funktioner som exempelvis att stärka narrativet och eta-
blera olika stämningslägen.  
Michel Chion skriver om hur musik och ljud stärker det visuella och ger det ytterligare me-
ning och ett starkare intryck. Han kallar detta för added value (adderat värde) och menar att 
musik kan vara empathetic (empatisk) eller anempathetic (icke-empatisk) till händelserna i 
filmen, vilket påverkar det ”adderade värde” som musiken ger.  

I denna studie undersöks hur både tonal och atonal musik uppfattas av respondenter i förhål-
lande till Chions begrepp - empatisk, icke-empatisk och adderade värde. Studien undersöker 
om två pianostycken, ett tonalt och ett atonalt, kan ge ett likvärdigt ”adderat värde” till en 
sorglig scen i en animerad film. Studien undersöker även om den tonala respektive atonala 
musiken upplevs som distraherande (icke-empatisk) eller kompletterande (empatisk) gente-
mot den valda scenen.  
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2. Bakgrund 
Musik har länge varit en del av filmskapande och syftet med att kombinera det visuella och 
det auditiva är att frambringa inlevelse och väcka känslor hos åskådaren. Kompositören och 
författaren Richard Davies skriver i boken Complete Guide to Film Scoring (2010) om att de 
första dokumenterade tillfällena då musik ackompanjerade en filmvisning ägde rum så tidigt 
som 1895 och att den första skräddarsydda musiken till en film gjordes 1908 av Camille Sa-
int-Saens som då framfördes i samma rum som filmvisningen av live-musiker (Davies, 2010: 
17).  
När ljudfilm utvecklades under 1920-talet började en standard för filmmusik framträda då 
många europeiska kompositörer med utbildning i klassisk musik emigrerade till USA, vilket 
enligt Davies ledde till att filmmusik följde stilar och trender med starka influenser från kom-
positörer som Wagner, Brahms, Mahler, Verdi, Puccini och Strauss. Deras musikaliska voka-
bulär kom då att lägga fundamenten för filmmusikens språk och eftersom musikens harmo-
niska struktur och tematiska utveckling var något som publiken lätt kunde förstå blev deras 
tekniker för att frambringa känslor och inlevelse standardiserade. Davies skriver även om att 
liknande modernare musik som den av kompositörer som Stravinsky och Schönberg tog lång 
tid att användas inom film på grund av behovet av att publiken lätt skulle kunna förstå filmen 
och dess innehåll, eftersom stora Hollywood-filmer oftast riktade sig till den breda massan 
och inte skulle förknippas med “konstnärligare” film (Davies, 2010: 42).  
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2.1. Filmmusik 
För att förstå filmmusikens roll och dess betydelse behövs en definition av själva begreppet 
“filmmusik”. Denna studie stöder sig i Nationalencyklopedins definition: 

Filmmusik, musik som beledsagar film. Filmmusikens huvudfunktion är att 
tillföra filmen den känslomässiga dimension som bild, ord och ljud inte 
förmedlar med tillräckligt eftertryck. (Nationalencyklopedin, 2019) 

Annabel J. Cohen, professor i psykologi med inriktning på auditiv perception och musikalisk 
kognition, skriver i ett kapitel publicerat i boken Music and emotion: Theory and research 
(Juslin & Sloboda, 2001) om hur musik är en källa för känslor i film och på vilka sätt film-
musik påverkar åskådaren. Hon etablerar en rad mål för filmmusikens syfte och menar att 
musiken ska förse åskådaren med kontinuitet, styra åskådarens uppmärksamhet, framkalla 
stämning/humör, kommunicera mening och syfte, återkoppla tidigare händelser, skapa en 
känsla av realism (inom filmens realism) och bidra till den estetiska upplevelsen. Det vikti-
gaste målet för filmmusiken är enligt Cohen att musiken ska producera auditiva mönster som 
uttrycker känslor som överensstämmer med narrativet och som känns igen och upplevs av 
publiken, vilket då binder dem till handlingen (Cohen, 2001: 258).  

Davies skriver om de tekniska, fysiska och psykologiska krav som filmmusik förväntas upp-
fylla och menar att kompositören i första hand ska betrakta vilken dramatisk funktion musi-
ken bör fylla i varje scen. Därefter ska musiken etablera en rad fysiska aspekter av berättel-
sen, som enligt Davies innebär att återspegla vilken sorts miljö och tidsera som filmen utspe-
lar sig i, samt intensifiera och “härma” eller kommentera händelser vilket vanligtvis sker i 
actionfilmer och komedier (Davies 2010: 142).  
De psykologiska och emotionella aspekter av en film som musiken ska förmedla menar Da-
vies är att etablera den psykologiska stämningen och avslöja outtalade tankar och känslor hos 
karaktärerna. Här förväntas även musiken kunna lura publiken och skapa förväntning genom 
att få dem att tro att någonting kommer att hända, eller att bygga upp till avslöjanden i filmen 
(Davies 2010: 143-144).   
Musiken ska även fylla vissa tekniska krav som Davies menar stödjer den övergripande 
strukturen i en film. Detta innebär att skapa kontinuitet mellan scener och göra övergångar 
mindre abrupta, samt att återspegla narrativets uppbyggnad genom att använda olika antal 
eller olika typer av instrument, vilket bidrar till ökad kontinuitet genom hela filmen (Davies, 
2010: 144).  
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2.2. Added Value 

I boken Audio-Vision - Sound on Screen (1994) skriver den franska teoretikern och komposi-
tören Michel Chion om begreppet added value. Han definierade begreppet som: 

The expressive and informative value with which a sound enriches a given 
image so as to create the definitive impression, in the immediate or re-
membered experience one has of it, that this information or expression 
'naturally' comes from what is seen, and is already contained in the image 
itself. (Chion, 1994: 5) 

Added value (adderat värde) innebär att kombinationen av de två beståndsdelarna (det visuel-
la och det auditiva) tillsammans skapar ett kraftfullare intryck än om dessa stod var för sig. 
Chions begrepp adderat värde kan inte enbart appliceras på sambandet mellan ljud och bild, 
utan kan även tillämpas för sambandet mellan musik och bild. Detta kallar han för Value Ad-
ded by Music (Chion, 1994: 8). Även Davies skriver om detta fenomen, dock utan att nämna 
Chions begrepp. Davies menar att om musik och drama (film eller teater) separeras är de ald-
rig lika starka och tillfredsställande som när de förenas och framförs tillsammans (Davies, 
2010: 15). 

För att förklara vilket sorts adderat värde som musik kan ge film myntade Chion två begrepp. 
Empathetic music (empatisk musik) innebär att musiken i denna form tar sig an filmens ton, 
rytm och uttryck. “[…] obviously such music participates in cultural codes for things like 
sadness, happiness, and movement” (Chion, 1994: 8). Begreppet empatisk musik innebär allt-
så att musiken förmår sig att förmedla vad karaktärer känner, men även att musiken "hör 
ihop" med filmens stämning, bildspråk, tempo och handling. Chion (1994: 8) myntade även 
begreppet anempathetic music (icke-empatisk musik), som är motsatsen till empatisk musik. I 
detta fall är musiken likgiltig inför vad som projiceras på skärmen, “[t]he scene takes place 
against this very backdrop of ’indifference’” (Chion 1994: 8). Genom detta begrepp definie-
rar Chion musiken som indifferent eller likgiltig. Ett exempel på detta kan vara en radio som 
fortsätter att spela en glad melodi även då karaktären som först startade den har dött (Chion 
1994: 221). Chion menar att alla filmer framförs genom en mekanisk likgiltig och automatisk 
progression, som på skärmen och via högtalare producerar en imitation av liv. Denna pro-
gression måste på egen hand döljas och glömmas. Han menar på att rollen som icke-empatisk 
musik har är att avslöja filmens verklighet - dess mekaniska ansikte (Chion 1994: 9). 
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2.3. Tonalitet 
Detta kapitel ämnar att redogöra för tonal och atonal musik och vad som skiljer dessa be-
grepp åt. För att göra detta tar vi stöd i litteratur skriven av tonsättare och musikteoretiker, 
vilka ger en överblick kring hur de båda begreppen relaterar till varandra.  

I boken The Atonal Music of Arnold Schoenberg: 1908-1923 (2000) skriven av Bryan R. 
Simms, professor i musikvetenskap, redogör författaren för hur Arnold Schönberg som anses 
vara skaparen av atonal musik, själv såg på hur tonalitet fungerar. Simms sammanfattar i sin 
bok en stor del av vad Schönberg själv, hans elever och samtida tonsättare skrev om tonalitet 
i allt från publikationer till dagböcker och anteckningar. Det finns här ett citat från Schönberg 
skrivet 1910 där han förklarar att det som drev honom att frångå den traditionella tonaliteten 
och harmoniken var ett sorts inre tvång och en för honom naturlig formande process som är 
starkare än en artistisk utbildning (Schönberg, 1910 se Simms, 2000: 7). 

För att definiera atonal musik ger Egon Wellesz som var elev hos Schönberg, den kanske 
enklaste förklaringen. Wellesz beskriver i en artikel publicerad i september 1911 ett antal 
verk av Schönberg som atonala stycken vilka “do away with the concept of 
dissonance” (Wellesz, 1911: Citerat av Simms, 2000: 8). Med detta menar Wellesz att det i 
den traditionella tonaliteten finns en uppfattning om harmoni och dissonans, vilket inte före-
kommer i atonal musik. Om detta skriver även kompositören och musikteoretikern Josef 
Matthias Hauer i sin avhandling Vom Wesen Des Musikalischen från 1920, där han definierar 
atonal musik som en stil där det inte längre finns tonika, dominant, subdominant, upplösning-
ar, konsonanter eller dissonanser, vilka förekommer i tonal musik. Istället finns endast okta-
vens tolv intervall som alla har samma “temperament” (Hauer 1920, se Simms 2000: 8).  

I boken Serial composition and atonality: an introduction to the music of Schoenberg, Berg, 
and Webern (1972) skriven av kompositören och musikteoretikern George Perle, ger författa-
ren förklaringar som skiljer begreppen tonal och atonal musik åt. Perle benämner stilen på 
Schönbergs kompositioner gjorda mellan 1908-1923 som “fri atonalitet” och menar att atona-
litet syftar till att frigöra de tolv tonerna i den kromatiska skalan från de associerade funktio-
ner som de vanligtvis besitter (Perle, 1972: 1). Han skriver vidare om att en kompositör som 
arbetar med en tonal skala (exempelvis dur eller moll) kan ta existensen av systemet för ska-
lans sju stoner och dess tonala centrum för givet, men att en atonal kompositör inte kan ta 
något annat för givet än existensen av en “given limiting sound world, the semitonal scale”. 
Med detta menar Perle att det inte finns något förutbestämt system för hur de tolv tonerna i en 
oktav relaterar till varandra (Perle, 1972: 1).  
Denna fria atonalitet som Perle beskriver menar han per definition utesluter generellt appli-
cerbara procedurer inom komposition av musik, och att tonernas förhållning och relation till 
varandra bör studeras fristående inom varje enskild komposition. Att en “korrekthet” av en 
enskild ton inte baseras på dess möjliga inneslutning i en förutbestämt harmonisk enhet, utan 
ska betraktas utifrån meningen i de kompositionella faktorer som tonen förekommer i inom 
verkets helhet (Perle, 1972: 9). 

Kompositören Vincent Persichetti ger i boken Twentieth Century Harmony (1961) definitio-
ner och skillnader på de båda begreppen och menar att atonalitet är en term som löst kan ap-
pliceras på musik där en definitiv känsla av skala är försvagad eller förlorad, och på musik 
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där en “skalgravitation” aldrig förekommer (Persichetti, 1961: 261). Till skillnad från detta är 
tonal musik enligt Persichetti musik vars organisation är beroende av skalor och ackord-rela-
tioner, där vanligtvis tre ackord behövs för att etablera en känsla av tonalitet och att harmoni 
med tyngdkraft i treklanger bidrar till att etablera ett tonalt centrum (Persichetti, 1961: 248). 
Han menar även att tonalitet etableras genom tonala implikationer i en framträdande melodi 
eller genom “harmonisk gravitation” emot ett dominantackord (Persichetti, 1961: 147). Enligt 
Persichetti är den tonala meningen med ett enskilt isolerat ackord obestämt och att tonalite-
tens existens inte är absolut, utan förekommer genom harmoniska artikulationer och genom 
spänningen och avslappningen som uppstår i ackorden runt en ton eller ackord-grund. (Per-
sichetti, 1961: 248) 

Schönberg själv tyckte inte att termen atonal var adekvat nog att beskriva den här nya typen 
av musik och menade att det i atonal musik inte kan förekomma toner alls. "The expression 
'atonal music' is nonsense... 'Atonal' cannot be something in which tones occur, [instead] so-
mething that does not pertain to tone, having no connection to it." (Schönberg, se Simms 
2000: 8). Istället föredrog han termer som polytonal eller pantonal, eftersom han ansåg att 
allting som innehåller en serie toner utgör tonalitet, vare sig tonerna förs samman i referens 
till ett enda fundament eller genom mer komplicerade kopplingar. Han skrev även att ef-
tersom alla toner har någon grad av inbördes förhållande till varandra, så måste all musik 
vara tonal (Schönberg se Simms 2000: 8-10).  

Nedan (se figur 1) exemplifieras ett tonalt pianostycke skrivet av Ludwig van Beethoven. 
Stycket visar tydligt hur tonikan (Am) i andra takten går till sitt dominanta ackord (E) i tredje 
takten, och sedan strävar för att komma tillbaka till tonikan i fjärde takten. Det finns även en 
framträdande melodi som stegvis rör sig inom tonarten.   

 

Figur 1. Utdrag ur partituren från pianostycket Für Elise av Ludwig van Beethoven (1810) 

Figur 2 visar ett utdrag från ett atonalt stycke skrivet av Arnold Schönberg. Detta stycke sak-
nar fasta förtecken men etablerar heller ingen tydlig tonart vilket Für Elise gör redan i den 
andra takten.    
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Figur 2. Utdrag ur partituren från pianostycket Drei Klavierstücke Op 11 av Arnold Schön-
berg (1910) 
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3. Problemformulering  
Denna studie syftar till att undersöka hur tonal respektive atonal musik upplevs i en tragisk 
animerad filmscen i förhållande till en viss konvention. Som tidigare nämnts i föregående 
kapitel började enligt Davies (2010)  en standard för filmmusikkomposition att växa fram då 
klassiskt skolade kompositörer började att tonsätta filmer i takt med teknikens framsteg. Det-
ta medförde enligt Davies att stilar och trender inom filmmusiken härstammade från kompo-
sitörer som Wagner och Strauss. Denna typ av musik kan klassas som tonal, eftersom den 
precis som Persichetti (1961) skriver, baseras på skalor och etablerar en känsla av harmoni.  
Chion (1994) myntade begreppet empathetic music vilket innebär att musiken tar sig an fil-
mens ton och rytm, och är “empatisk” till vad som visas på skärmen. Med Davies (2010) för-
klaring om att filmkompositörer influerats av klassisk tonal musik, utgår vi från att det finns 
konventioner i filmmusik som fortfarande lever kvar. Dessa konventioner menar vi består till 
största del av tonal musik och medför att Chions (1961) empathetic music och dess innebörd 
naturligt påverkas av filmmusikens redan etablerade strukturer.  

Den konvention som undersöks i denna studie är att en viss typ av musik används för att för-
medla känslan sorg. Denna musik är oftast lugn, tonal och kan innehålla både dur och moll-
klanger. Instrumenteringen består ofta av ett piano som ligger i största fokus med ackompan-
jerande stråkar. Denna typ av musik går exempelvis att finna i filmen Up (2009) där huvud-
karaktärens fru ligger för döden. Här hörs ett mjukt piano som förstärker den sorg som den 
ensamma mannen känner. I filmen Finding Nemo (2003) finns liknande musik i en av filmens 
öppningsscener där Nemo är det enda överlevande ägget efter att en barracuda har ihjäl hans 
mor och alla hans syskon-ägg. När Nemos pappa simmar ner för att se vad som återstår av sin 
familj hörs ett lugnt piano som ger känslor av sorg, familjekärlek och trygghet. Den film och 
specifika scen som har använts i denna undersökning beskrivs i kapitel 3.1.1 Artefakt.  

Denna studie undersöker hur respondenter uppfattar den tonala och atonala musiken i förhål-
lande till adderat värde och huruvida musiken uppfattas som  empatisk/icke-empatisk. Cohen 
(2001: 258) menar att filmmusikens roll ska producera auditiva mönster som uttrycker käns-
lor som överensstämmer med narrativet och ska binda publiken till handlingen. Med bak-
grunden av ovan nämnda konventioner är utgångspunkten att atonal musik inte är lika vanligt 
förekommande som tonal musik i film och kan därmed ha svårighet att uppfattas som empa-
tisk och ge ett liknande adderat värde som tonal musik (Chion 1961). I denna studie under-
söks endast en filmscen med syftet att förmedla sorg. Det ligger utanför studiens ramar att 
undersöka ett större omfång av känslor.  

Frågeställningen som ämnar att besvara denna undersökning lyder: 

Hur påverkar ett tonalt respektive ett atonalt pianostycke upplevelsen av en sorglig anime-
rad filmscen utifrån begreppen adderat värde, empatisk och icke-empatisk musik?  
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3.1. Metodbeskrivning 
För att besvara frågeställningen har vi utformat en arbetsprocess som redovisas i detta kapi-
tel. Denna process innebär att skapa en artefakt i vilken exempel på tonal och atonal musik 
framförs i samband med en scen ur en animerad kortfilm. Denna artefakt kommer att visas 
för undersökningens deltagare som efter visningen intervjuas enligt nedanstående riktlinjer. 
Svaren som samlas in genom intervjuerna kommer att analyseras och diskuteras för att forma 
teorier som kan besvara frågeställningen.  
 
Till grund för val och genomförande av metod samt hantering och analys av data tar vi stöd i 
följande litteratur. Qualitative Research and Evaluation Methods (2002) skriven av Michael 
Quinn Patton definierar begreppen kvalitativ och kvantitativ studie, och med stöd av denna 
definition valde vi inriktning för vår metod. I boken Metodbok för medievetenskap (2003) av 
Östbye m.fl. ges riktlinjer för hur intervjuer bör struktureras och genomföras. Kirsty William-
son skriver i boken Research methods for students, academics and professionals: information 
management and systems (2002) om hur kvalitativ data ska hanteras och analyseras. Relevan-
sen av dessa källor utvecklas vidare i underkapitlen som följer.  

3.1.1. Artefakt 

Den artefakt som kom att användas i undersökningen är en scen från den animerade kortfil-
men Geist (2015) där vi skapade två versioner av ackompanjerande musik. Den ena med 
egenproducerad tonal musik och den andra med egenproducerad atonal musik. Musiken kom 
sedan att användas i filmen tillsammans med den redan existerande ljuddesignen. Musiken 
mixades in i scenen så att den inte tar överhand, utan upplevs som en naturlig del av filmen.  

Geist är en animerad kortfilm där en fiskare flutit i land efter att hans fartyg har sjunkit. 
Mannen vaknar upp på stranden och tar sig till ett hus som verkar vara hemsökt av spöklika 
skepnader. I den scen artefakten består av kliver mannen in i ett sovrum där han ser sin för-
svunna fru och barn, vilka egentligen bara är en illusion, då saknaden efter hans försvunna 
familj plågar honom. 
Denna film och specifika scen valdes av flera anledningar. Scenen visar på bredd av känslor, 
alltifrån spänning och sorg till glädje och längtan. Undersökningen kommer däremot fokusera 
på känslan sorg, eftersom studien annars hade blivit för stor. Scenen gav även utrymme att 
experimentera med de olika stilarna. Eftersom filmen inte innehåller något musikspår utan 
bara en stämningsgivande ljuddesign, blir den egenproducerade musiken i artefakten ett 
komplement till den existerande ljudbilden utan att något behövde tas bort från filmen. 

3.1.2. Filmvisning 
 
Deltagarna i studien medverkade individuellt och vid varje tillfälle agerade en av studiens 
författare intervjuare. De medverkande placerades vid sessionen framför en 15” bärbar dator, 
tillsammans med ett par hörlurar. Filmerna (den tonala och atonala versionen) visades i 
slumpmässig ordning, och frågor ställdes efter varje film. För att deltagarna skulle kunna ge 
så förutsättningslösa och opartiska svar som möjligt, kom deltagarna endast att informeras 
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om att de kommer att få se på två filmscener samt svara på några frågor. Vi ansåg att om del-
tagarna ombads tänka på och reflektera kring filmmusiken innan de såg scenen, skulle de na-
turligt vara mer uppmärksamma på filmmusiken än vad de vanligtvis är när de ser på film 
och deras svar skulle de då inte vara enhetliga med hur de vanligtvis uppfattar filmmusik. 
Deltagarna kom att individuellt se de två filmversionerna en gång vardera för att sedan svara 
på intervjufrågor och följdfrågor relaterat till filmmusiken efter varje film. 

3.1.3. Intervju 

Frågeställningen besvarades med hjälp av en kvalitativ studie i form av semistrukturerade 
intervjuer, där åsikter och tankar kring artefaktens effekter diskuterades av och med deltaga-
re. Enligt Patton används kvalitativa metoder för att ge djupgående och detaljerade svar i en 
undersökning. Till skillnad från en kvantitativ studie är denna metod inte bunden till förutbe-
stämda kategorier. Kvantitativa metoder kräver standardiserade mått så att personers perspek-
tiv och upplevelser kan passa in på förutbestämda kategorier som anges med siffror (Patton 
2002: 14). Denna studie utgick från en kvalitativ undersökning med utgångspunkt i Pattons 
(2002) beskrivning av de två metoderna. Den kvalitativa metoden gav oss möjlighet att ställa 
frågor, följdfrågor och obehindrat ta till oss deltagarnas upplevelser och åsikter. Till skillnad 
från en kvantitativ studie, kräver inte den kvalitativa metoden förutbestämda kategorier utan 
öppnar upp möjligheten att fånga upp deltagarnas egna synvinklar och intryck. Williamson 
skriver att intervjuer främst används för att samla komplex kvalitativ data som är svår att få 
genom enkäter och att intervjuer syftar till att förstå människor utifrån deras egna synvinklar. 
Intervjuer har ett icke manipulativt/kontrollerande och öppet/flexibelt sätt att samla in data 
som dessutom ofta har en hög svarsfrekvens eftersom de sker via personlig kontakt (William-
son, 2002). I semistrukturerade intervjuer används en standardiserad lista av frågor, men 
lämnar utrymme för följdfrågor där deltagaren ger svar som kan utvecklas och leda till nya 
samtalsområden (Williamson, 2002). Östbye, Knapskog, Helland, Larsen menar att den här 
intervjuformen ger stor flexibilitet eftersom det är möjligt och naturligt att ställa uppföljande 
frågor (2003: 103). Östbye m.fl. (2003:105) menar på att uppföljningsfrågor kontrollerar att 
intervjuaren förstår vad som sägs. Frågorna fungerar även som kontroll på hur man ska tolka 
det som blir sagt under intervjun. För det tredje kan uppföljningsfrågor tillsammans med in-
stämmande uttryck visa deltagaren ett intresse hos intervjuaren för det deltagaren bidrar med. 
Det kan också användas för att styra samtalets riktning eller utmana informantens utsagor och 
på så sätt få tillgång till informanternas reflektioner (Östbye m.fl. 2003:105). 

Nedan följer de intervjufrågor som ställdes, uppdelade i två delar. De fyra första frågorna 
ställdes efter varje version visats och den femte frågan avslutade intervjun där en jämförande 
diskussion med flera följdfrågor hölls.  

• Kände du att musiken kompletterade eller distraherade från det visuella, isåfall på vil-
ket sätt? 

• Vilken/vilka känslor frammanade musiken hos dig? 
• Vad är din uppfattning om scenens handling? 
• Tyckte du att musiken bidrog till att förstärka den handlingen? 
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• Vilket av de två musikspåren tyckte du hörde mest ihop med filmen? 

En semistrukturerad intervjuform passade för denna typ av undersökning eftersom den gav 
möjligheten att i förhand strukturera upp frågor att ställa, men samtidigt öppnade det upp för 
samtal och uppföljningsfrågor vid intervjutillfället. På så sätt kunde vi säkerställa att så myc-
ket som möjligt av informanternas egna åsikter och reflektioner kom fram och på så sätt 
enklare analysera datan. Eftersom ämnet som undersöktes rör sig om musik och om hur mu-
siken uppfattas, är detta lämpligt eftersom informanten då förhoppningsvis känner en frihet i 
att uttrycka sina upplevelser obehindrat av förutbestämda ramar (Östbye m.fl. 2003: 
103-105). 

3.1.4. Etiska aspekter 

I en undersökning eller studie är det viktigt att ta hänsyn till forskningsetiska aspekter så som 
inklusivitet och deltagarnas integritet. I denna undersökning visade vi en kort filmscen och 
intervjuade sedan deltagarna. Frågorna som ställdes i intervjuerna ledde sedan till diskussion 
och samtal kring ämnet vilket gav en djupare förståelse för deltagarnas upplevelser. 

Vi tog inte hänsyn till kön, etnicitet eller liknande i vår studie, utan inkluderade alla intresse-
rade informanter i mån av plats. Däremot kom barn inte att delta i undersökningen. Deltagan-
det sköttes genom ett kösystem, där den som anmälde intresse först fick en plats i undersök-
ningen. Deltagarna informerades om att undersökningen var anonym, det vill säga att inga 
personliga uppgifter var ämnade till att publiceras i den slutgiltiga rapporten. Deltagaren gavs 
även möjlighet att själv sätta sig bekvämt, ställa in en individuellt behaglig styrka av volym 
och ljus på bildskärmen. Deltagarna gavs all rätt och möjlighet att avbryta sitt deltagande när 
som helst. Samtalen spelades in med hjälp av en mobiltelefon och dessa inspelningar radera-
des så fort de transkriberats. I de fall där deltagaren inte ville spelas in med mobiltelefon för-
de intervjuaren istället skriftliga anteckningar. 

3.1.5. Analys av data 

Den kvalitativa data som samlades in analyserades och utvärderades utifrån valda referenser. 
Deltagarnas svar sammanställdes för att hitta eventuella trender som hjälpte oss att besvara 
frågeställningen. De tre testgruppernas resultat ställdes emot varandra för att ge oss en upp-
fattning om hur de olika stilarna upplevdes utifrån frågeställningen.  

Analysen av respondenternas svar i denna undersökning utgick från de nio steg som Kirsty 
Williamson beskriver i boken Research Methods for Students, Academics and Professionals 
(2002: 292-299). Dessa steg innebär att (1.) transkribera all data för att lättare kunna hantera 
och överskåda dess innehåll, vilket bland annat kan underlätta analyserandet utifall dubbla 
kontroller behöver göras senare. Dessa transkriberingar behöver sedan (2.) läsas igenom för 
att kunna bilda sig uppfattningar kring alla aspekter av vad datan innehåller. I korrelation med 
detta behöver datan (3.) kategoriseras.  
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Här skriver Williamson om tekniken ‘code-and-retrieve’ där passager av datan “kodas” och 
namnges utifrån vad de handlar om eller innehåller, för att sedan “hämta in” dessa namngivna 
passager och således skapa kategorier som hjälper till att organisera all data och göra det lät-
tare att förstå hur viktig viss data är beroende på hur mycket av den som finns.  

För att få en djupare förståelse för den insamlade datan och generera meningsfulla poänger ur 
den menar Williamson att det kan vara användbart att (4.) “leka med idéer”. Att ta en mening 
eller ett ord ur datan och diskutera det ur olika perspektiv för att få fram alla möjliga innebör-
der eller motsättningar och således bilda sig en bredare uppfattning kring vad datan faktiskt 
betyder. Andra tekniker Williamson lyfter fram för att underlätta analysen innebär att (5.) 
skriva “memos”, eller anteckningar, som beskriver kategorier och idéer som datan består utav 
för att säkerställa en unison förståelse av datan. Vidare skriver hon om att (6.) konceptuellt 
organisera kategorierna, vilket innebär att tänka på och diskutera relationer mellan kategori-
erna och dess konceptuella likheter och skillnader. Det kan här även vara användbart att re-
presentera kategorierna och dess relationer bildligt i till exempel ett diagram. 
För att undvika att bilda sig felaktiga uppfattningar kring datan eller för att ta reda på genom-
gående teman kan det vara mycket användbart att utföra (7.) sökningar på ord i datan. På det-
ta vis går det att verifiera om ett visst ord faktiskt återkommer ofta. När dessa steg är utförda 
bör man alltså vara vid den punkt där Williamson föreslår att man (8.) formar preliminära te-
orier om vilka resultat som analysen av datan ger och skriver ner dessa på ett sätt som uppfyl-
ler kraven på en formell rapport. Slutligen skriver Williamson om att i slutförandet av analy-
sen bör dessa teorier (9.) ifrågasättas och utvärderas utifrån hur sanna de faktiskt är i relation 
till datan. Bevis behöver hittas som stärker teorierna, men även motsatserna. Dessa motsatser 
kan i sin tur leda till omformulering av teorierna och således mer valida resonemang.  

Vi anser att Williamsons (2002) mall för analys av kvalitativ data ger en gedigen grund för att 
strukturera upp analysprocessen så att den inte blir inkonsekvent och så att det blir så valid 
som möjligt. En nackdel med att använda denna metod är att den kan vara tidskrävande och 
att svaren bland deltagarna kan variera så pass mycket att det inte ens är möjligt att hitta ka-
tegorier och gemensamma nämnare. 

!12



4. Genomförande  

4.1. Förstudie 
För att skapa en artefakt som prövar frågeställningen behövde en uppfattning bildas kring hur 
musik används i filmer för att frambringa känslan sorg. Som tidigare nämnts studerades sce-
ner från animerade filmer som Finding Nemo och Up för att ta reda på vilken sorts instru-
mentering och harmonisering som förekommer i scener som liknar den valda scenen ur Geist. 
I scenen där huvudpersonens fru går bort i filmen Up hörs stycket Married Life av Michael 
Giacchino (2009). Detta stycke innehåller en stor mängd stråk, blås och stränginstrument, 
men just i denna känslosamma scen hörs endast ett mjukt piano som ibland ackompanjeras av 
toner från något sorts stränginstrument. I scenen från Finding Nemo där Nemos pappa håller 
om sitt sista överlevande ägg hörs stycket Nemo Egg (Main Title) som är skrivet av Thomas 
Newman (2009). I detta stycke finns flera instrument, men under den tiden man ser Nemos 
pappa upptäcka det sista ägget och hålla det i sina fenor hörs tydligt ett piano i fokus och de 
andra instrumenten ligger i periferin. Andra exempel på när piano används i filmmusik för att 
frambringa en känsla av sorg är i de animerade filmerna Inside Out (2015) och Toy Story 3 
(2010). I Toy Story 3 spelas stycket So Long av Randy Newman i en scen då karaktären Andy 
ger bort sina leksaker, däribland en av filmens huvudkaraktärer cowboyen Woody. Andy be-
rättar hur mycket Woody betytt för honom och under tiden spelas detta melankoliska piano-
stycke. I Inside Out hörs stycket Rainbow Flyer av Michael Giacchino när karaktären Bing 
Bong försvinner. Denna scen nyttjar främst ett piano med ackompanjerande vibrafon och un-
derliggande syntar för att förstärka den sorg som huvudkaraktären känner när Bing Bong off-
rat sitt liv för att hon ska få leva vidare.  

Med detta i åtanke påbörjades arbetet med att skapa själva artefakten.  

4.2. Process 
I utvecklandet av artefakten krävdes det att hitta en process som fungerade rent kreativt men 
också tidsmässigt. Denna del av undersökningen innebar att skriva ett musikstycke till den 
valda filmscenen, som överensstämmer med den känsla som scenen ämnar att frambringa. 
Utmaningen var att hitta en instrumentering och stil som fungerade både tonalt och atonalt. 

Processen inleddes med att skriva små utkast av melodier och stycken som skulle kunna fun-
gera till den valda scenen. Musiken producerades i digitala verktyg, med virtuella instrument. 
Vi arbetade på var sitt håll, men även tillsammans för att utbyta tankar och idéer. Arbetet de-
lades upp så att en av studiens författare skrev det tonala stycket, medan den andra fokusera-
de på det atonala stycket. Det fanns dock alltid en direkt kommunikation mellan oss vilket 
bidrog till en effektiv arbetsprocess. En viktig del i skapandet var att bestämma instrumente-
ring för stycket, det vill säga hur många instrument och av vilken sort som ska förekomma. 
En fråga som tidigt dök upp var hur många instrument som krävdes för att skapa den känslan 
vi ville förmedla. För att svara på den frågan var vi tvungna att skriva stycken med olika in-
strumenteringar och spela upp de för varandra och för studiens handledare i syfte att komma 
fram till en form av ramverk. 
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Med utgångspunkt i de musikaliska referenser vi hittat från filmerna Up och Finding Nemo, 
beslutades det att ett piano skulle spela den grundläggande rollen i musiken. Detta var för att 
de emotionella scenerna i de två filmerna till största del bestod av ett piano som spelade en 
melodi eller ackordföljd. I filmen Finding Nemo förekom dock andra instrument (synth pads, 
stråkar etc.) som ackompanjerade pianot. Därför såg vi en självklarhet i att utforska om ytter-
ligare instrumentering var essentiellt för att skapa den sökta sinnesstämningen. 

Det första steget i utvecklandet av artefakten var att skriva musik för filmen Geist som kunde 
upplevas som empatisk och ge den sinnesstämning som den valda scenen ämnar att fram-
bringa. Som Davis (1999: 142) skriver i boken Complete Guide to Film Scoring kan filmmu-
siken ha ett psykologiskt syfte, “Sometimes it can be parallel to the drama and say basically 
the same thing that is viewed on-screen. At other times, the music can add a new dimension, 
thought, or idea that is not expressed by dialogue or action” (Davis 1999: 142). I detta fall 
finns ingen egentlig dialog mellan karaktärerna, utan musiken var tvungen att lyfta fram eller 
addera en ny dimension till vad som visas på skärmen. Chions teori om Added Value (1994:8) 
innebär att kombinationen av det visuella och auditiva tillsammans ger ett kraftfullare intryck 
än om dessa stod var för sig. Detta testade vi iterativt med handledare och på oss själva, men 
också i en pilotstudie med två deltagare.  
Med grund i ett pianostycke började vi utforska huruvida fler instrument krävdes för stycket. 
Vi valde att lägga på stråkar som ackompanjerar pianot. Som figur 3 visar ligger mjuka strå-
kar som spelar flautando (dynamiskt spelsätt för stråkar för att skapa en luftig ton). Vidare 
lade en klarinett en stämma på pianots melodi, vilket också skapade en mjuk klang tillsam-
mans med stråkarna. Problemet med detta val av instrumentering var att musiken tycktes ta 
överhand till det som hände i scenen, vilket vi ansåg kunde ta för stort fokus från tittaren. 
Därför valde vi att gå en mer minimalistisk väg i vårat musikskapande, eftersom vi ansåg att 
ett solopiano med lite reverb (rumsklang) kunde förmedla den känsla som söktes.   

 

Figur 3. Arbetsprocess, stycket med stråkar  
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4.3. Skapande av artefakt 

Arbetet med de två kompositionerna påbörjades med att göra utkast som av olika anledningar 
valdes bort senare i processen. Figur 4 visar ett utkast på ett tonalt stycke som endast består 
av en ackordföljd i A-moll. Detta stycke valdes bort då det förde tankarna till någon sorts 
pop-låt istället för att påminna om filmmusik, vilket ledde arbetet till att utforska en mer “öp-
pen” eller “flytande” kompositionsstil som påminner mer om den typ av musik som hörs i 
filmerna Finding Nemo och Up.  
 

Figur 4. Skiss över ett tonalt stycke 

Figur 5 visar ett exempel på ett av de atonala styckena som skrevs till den valda filmscenen. 
Detta stycke passade inte filmen enligt oss, eftersom den lät för intensiv för filmens känsla 
och påminde mer om musik till en skräckfilm än en sorglig scen som handlar om en famil-
jetragedi. Eftersom undersökningen syftar till att ta reda på om även atonal musik kan ge ett 
adderat värde som upplevs som empatisk till scenen, valdes denna skiss bort för att den upp-
levdes som mycket mer icke-empatisk än vad som var meningen.  
 

Figur 5. Skiss över ett atonalt stycke 

Dessa skisser ledde arbetet i en riktning som resulterade i ett tonalt och ett atonalt stycke som 
är mycket lika där den enda egentliga skillnaden är tonaliteten. Eftersom ovan nämnda skiss 
med bara en ackordföljd lät för stängd eller för mycket som en låt och det atonala stycket i 
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figur 5 inte tycktes passa filmens känsla alls, utvecklades först en tonal skiss med stark inspi-
ration från stycket Married Life. I detta tonala stycke (se figur 6) finns en ledande melodi 
över arpeggio-ackord (ackordtonerna spelas i följd istället för samtidigt) vilket ger musiken 
en mer öppen känsla. Efter diskussioner kring hur de tonala och det atonala stycket skulle 
skrivas kom vi fram till att det skulle underlätta för själva undersökningen om styckena var 
likadana sett till rytm och instrumentering och endast skilde sig genom tonalitet. Om de två 
styckena hade varit helt olika, som i figur 4 och 5, skulle de ge för olika ljudbilder till filmen 
och därmed ge upphov till helt olika svar från respondenterna. Därför skapades det atonala 
stycket med samma rytm som det tonala, där höger och vänster hand gör liknande rörelser. 
Man kan dock inte urskilja någon tonart eller ackordföljd, som i det tonala stycket.  

Persichetti (1961: 248) menar att det ofta krävs minst tre ackord för att etablera en känsla av 
tonalitet. Detta kan man tydligt se i utdraget från den tonala kompositionen i figur 6, där ac-
korden (som spelas i F-klaven) uppenbart rör sig inom den valda tonarten (Eb-dur). I detta 
stycke finns även en framträdande melodi som håller sig inom tonarten, vilket är ett tecken på 
tonalitet enligt Persichetti (1961: 248). 
 

Figur 6. Slutgiltigt tonalt stycke 

I figur 7 visas ett utdrag ur det färdigställda atonala stycket som skrevs till undersökningen. 
Här syns det hur fasta förtecken saknas och lösa förtecken istället förekommer, vilket är en 
indikation på att stycket saknar ett tonalt centrum och detta korrelerar med det Persichetti 
(1961: 261) skriver om att det i atonal musik inte förekommer någon ”skalgravitation”. Precis 
som när Hauer (1920, citerat av Simms, 2000: 8) definierar atonalitet, finns här heller ingen 
tonika, dominant eller andra typer av tydliga ackordföljder inom en bestämd tonart. 

 

Figur 7: Det färdiga atonala stycket 

Figur 7. Slutgiltigt atonalt stycke 
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5. Utvärdering 
Detta kapitel ämnar att redogöra för hur undersökningen gått till, samt redovisa och analysera 
de svar som intervjuerna genererat. Denna information diskuteras sedan med utgångspunkt i 
undersökningens frågeställning och slutsatser dras för att besvara denna frågeställning.  

5.1. Presentation av undersökning 

I undersökningen genomfördes tio intervjuer med respondenter i åldrarna 23 till 30. Utav 
dessa respondenter var fyra kvinnor och resterande sex var män. Intervjuerna spelades in via 
en mobiltelefon efter respondenternas godkännande och de erbjöds möjligheten att vara ano-
nyma samt gavs rätten att avsluta intervjun när som helst. De fick även informationen att in-
spelningen endast skulle användas i denna undersökning och att deras inspelningar skulle ra-
deras efter att informationen transkriberats. Själva intervjutillfället utfördes på olika platser i 
mån av tillgänglighet och respondenterna fick se på båda versionerna av artefakten på en bär-
bar dator och själva reglera volymen i hörlurarna.  

Intervjuerna inleddes med att respondenterna såg en av de två versionerna av artefakten. När 
filmklippet var slut togs hörlurarna av och intervjufrågorna ställdes. Eftersom vi valt en semi-
strukturerad form på intervjuerna lämnades utrymme för följdfrågor så som "varför känner 
du så?" och "kan du utveckla det lite mer?". Denna procedur återupprepades med samma frå-
gor efter att den andra versionen av artefakten visats. När alla intervjufrågor och följdfrågor 
ställts gällande den andra versionen ställdes frågan "vilket av de två musikspåren tyckte du 
hörde mest ihop med filmen?" och en öppen diskussion med följdfrågor och förtydligande 
följde.  

När alla intervjuer genomförts och transkriberats påbörjades arbetet med att analysera resulta-
ten i enlighet med de riktlinjer (Williamson, 2002: 292-299) som nämns i kapitel 3.1.5 Ana-
lys av data. Detta innebar att läsa igenom de transkriberade intervjuerna, kategorisera svaren 
och slutligen analysera och diskutera innebörden av all insamlad information för att se hur 
den atonala och tonala musiken upplevs i förhållande till filmklippet. 

5.2. Resultat 

5.2.1. Kompletterande eller distraherande?  

Den första frågan som ställdes efter att respondenterna sett artefakten var ”tyckte du att musi-
ken kompletterade eller distraherade ifrån det visuella?”. Denna fråga är enligt oss grund-
läggande för denna studie eftersom den bidrar till att ta reda på om musiken upplevs som em-
patisk eller icke-empatisk, utifrån Chion’s (1994) begrepp. Samtliga respondenter svarade på 
denna fråga, och samma fråga ställdes efter det att respondenterna sett vardera artefakt. Detta 
medför att samma respondent kan ha två åsikter om huruvida musiken (tonal och atonal) 
kompletterade eller distraherade, och ombeds därför inte välja i denna inledande fråga. Sena-
re i undersökningen frågas respondenterna vilket av de två musikspåren som passade bäst 
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ihop med det visuella, och ombeds där att slutligen ta ställning. Samtliga deltagare ansåg att 
den tonala musikläggningen kompletterade det visuella, medan det fanns delade åsikter om 
huruvida den atonala gjorde det samma. En del av de tillfrågade ansåg att den atonala musik-
läggningen både kompletterade och distraherade, då i olika delar av filmen.  

Utöver de två förutbestämda begreppen kompletterade och distraherade gav en semi-struktu-
rerad intervjuform möjligheten att utveckla svaren med hjälp av följdfrågor. Respondenterna 
själva förklarade gärna sina svar utan några följdfrågor och reaktioner efter den atonala mu-
sikläggningen kunde ge uttryck som”matchade inte det som hände” och ”lät 
dysfunktionellt”. 

Det var väldigt surt, musikaliskt. Det var väldigt högljutt dessutom, tog över ljudbil-
den totalt och, framförallt det sura. Det var ett jobbigt musikstycke att lyssna på. Jag 
togs liksom ur det visuella ibland för att man bara, ja, och så försökte man ta sig in 
igen och så ba, ja. (Respondent #1) 

Men reaktioner som att det förmedlade känslorna och gav ett starkare känslointryck, och att 
det kompletterade samt gav stämning förekom också. 

Reaktioner på den tonala musikläggningen var att den hade fokus på varma känslor, att den 
”klaffar med tonerna” och att den ”beskrev händelsen bättre än den atonala”. En respondent 
tyckte att musiken porträtterade de känslor den såg. En annan deltagare tyckte att pianostyc-
ket gjorde att det kompletterade scenen väl.   

Den här kompletterar av att det var mycket mer fokus på dom här varmare känslorna 
liksom och att det, hela scenen kändes mer varm än den förra. Den förra (atonala) 
kändes mera kallt och mer deppigt. Den här hade nån mer, inte nån svung kan man 
inte säga men den var varmare liksom. Det fanns, om du fattar vad jag menar det 
fanns nån mer positiv gnutta i den där (tonala). (Respondent #8) 

En annan respondent utryckte sig som ”[….]den här tomheten som jag tror kom av att det 
fanns något fint i melodin.” 

5.2.2. Känslor, sorg 

Den andra frågan var "vilken/vilka känslor frammanade musiken hos dig?" och här gav re-
spondenterna många olika svar. Vissa genomgående teman går ändå att urskönja och vi anser 
att det blir något rörigt att få in alla känslor i ett diagram och väljer därför att beskriva de 
upplevda känslorna i text.  
 
Undersökningen fokuserar på om den atonala musiken kan ge ett liknande adderat värde som 
den tonala musiken med utgångspunkt i porträtterande av sorg. Därför var det intressant att se 
att häften av respondenterna nämnde begreppet sorg och att denna benämning förekom i båda 
versionerna av artefakten. I den atonala versionen nämnde tre respondenter sorg och i den 
tonala versionen nämndes sorg av fem respondenter. Totalt tre respondenter nämnde ordet 
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sorg i sin beskrivning av båda versionerna. Efter följdfråga beskrev en av de respondenterna 
hur den sorgsna känslan blev "tydligare och starkare" i den tonala versionen. 

Nä men precis jag tyckte att det blev, med det här tonläget, nånstans tydligare. 
Fråga: Alltså den sorgsna känslan? Respondent: Den sorgsna känslan för mig 
blev tydligare. Och jag vet inte om det beror på just att tonen på något sätt för 
det blev ju lite åt det, nu har ju ni era termer men åt det ljusare, en starkare ton, 
för mig ett starkare känsloläge. (Respondent #3) 

En annan respondent beskrev sina känslor i den atonala versionen som en kombination av 
sorgsna och glada känslor.  

Det kunde faktiskt både va åt det sorgsna, men åt det glada hållet. Vilket då 
kanske kan avgöra på beroende på vad man har sett innan och kanske vad man 
har för förkunskap kring situationen. Men ska jag välja något så var det åt det 
sorgsna hållet. För jag tyckte att musiken va lite dämpande och i den blick 
som man fick då, det visuella, då kompletterade de det med musiken när man 
såg honom i hans blick mot situationen så såg det sorgset ut. (Respondent #6) 

Flera respondenter upplevde positiva känslor i samband med de båda versionerna. Här är 
dock fördelningen något ensidig då endast en, som nyss nämnts, upplevde att den atonala 
musiken kunde ge glada känslor. Fem respondenter nämnde positiva känslor och beskriv-
ningar till den tonala versionen, som att mannen ser tillbaka på en svunnen tid och "...var 
lycklig då och vill tillbaka dit". Att det fanns en "djup lycka" och "ett grundtillstånd av att vid 
det här tillfället mådde han verkligen bra". Ytterligare positiva beskrivningar var de "varma 
känslor" som den tonala musiken gav upphov till och att musiken här gjorde att scenen upp-
levdes som "fin men ändå hemsk", "positiv men ändå deppig" och att det fanns en "glädje in-
nan slutet".  

Andra svar på denna fråga var att till den atonala versionen upplevde respondenterna känslo-
läget som "melankoliskt", "ett jobbigt minne" och "ledsna och kalla känslor". Någon uttryck-
te att de "tycker synd om snubben". Ord och beskrivningar som "...förvirring", "glömska", 
"surrealistiskt", "förtvivlan över ovetskap" och "undran" förekommer i respondenternas svar 
till denna fråga angående den atonala versionen. Till den tonala versionen förekom de ord och 
beskrivningar som nämnts ovan där "sorgligt" och "varmare känslor" ofta förekommer. Re-
spondenterna gav även beskrivningar som "sentimentala känslor", "bitterljuvt", "saknad", 
"någonting fint" och "nedstämt" angående den tonala versionen.  

En sorg. En eh, tomhet. En, en avsaknad, sen är ju det också efter asså, både 
vad musiken bidrar med och de visuella. Men också, men ändå något, asså nå-
got fint. Det var inte, jag tyckte inte musiken va att det bara va, allt är hemskt. 
Utan det är något fint i melodin också. (Respondent #10) 

Två respondenter upplevde inte att musiken gav upphov till någon specifik känsla kopplat till 
händelseförloppet i filmklippet i den atonala versionen, utan de störde sig mer på musikens 
egenskaper och beskrev sina känslor gentemot musiken som frustrerade och irriterade.  

!19



Fråga: Vilken/vilka känslor frammanade musiken hos dig? Respondent: 
... Försöker hitta rätt ord... Att man ville ändra på det. Fråga: Så inga, inga 
känslor alls från musiken liksom? Respondent: Näe asså man såhär, nja, inte 
riktigt mer än att jag såhär, blev arg typ, eller man ba såhär, nej. Fråga: Blev 
du irriterad? Respondent: Ja för jag tyckte såhär, de, man tänkte mer på att det 
inte hörde ihop så bra med musiken. Asså det va inget fel på musiken så men 
man ba såhär inte tyckte att det hörde ihop till det som hände på själva videon 
så att man ba *frustrerad utandning* happ, okej. (Respondent #2) 

5.2.3. Scenens handling 

Vi tyckte att det var intressant att ta reda på om musiken kunde påverka deltagarnas uppfatt-
ning om scenens handling. Därför ställde vi frågan ”vad är din uppfattning om scenens hand-
ling?”. Denna fråga mäter även om musiken är empatisk eller icke-empatisk till den valda 
scenen, det vill säga om känslan (sorg) kan uppfattas i den upplevda handlingen. Den atonala 
musikläggningen gav svar som ”han har gått in i ett läskigt haunted house, istället för hans 
egna hus” och att karaktären var i ett panikstadie. Majoriteten av deltagarna upplevde ändå 
att mannen saknade någonting, var en pappa och att personerna han såg i rummet var hans 
försvunna (eller döda) familj. Ord som ”kära minnen” och ”glada minnen” förekom också.  

Samma fråga ställdes till respondenterna efter att den tonala artefakten visats. Denna gång 
svarade respondenterna att ”en pappa har förlorat sin dotter och fru” och att ”en man och 
hans familj, han har förlorat sin fru och barn, någonting han minns”. En deltagare beskriver 
scenens handling som ett sentimentalt minne efter att någonting har hänt hans familj.   

I samband med ovanstående fråga, fick samtliga deltagare följdfrågan ”tyckte du att musiken 
bidrog till att förstärka handlingen?”. Det vill säga om de upplevde att musiken styrkte den 
beskrivna handlingen. Eftersom att frågorna ställdes efter varje artefakt visats, fick respon-
denten möjlighet att beskriva scenens handling två gånger samt bedöma om musiken bidrog 
till den upplevda handlingen.Efter att respondenterna sett den atonala artefakten svarade sex 
personer att musiken bidrog till att förstärka handlingen, medan fyra personer ansåg att den 
inte gjorde det. En respondent menade på att denne förmodligen hade ”uppfattat scenen an-
norlunda utan musik” och att ”musiken till och med skapade handlingen”. Samma person 
tyckte att musiken ”helt klart” bidrog till handlingen. En deltagare tyckte att animationen inte 
var övertygande utan musik och att musiken gav en helhet. Andra respondenter tyckte inte att 
den atonala musiken bidrog till att förstärka handlingen, utan att det var det visuella som gav 
handlingen. En deltagare tyckte dock att den atonala musiken var ”väldigt intressant, mer ex-
perimentellt. Inte ett stycke man vanligtvis hör i film.”.   

Samtliga svarsdeltagare tyckte att den tonala musiken bidrog till att förstärka den upplevda 
handlingen. De tyckte att ”fler känslor kom fram” och att det var ”tydligare och starkare”. 
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Jag tyckte det blev starkare på grund av att jag tyckte att musiken och tonen var så 
pass mycket tydligare. På något sätt klarare och starkare. Och det fick mig att känna 
starkare för den. (Respondent #6) 

5.2.4. Vilket av de två musikspåren tyckte du hörde mest ihop med filmen? 

Efter att respondenterna sett båda artefakterna (den tonala och atonala musikläggningen) och 
svarat på frågorna, avslutades intervjun med en fråga som bad deltagarna att ta ställning till 
vilket av de två musikspåren som i slutändan fungerade bäst till den filmscen de sett. En del-
tagare ansåg att båda styckena passade i olika delar av filmen, så därför finns en kombina-
tions-kategori. Eftersom alla respondenter svarade på alla frågor, fanns ingen anledning att ha 
med kategorin ”ingen”. Utan kategorierna blev tonala, atonala och kombination.   

Sju personer tyckte att den tonala musikläggningen hörde mest ihop med filmen. Detta moti-
verades bland annat med att den tonala musiken gav en "tydligare känsla" och att den "gjorde 
mig mer sympatisk". En deltagare beskrev det som att den tonala musiken bidrog till att dras 
djupare in i filmen: 

 […] jag kunde dras djupare in i det här, jag tänkte på det att jag kunde se 
detaljer i, i hans uttryck och animationer på ett annat sätt med den här musi-
ken. För att jag behövde inte sitta och fokusera på musiken. Utan det var mu-
sik som bidrog utan att ta över. (Respondent #1) 

Andra deltagare beskrev det tonala stycket som att det gav scenen rätt känsla och kändes mer 
som ett glatt minne med positiva känslor. Den tonala musikläggningen beskrevs även som att 
den ”flöt med” och ”resonerade med handlingen”. 

 [...] det kändes mycket mer som att de gick ihop, som att musiken resonerade 
mycket mer med det som hände i handlingen eller tvärtom. I det andra (atona-
la) kände jag som att det fanns en skiftning i att jag inte förstod vad musiken 
skulle ha att göra med, eftersom jag snarare upplevde att den kändes som me-
lankolisk på ett, på ett sårat plan. Medans den andra (tonala) musiken kändes 
mycket mer som ett glatt minne, även fast det inte va liksom, upp-tempo eller 
så så kändes det ändå positivt. Den andra var mera melankoliskt negativ på ett 
sätt. (Respondent #9) 

Två personer föredrog den atonala musikläggningen. En av de personerna tyckte att den tona-
la musiken var förutsägbar och liknade melodin från Up (2009). Personen tyckte också att 
den atonala musikläggningen gjorde hen mer engagerad i det hen såg. Den andra personen 
som ansåg att den atonala musikläggningen var bättre motiverade sitt svar som nedan: 

Jag har ju inte sett hela filmen men utav det lilla jag sett så skulle jag väl säga, jag gil-
lar ju när filmer är nattsvarta så jag gillar ju den första liksom. Där jag, jag gillar ju 
fransk gammal film va där allt är deppigt. (Respondent #4) 

!21



Personen tycker att den ”varma känslan” i den tonala musiken är fin, men eftersom hen anser 
att filmen handlar om den man som reflekterar över två döda personer gör den atonala musi-
ken detta tydligare. 

En deltagare ansåg att filmklippet kunde delas upp i två delar, en ljusare och en mörkare del. 
Den ljusa delen utspelar sig i början, när filmens huvudkaraktär ser sin familj. Den mörka 
delen börjar sedan när illusionen försvinner. Respondenten menar på att den tonala musik-
läggningen fungerar i den första delen av filmen, och att den atonala musiken fungerar i den 
andra delen. Personen ansåg dock att den atonala musiken inte bidrog lika mycket till hand-
lingen som den tonala, men att den atonala förstärkte känslan mer i den andra delen av 
filmscenen. 

5.3. Analys 

Resultaten från denna undersökning analyseras i detta kapitel utifrån begreppen adderat vär-
de, empatisk och icke-empatisk musik. Syftet är att finna samband mellan respondenternas 
svar och de teorier som tidigare presenterats i bakgrunden. De svar som vi anser är mest in-
tressanta för studien analyseras djupare utifrån frågeställningens perspektiv.  

5.3.1. Filmmusik 

Både Cohen (Cohen, 2001:258) och Davies (Davies, 2010: 141-145) skriver om filmmusi-
kens viktigaste mål och funktioner som bland annat innebär att producera auditiva mönster 
som uttrycker känslor som överensstämmer med narrativet och de fysiska, psykologiska och 
tekniska krav som filmmusiken väntas fylla. Deras definitioner av filmmusikens mål och 
funktioner bör gå att applicera på vår artefakt och därför är det intressant att analysera re-
spondenternas svar utifrån frågan "tyckte du att musiken bidrog till att förstärka 
handlingen?”. 

Eftersom ”[…] musiken ska förse tittaren med kontinuitet, styra tittarens uppmärksamhet, 
framkalla stämning/humör, kommunicera mening och syfte[…]” (Cohen, 2001:258) ställdes 
frågan om musiken tycktes bidra till att förstärka scenens handling. Samtliga deltagare upp-
levde att den tonala musiken gjorde detta, vilket indikerar att den tonala musiken lyckats med 
att uppfylla de krav som Cohen och Davies lyfter fram, då respondenterna vidare förklarar 
sina svar som att musiken "passade verkligen in" och "hörde ihop med det visuella".  
Sex respondenter tyckte även att den atonala musiken bidrog till handlingen där några menar 
att scenen hade upplevts annorlunda utan musik och att musiken även kunde skapa själva 
handlingen. De fyra som svarade nej på frågan i samband med den atonala musiken upplevde 
antingen att musiken inte alls bidrog till handlingen, eller att den bidrog mindre än den tonala 
musiken. Här skiljer sig alltså respondenternas upplevelser då majoriteten tycker att den ato-
nala musiken bidrar till handlingen och resterande inte tycker att den bidrar. Orsakerna till 
respondenternas upplevelser att den atonala musiken bidrar till handlingen eller inte varierar. 
Någon uttrycker att handlingen kom från det visuella och inte musiken, en annan att bild och 
musik var separerade. Dessa svar är intressanta då de innebär att den atonala musiken inte 
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riktigt uppnår dessa mål för respondenterna som istället blir distraherade och som en av dem 
upplevde "[musiken] matchade inte det som hände".  

I filmscenen finns ingen dialog mellan scenens karaktärer, utan narrativet lämnas åt det visu-
ella och auditiva. Trots att karaktärerna i filmen inte säger någonting till varandra kunde ändå 
deltagarna bilda sig en uppfattning om vad scenen handlade om. Som Davies skriver ska 
filmmusik ”[…] etablera den psykologiska stämningen och avslöja outtalade tankar och 
känslor hos karaktärerna.” (Davies 2010: 142). Majoriteten av studiens deltagare menade på 
att filmscenens karaktärer i den tonala artefakten var en familj. Då oftast en far som ser sin 
förlorade fru och barn. Vi tycker det är intressant att deltagarna med enkelhet kunde dra den 
slutsatsen, eftersom filmscenen lika gärna hade kunnat handla om en mördare som visualise-
rar sina offer eller om en man som önskar att han hade en familj liksom den han ser i scenen. 
Detta kan enligt oss bero på redan etablerade konventioner i animerad film, det vill säga att 
åskådarna förutsätter att filmen håller sig inom de standardiserade familjevänliga begräns-
ningarna. Vi tror också att musiken bidrar till den uppfattningen av handlingen hos åskådarna. 
En av deltagarna menade på att den tonala musikläggningen av filmen påminde om musiken 
till den animerade filmen Up (2009). Då denna film var en av flera inspirationskällor för ska-
pandet av artefakten kan vi anta att detta blev en naturlig association för studiens deltagare. 

Filmmusikens psykologiska funktion (Davies 2010: 142) förändrades enligt en deltagare av 
den atonala musikläggningen. I denna version upplevde deltagaren att filmens huvudkaraktär 
befann sig i ett läskigt hemsökt hus istället för sitt egna hus som hen upplevde i den tonala 
versionen. Musiken förändrade alltså det upplevda narrativet. Majoriteten av deltagarna upp-
levde dock inte någon större förändring i narrativet mellan de båda versionerna, men förkla-
rade att de läste in mer positiva känslor i mannens relation med sin familj i den tonala versio-
nen.  

5.3.2. Adderat värde 

Studiens syfte är att utforska det adderade värdet av två olika musikläggningar till en 
filmscen. Begreppet adderat värde (added value) innebär att kombinationen av de två be-
ståndsdelarna (det visuella och det auditiva) tillsammans skapar ett kraftfullare intryck än om 
dessa stod var för sig (Chion 1994: 5). Detta prövas i frågan "tyckte du att musiken komplet-
terade eller distraherade från det visuella?". 

Samtliga deltagare tyckte att den tonala musiken bidrog till att förstärka handlingen med för-
klaringar som att den "hörde ihop mer med det visuella" och att känslorna blev tydligare och 
starkare än i den atonala musiken. Samtliga deltagare upplevde även att den tonala musiken 
kompletterade det visuella och gav förklaringar som att musiken "var det jag förväntade mig 
att musiken skulle va" och att det "var mer fokus på varma känslor". 
Chion menar att empatisk musik tar sig an filmens ton, rytm och uttryck (Chion 1994: 8). En 
deltagare beskrev det som att man kunde läsa in den tonala musiken i filmens huvudkaraktär, 
och att bild och ljud kändes som i synergi. En deltagare tyckte att den tonala musiken porträt-
terade de känslor hen såg, det vill säga att det fanns en stark samverkan mellan det visuella 
och auditiva. En annan respondent ansåg att den tonala musiken inte "tog över", vilka alla 
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enligt oss tyder på ett samspel mellan komponenterna. Det Chion skriver om empatisk musik, 
“[…] obviously such music participates in cultural codes for things like sadness, happiness, 
and movement” (Chion, 1994: 8), går att koppla till respondenternas svar. Samtliga deltagare 
tyckte att den tonala musiken kompletterade det visuella och detta stämmer också för de re-
spondenter som även svarat att den atonala musiken kompletterade och bidrog till att förstär-
ka händelsen.  

En av deltagarna tyckte att hen fick handlingen genom det visuella, och mindre av det auditi-
va när hen såg den atonala artefakten. Chion (1994: 5) menar att det definitiva intrycket ska-
pas av kombinationen av ljud och bild. Ljudet (i detta fall musiken) ska berika bilden och 
skapa detta intryck. Vi anser att denna deltagare antyder att en av komponenterna för denna 
helhet saknas, det vill säga att musiken gör upplevelsen ofullständig och det adderade värdet 
blir svagt. Flera respondenter menar på att den atonala musiken upplevdes som jobbig att 
lyssna på och att de "togs ur" det visuella. En annan deltagare hade svårt att koppla huvudka-
raktärens ansiktsuttryck med den atonala musiken och att det var svårt att förstå vad mannen 
kände. Den atonala musiken matchade inte det som hände enligt en respondent, och musiken 
lät dysfunktionell. Hälften av de tillfrågade respondenterna kunde enas om att den atonala 
musikläggningen inte passade till filmscenen vilket enligt dessa respondenter gör musiken 
icke-empatisk. Chion (1994: 8) menar att den icke-empatiska musiken är likgiltig inför eller 
inte hör ihop med vad som visas på skärmen, vilket majoriteten av respondenterna upplever 
att den atonala musiken gör i detta fallet. Den atonala musiken passar enligt större delen av 
deltagarna inte in, skapar irritation och är distraherande.  

Eftersom den icke-empatiska musikens roll är att avslöja filmens mekaniska ansikte (Chion 
1994: 8), antar vi att den empatiska musikens roll är att maskera den samma. En deltagare 
beskrev det som att hen antog att animatören (eller animatörerna) ville framkalla vissa käns-
lor som tack vare musiken kunde lyftas fram. Denna deltagare fortsatte sin förklaring med 
"[...] hade det varit helt tyst så tror jag att man hade tänkt mer på att det är en animation”. 
Här fungerar alltså den atonala musiken som empatisk musik och ger respondenten ett upp-
levt adderat värde utan att distrahera från handlingen. Totalt fyra deltagare upplevde att den 
atonala musiken kunde komplettera det visuella med förklaringar som att musiken "gav 
stämning" och "förmedlade känslorna". Detta innebär att även den atonala musiken kan fun-
gera som empatisk i scenen beroende på vem som ser den och vad dennes musikaliska prefe-
renser är.  
En deltagare ansåg dock att både den tonala och atonala musiken kunde bidra till ett starkt 
adderat värde, dock på två olika ställen i filmscenen. Respondenten delade upp scenen i två 
delar och menade på att den tonala musiken passade när huvudkaraktären visualiserar sin fa-
milj och att den atonala musiken passade när illusionen spruckit. Hen beskrev det som att den 
atonala musiken fungerade när det ”glada minnet försvann” och att den tonala musiklägg-
ningen upplevdes som gladare överlag.  

En av respondenterna beskrev med sina egna ord hur den atonala musiken upplevdes som 
icke-empatisk i enlighet med det Chion (1994: 8, 221) skriver, utan att ha någon förkunskap 
kring Chions teorier.  
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"Den (sic) ljudet från (atonala), jag vill inte kalla det melodi, från nummer ett 
den var fysiskt jobbigt att lyssna på och då var den, ah men och det hade 
kanske funkat till andra bilder, känner jag. Men till dom här bilderna så gav 
det två olika, det gav nån sån här dystopi-känsla av musiken i första, dystopi 
och bara kaos, mycket kaos liksom. Men bilderna var mer lugna och ah. Så att 
de, dom känslorna gick inte ihop. Men det tyckte jag att dom gjorde i den and-
ra (tonala) för då kunde jag, då blev det en helhet då blev det, i den första 
(atonala) då kunde jag ha lyssnat på musik från andra lurar och sett på en bild, 
alltså ungefär som att ta musik från en film men titta på en annan film. Nu (i 
den tonala) hängde dom ihop. (Respondent #1) 

Deltagaren beskriver tydligt hur det visuella och auditiva känslomässigt inte går ihop. Hen 
beskriver den atonala musiken som dystopisk och kaosartad, medan de rörliga bilderna var 
lugna. Deltagaren liknar det med att ta musik från en film men titta på en annan film, vilket 
pekar på att den atonala musiken i detta fallet upplevdes som icke-empatisk. Personen näm-
ner också att den atonala musiken kanske kan fungera till andra bilder, vilket innebär att mu-
siken enligt hen kan vara empatisk men då till andra bilder.  

5.3.3. Upplevelsen av tonalitet 

För att respondenterna skulle välja vilken av versionerna som fungerade bäst för dem ställdes 
frågan "vilket av de två musikspåren tyckte du hörde mest ihop med filmen?". Här ställdes 
även följdfrågor vilket ofta ledde till att respondenterna diskuterade sitt resonemang kring 
valet av version. Genom att analysera svaren på denna fråga kan vi se hur olika sorters tonali-
tet påverkade respondenternas uppfattning av scenen och hur de upplevde musiken i helhet.  

Sju respondenter valde här den tonala versionen med motiveringar som att denna musik gav 
en "tydligare känsla", och gjorde att dem "kände mer". Någon beskrev det som att den tonala 
musiken "gav rätt känsla som överensstämde med filmen". Andra förklaringar var att "det var 
toner som gick ihop", "jag kunde dras djupare in i filmen", "musiken resonerade med hand-
lingen" och "musiken flöt med och passade det som hände". Allt detta indikerar att respon-
denterna som föredrog den tonala versionen valde den för att de inte blev distraherade av den 
utan att bild och ljud var i samspel med varandra. Här finns ett sorts "samarbete" mellan de 
teorier som Chion, Cohen och Davies skriver om. I enlighet med Cohen (Cohen, 2001: 258) 
och Davies (Davies, 2010: 141-145) framkallar musiken en stämning och kommunicerar de 
känslor och tankar som mannen i filmen bär på vilka läses in av respondenterna. Samtidigt 
upplever respondenterna att musiken kompletterar scenen och ger bilderna ett adderat värde i 
form av empatisk musik som har tagit sig an filmens ton, rytm och uttryck (Chion, 1994: 8). 
Davies skriver att när musik och drama separeras är de aldrig lika starka och tillfredställande 
som när de förenas och framförs tillsammans (Davies, 2010: 15), vilket framträder i en av 
respondenternas svar där hen förklarade att musiken gjorde att scenen "blev en helhet" som 
hen "kunde dras djupare in i".  

Dessa resonemang kring hur de olika teorierna samspelar med varandra kan även appliceras 
på de svar där två respondenter föredrog den atonala versionen och en respondent upplevde 
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att båda versionerna funkade. Här motiverades valet på liknande sätt som i den tonala versio-
nen, men egna preferenser spelade en större roll i respondenternas förtydligande. På frågan 
varför de föredrog den atonala versionen förklarade en av respondenterna att den atonala mu-
siken ger en tydligare känsla som representerar mannens förlust. Samma respondent förklara-
de att även den tonala musiken skulle fungera till scenen, men på grund av egna musikaliska 
preferenser valde hen alltså den atonala. Den andra respondenten som slutligen föredrog den 
atonala versionen förklarade att "det andra var väldigt förutsägbart, likt melodin från Upp. 
Jag tyckte om det sista, för det fick mig mer investerad i det jag såg". Här fungerar alltså den 
atonala musiken på samma sätt som den tonala gällande respondenternas upplevelse av kom-
binationen av bild och ljud. De läser in en lite annorlunda känsla än de som föredrar den to-
nala versionen och tack vare sina egna musikaliska preferenser tycker de att den atonala mu-
siken ger ett större adderat värde som i sin tur gör scenen mer "effektiv". Den respondent som 
upplevde att båda versionerna fungerade bra förklarade att den tonala musiken fungerade bäst 
till bilderna då mannen ser sin familj och den atonala musiken fungerade bäst då familjen 
plötsligt försvinner och mannen är ensam kvar. Här samspelar alltså den tonala och atonala 
musiken och ger var sitt adderat värde till scenen som respondenten kombinerar.  
Vi har i vår undersökning utgått från att atonal musik sällan förekommer i animerad film och 
att den musik som vanligtvis förekommer i den här typen av familje-orienterad animerad film 
är tonal och följer vissa konventioner. I de fall där deltagare upplevde att musiken distrahera-
de från det visuella påpekade vissa av dem egenskaper hos musiken som kan förklara varför 
dem upplevde den som distraherande. Dessa deltagare beskrev den atonala musiken som 
"surt musikaliskt", "jobbigt att lyssna på", hade "konstiga toner"och "lät dysfunktionellt". 
Detta skulle kunna förklaras genom den atonala musikens egenskaper som bland annat är 
saknaden av ett tonalt centrum där varje not har en funktion, samt att ackordfunktioner som 
tonika och dominant inte förekommer (Hauer 1920, se Simms 2000: 8). Vi antar att de flesta 
av respondenterna inte är vana vid denna typ av musik och därför upplever tonernas progres-
sion som "surt" och "dysfunktionellt". I de stycken som nämnts i förstudien vilka vi tagit in-
spiration ifrån finns en tydlig tonalitet som även artefaktens tonala stycke nyttjar. Som Per-
sichetti skriver behövs vanligtvis minst tre ackord och en framträdande melodi med "harmo-
nisk gravitation" emot ett dominantackord för att etablera ett styckes tonalitet (Persichetti, 
1961: 248). Eftersom artefaktens tonala stycke innehåller just dessa egenskaper kan det för-
klara varför vissa av respondenterna upplevde att den tonala musiken kompletterade film-
klippet. Beskrivningar som "känslor man läser in i karaktären klaffar med tonerna" och "mu-
siken var det jag förväntade mig att den skulle vara" indikerar att de personerna vant sig vid 
en viss stil av musik i såna här scener.  

5.3.4. Sorg 

Den känsla som den här undersökningen ämnar undersöka är sorg och hur musik kan stärka 
porträtterande av sorg i animerad film. I förstudien studerades fyra olika animerade filmer, 
alla med liknande scenarion där sinnesstämningen tar plats. Scenariot är att någon av filmer-
nas huvudkaraktärer förlorar någonting, en familjemedlem eller en nära vän. Det filmerna har 
gemensamt musikaliskt är att ett piano spelar någon form av melodi eller ackordprogression 
som bidrar till att styrka den upplevda stämningen. Styckena i dessa filmer kan klassificeras 
som tonala och därför undersöker denna studie de upplevda känslorna hos deltagare i denna 
typ av scen med tonal respektive atonal musik. Den fråga som ställdes till deltagarna efter att 
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dessa sett artefakten var ”vilken/vilka känslor frammanade musiken hos dig?” Denna fråga 
undersöker om studiens deltagare överhuvudtaget upplever den valda känslan samt om andra 
känslor kan urskiljas av artefakterna.  

Efter att ha sett den atonala musikläggningen uttryckte studiens deltagare känslor som ”sorg-
sen”, ”glad”, ”deppig”, ”kalla känslor”, ”melankoli” och ”nostalgi”. Men känslor som 
”irritation”, ”frustration”, ”undran”, ”förvirring”, ”glömska” och ”förtvivlan över ovet-
skap” beskrevs också. Detta antyder att musiken i detta fall delade upp deltagarna i två ”lä-
ger”, där den ena sidan upplevde musiken i scenen utifrån den tänkta känslan (sorg) medan 
den andra sidan upplevde att musiken skapade en irritation och förvirrade vilket egentligen 
inte har med scenens handling att göra, utan mer med respondentens upplevelse av musiken i 
sig. Efter att deltagarna sett den tonala musikläggningen återgav respondenterna känslor som 
”sorg”, ”varma känslor”, ”positivt men ända deppigt”, ”tomhet”, ”avsaknad”, ”nedstämt”, 
”lugn”, ”njutbart”, ”sentimentalt” och ”bitterljuvt”. Med stöd av dessa svar kan vi antyda 
att den tonala musikläggningen endast frammanade de känslor som denna typ av filmscen  
bör väcka. Ingen av studiens deltagare upplevde negativt laddade och distraherande känslor 
som irritation och frustration gentemot den tonala musiken i sig som de gjorde i den atonala. 

Fem personer nämnde ordet sorg i den tonala musikläggningen av filmscenen, medan tre per-
soner nämnde ordet i den atonala musikläggningen. Fler känslor som kan förknippas med 
sorg beskrevs i den tonala musikläggningen, liksom avsaknad och nedstämt. Ord som står 
längre ifrån känslan sorg beskrevs mer i den atonala artefakten, som irritation och förvirring. 
Detta pekar på att den tonala musiken gjorde det lättare för studiens deltagare att förstå vil-
ken känsla som filmen ämnade att generera, och att den atonala musiken till viss del försvå-
rade möjligheten att uppleva denna känsla. Detta betyder inte att atonal musik i detta fall inte 
alls kan frambringa den avsiktliga känslan, utan endast att det för en stor del åskådare gör det 
svårare. 

5.4. Slutsats 

Frågeställningen i detta arbete var ”Hur påverkar ett tonalt respektive ett atonalt pianostycke 
upplevelsen av en sorglig animerad filmscen utifrån begreppen adderat värde, empatisk och 
icke-empatisk musik?”. Med denna frågeställning antar vi att tonal respektive atonal musik 
påverkar upplevelsen av en animerad och sorglig filmscen. För att kunna mäta detta analyse-
rades respondenternas svar utifrån Chions (1994) begrepp adderat värde, empatisk och icke-
empatisk musik. 

Våra slutsatser är att tonalitet har en inverkan på hur människor uppfattar de känslor som en 
animerad film försöker förmedla. Det finns enligt oss ett etablerat ramverk inom animerad 
film där musiken till största del är tonal, vilket gör att deltagarna förmodligen saknar atonala 
filmmusikaliska referenser inom denna genre. Det finns tendenser som pekar på att den tona-
la musiken fungerade bäst till scenen, eftersom alla respondenter upplevde den som empatisk 
och att bild och ljud då samspelade. I motsats till detta var det intressant att se hur några re-
spondenter föredrog den atonala musiken eller tyckte att den fungerade lika bra som den to-
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nala musiken. Den tonala musiken gav oftast upphov till varma och positiva känslor, medan 
den atonala musiken oftast väckte kallare och mörkare känslor. En stor del av resultaten fann 
vi grundade sig i deltagarnas personliga musikaliska preferenser. Det en deltagare inte gillade 
musikaliskt, föredrog en annan. Svaren varierade mellan deltagarna, men vissa nyckelord och 
trender förekom. Nyckelord som sorg och ord som skulle kunna förknippas med liknande 
känslor nämndes av flera respondenter i både den atonala och tonala versionen, vilket indike-
rar att den visuella och auditiva kombinationen kunde frammana denna typ av känsla. 
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6. Avslutande diskussion  

6.1. Sammanfattning 

Denna studie undersöker hur ett tonalt respektive atonalt pianostycke påverkar upplevelsen 
av en tragisk scen ur en animerad film. Studien ställer de två pianostyckena mot teorier om 
filmmusikens roll, dess adderade värde och huruvida de uppfattas som empatiska och kom-
pletterande gentemot det visuella, eller icke-empatiska och distraherande gentemot det visuel-
la. 

Detta mättes med en artefakt som bestod av en kortare filmscen ur en animerad kortfilm 
(Geist 2015) där temat var sorg. Till filmscenen skapades två olika pianostycken, ett tonalt 
pianostycke och ett atonalt pianostycke. Till det tonala stycket hämtades inspiration från tidi-
gare komponerade filmmusikaliska stycken med samma tema, varav alla från animerade fil-
mer. Det atonala stycket skapades efter att vi studerat vad som kännetecknar atonal musik, 
och komponerades med samma rytm och frasering som det tonala stycket. 

I undersökningen deltog tio personer i åldrarna 23-30 där sex stycken var män och fyra var 
kvinnor. De ombads svara på ett antal frågor och vidareutveckla/diskutera följdfrågor i en 
semistrukturerad intervju efter att ha blivit visade artefakten. Dessa frågor syftade till att un-
dersöka hur de uppfattade de olika tonaliteterna, vilka känslor de gav upphov till och vilken 
version de föredrog. Dessa svar analyserades sedan utifrån frågeställningens perspektiv och 
ställdes emot de begrepp och teorier som Chion (1994), Cohen (2001) och Davies (2010) 
skrivit om.  

Resultaten från intervjuerna visar på att tonalitet har en inverkan på hur en scen uppfattas, 
vilka känslor den väcker och hur engagerad publiken blir. Beroende på egna musikaliska pre-
ferenser och kunskaper varierade det vilken av versionerna som respondenterna föredrog, 
men samtliga deltagare uppfattade den tonala versionen som kompletterande eller empatisk. 
Den atonala versionen upplevdes som distraherande av hälften av deltagarna och resterande 
tyckte att den fungerade lika bra som den tonala (två stycken), att båda versionerna fungerade 
(två stycken) och en tyckte inte att den varken kompletterade eller distraherade utan kändes 
mer "frånvarande".  
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6.2. Diskussion 

Inför denna studie sökte vi information om dels filmmusik generellt, men också om tonalitet. 
Vi fann inga arbeten som kombinerade ämnena filmmusik och tonalitet så tidigare arbeten 
kring detta är enligt våra sökningar obefintliga. Flertalet databaser och fysiska böcker söktes 
igenom och granskades. Därför fick vi stödja oss i litteratur som behandlar ämnena separat 
och på egen hand försöka finna samband mellan de två. Vi valde att arbeta med animerad 
film eftersom vi båda har erfarenhet av denna typ av film, samt att animerad film oftast inne-
håller den typ av scen som vi ämnade att undersöka. Vi hade lika gärna kunnat arbeta med 
spelfilm men vi anser att animerad film lättare uttrycker känslor och att det är enklare för en 
åskådare att sätta sig in i en animerad film snarare än en spelfilm. I en spelfilm spelas karak-
tärerna av riktiga människor, vilket gör att åskådarna i denna studie kanske hade egna refe-
renser och åsikter om dessa skådespelare. Vi anser också att man generellt accepterar mer i en 
animerad film än i en spelfilm, det vill säga att fler saker kan hända utan att man reagerar på 
detta.  

I enlighet med det Davies (2010) skriver om hur filmmusik växte fram genom musikaliska 
verk från kompositörer med liknande influenser, ser vi idag att det finns en tendens hos delta-
garna i vår undersökning att föredra, eller lättare förstå, den tonala musiken i artefakten. Det 
är intressant att betänka hur filmmusikens historia lett fram till konventioner som blivit kultu-
rellt inlärda och ger upphov till svar från deltagare som att den tonala musiken "var det jag 
förväntade mig att musiken skulle va". Detta skulle möjligtvis kunna ses som problematiskt, 
då starkt etablerade konventioner kan hämma utveckling och leda till ett sorts urvattnande av 
kreativitet och konstnärligt innehåll. När en kultur låser sig vid ett standardiserat och förenk-
lat sätt att hantera eller uttrycka känslor på kan det leda till ett onyanserat klimat där nytän-
kande avvikelser förbises eller diskrimineras. Å andra sidan ger även dessa konventioner en 
sorts mall för kompositörer att ta stöd i med tekniker och instrumentering som förmodligen 
kommer att fungera och som känns igen av publiken. Ur etablerade konventioner kan även 
dess motsats födas som någon sorts protest och ge upphov till nya idéer, något som hör ihop 
med det Schönberg skrev om att han upplevde ett inre tvång och en naturligt formande pro-
cess som fick honom att frångå den etablerade tonaliteten (Schönberg, 1910 se Simms, 2000: 
7). Då filmbranschen är en profitbaserad bransch som de flesta andra, är det förståeligt att 
dessa konventioner har uppstått och kvarstår då brist på resurser och tid leder till att kreatörer 
måste hitta snabba lösningar och att det då är säkrare att följa en mall som visat sig fungera 
än att våga gå nya riktningar. Vi tror att de konventioner som finns idag alltså har utvecklats 
över tid, kanske till och med över de senaste 300 åren. Den klassiska musiken etablerades 
redan för flera hundra år sedan har uppenbarligen visat sig vara efterfrågad. Som Davies 
(2010: 42) skriver tog det lång tid innan man hörde influenser av kompositörer som Stravin-
sky och Schönberg i film då syftet med filmmusik var att publiken (den breda massan) skulle 
förstå vad som hände i det visuella.  

!30



6.2.1. Samhälleliga och etiska aspekter  
Denna studies resultat kan tolkas ur flera perspektiv och därför är det viktigt för oss att påpe-
ka att denna undersökning inte ämnar till att bevisa att en viss typ tonalitet är bättre än någon 
annan. Vi ville med denna studie få en djupare förståelse för hur de två olika typerna av tona-
litet påverkar upplevelsen av en filmscen utifrån ett konstnärligt perspektiv. Som kompositö-
rer anser vi att det är viktigt att våga tänja på de konventioner som finns idag och att vi på så 
sätt kan styra vårat egna komponerade i nya riktningar. Syftet är alltså att utveckla vår egen 
kunskap om filmmusik samt förhoppningsvis med denna studie influera andra kompositörer 
att våga frångå de etablerade konventioner vi ser tendenser till i denna undersökning. Även 
om de flesta av undersökningens deltagare upplever att den tonala musiken hörde mest ihop 
med det visuella fanns det undantag, vilket antyder att det finns en publik som föredrar en 
annan typ av musik än den som är starkast etablerad. En av deltagarna som föredrog den ato-
nala musiken beskrev den som intressant och den tonala musiken som förutsägbar, vilket kan 
indikera att det finns ett behov av en annan sorts musik inom film än den som vanligtvis an-
vänds. Huruvida det sker en skiftning i nutidens samhälle angående upplevelsen av tonalitet 
och vilken typ som föredras eller känns intressant är dock svårt att bevisa, då undersökningen 
är så pass liten som den är. Vi kan därför inte ge några definitiva svar utan endast antydningar 
till tendenser inom människors uppfattning av tonalitet i filmmusik.   

Problemet med att endast fokusera på en specifik filmscen och en specifik känsla (sorg) är att 
det försvårar arbetet med att påvisa och potentiellt hitta nya konventioner och trender. Den 
enda slutsats vi kan dra i denna studie är att det enligt respondenterna finns tendenser som 
indikerar att tonal musik fungerar bäst till en animerad filmscen som ska uttrycka känslan 
sorg. Den atonala musiken hade kanske fungerat bättre i exempelvis en skräckfilm, eftersom 
flera deltagare ansåg att den atonala musiken var förvirrande, deppig och surrealistisk.  

Denna studie gjordes på tio deltagare, varav sex var män och fyra var kvinnor i åldrarna 
23-30 år. Vi anser dock inte att kön, ålder eller liknande aspekter spelar någon större roll i 
detta arbete. Däremot kan det finnas viss relevans i erfarenheter av musik och animerad film, 
vilket vi stundvis såg i testresultaten. Arbetet har en hög reliabilitet och validitet trots de få 
deltagarna, då samtliga deltagare svarade på alla frågor och utvecklade sina svar med hjälp av 
intervjuarens följdfrågor. Vi kunde med enkelhet hitta trender och nyckelord i den insamlade 
datan. Till denna studie valde vi att göra en semistrukturerad intervju där intervjuare och del-
tagare gjorde undersökningen tillsammans på plats. Inga online-enkäter eller liknande digitala 
verktyg användes för att genomföra studien, vilket bidrog till att vi hade större kontroll över 
vår undersökning vilket i sin tur ökade studiens reliabilitet och validitet. 

Denna studie undersöker vilka åsikter som finns kring detta ämne av en väldigt liten grupp 
människor i endast en del av världen. De personer som deltog i studien var även personer i 
vår egen vänskapskrets vilket kan bidra till nyanserade svar. Det hör inte till studiens syfte att 
bevisa att någon typ av musikläggning är bättre än någon annan, vilken slutsats ändock skulle 
ha varit oärlig eftersom studien inte tar hänsyn till fler kulturella aspekter så som människor 
från fler delar av världen med olika musikaliska preferenser. Det är viktigt att understryka att 
musik är ett subjektivt ämne, till skillnad från exempelvis matematik. Musik upplevs utifrån 
egna preferenser, erfarenheter och smak, vilket vi fann stämma i denna minimala studie. Att 
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dra generaliserande slutsatser av respondenternas insamlade svar utan att ta hänsyn till fler 
kulturella aspekter vore missvisande och är heller inte studiens syfte.  

Filmbranschen som jobbar med animerad film kan dra nytta av denna studie, eftersom den 
öppnar upp diskussionen för huruvida andra typer av musikstilar kan etableras till att bli en 
naturlig del av skapandet av filmmusik. Eftersom inga studier gjorts (enligt våra sökningar) 
på filmmusik och tonalitet i ett sammanhang antar vi att en debatt kring tonalitetens betydelse 
i filmmusik inte är uppmärksammad. Vår studie visar att atonal musik, som inte är en etable-
rad filmmusikalisk stil i de flesta filmgenrer, visst har potential att framkalla känslor som 
filmscenen ämnar att frambringa. 

6.3. Framtida arbete 

Skulle arbetet ha fortsatt ytterligare några månader skulle undersökningen ha kunnat vara nå-
got större med fler respondenter och ytterligare filmscener. Det var aningen problematiskt att 
bara undersöka en enda scen som dessutom uppenbarligen passade bäst till den ena versionen 
av artefakten. Om arbetet hade förlängts skulle vi alltså ha kunnat använda två scener med 
olika känslor där båda versionerna av musiken hade "hört hemma" mer någonstans och 
kanske utöka antalet deltagare från 10 till 20 och därmed få ännu mer information att analyse-
ra. Detta skulle göra resultaten ännu starkare och förmodligen mer utförliga då respondenter-
na hade fått jämföra fyra scener istället för två. Ett förlängt arbete skulle också ge mer tid att 
utöka bakgrunden med ännu mer teorier och begrepp att analysera.  

Om arbetet skulle förlängas en längre tid som exempelvis ett år eller två och välsignas med 
en skaplig budget skulle denna undersökning kunna utökas till något mycket större och kunna 
producera djupgående och väl diskuterade och analyserade resultat. I detta fall skulle exem-
pelvis hela kortfilmen Geist på tio minuter användas eller så skulle en längre kortfilm på 
20-30 minuter kunna användas. Två kompletta musikspår, ett tonalt och ett atonalt, som 
sträcker sig över hela filmen skulle kunna skrivas och arrangeras för en orkester med inslag 
av alla möjliga sorters syntar och andra syntetiska ljud och därmed påminna ännu mer om 
"riktig filmmusik". Vi skulle kunna intervjua många fler respondenter, cirka 50-100 stycken 
som alla får se båda versionerna. Intervjufrågorna skulle kunna utökas och vi skulle kunna 
anordna diskussionstillfällen där respondenter i grupp får diskutera sina upplevelser och hjäl-
pa varandra att uttrycka sina uppfattningar. Vi skulle kunna dela upp respondenterna i katego-
rier som sträcker sig från de som inte har någon musikalisk erfarenhet alls till de som är pro-
fessionella musiker på heltid. Det vore även intressant att undersöka hur tonalitet påverkar 
uppfattningen av filmmusik hos barn eller människor med utvecklingssvårigheter. Allt detta 
skulle göra undersökningen mycket djupgående och vi skulle kunna få en mer vetenskaplig 
förståelse för hur tonalitet påverkar upplevelsen av filmmusik.  
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