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Sammanfattning 
 

Att filmmusiken är en viktig del i en film nog de flesta beredda att hålla med om. Men 

vad har musiken egentligen för betydelse för hur vi som åskådare upplever film? Med 

hjälp av två visuellt identiska filmer vars enda skillnad är filmmusiken undersöker jag 

hur olika typ av musik kan ge en annorlunda upplevelse av samma film. Ett antal 

personer får ta del av filmerna och svara på frågor i enkätundersökning, vars resultat 

sammanställs och analyseras. Med hjälp av det slutgiltiga resultatet kan jag avgöra 

om frågeställningen är besvarad och vad det får för betydelse för forskningen inom 

ämnet, och inte minst hur man kan bygga vidare på undersökningen för att få en 

djupare förståelse för filmmusik och hur den påverkar åskådarens upplevelse av film.  

Nyckelord: Filmmusik, konvention, perception 
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1 Introduktion 
 

Vad har musiken för betydelse för åskådarens upplevelse av en film? Det är frågeställningen 

som den här undersökningen baseras på.  

 

Min hypotes i undersökningen är att musik påverkar upplevelsen av en film. Men jag vill ta 

reda på hur och vad det egentligen får för betydelse för hur filmen upplevs av åskådaren. Kan 

en sorglig låt få en films innehåll att uppfattas som mer sorgligt än det egentligen är? Kan en 

glad låt få publiken att känna hoppfullhet i en film med ”hopplöst” narrativ? 

För att besvara min frågeställning ska jag: 

 Göra en kort dokumentärfilm som jag sedan gör ett antal visuellt identiska kopior 

utav, där det enda som skiljer dem åt är musiken. En version ska dessutom vara helt 

utan musik, med endast naturligt ljud.  

 Visa alla versioner för ett antal utvalda personer som sedan får svara på en enkät med 

frågor om filmerna och filmmusiken.  

 Sammanställa, jämföra och analysera svaren. 

Filmen som ska musikläggas skildrar en plats och framförallt en händelse, därför tar jag i 

undersökningen hänsyn till vilken relation respondenterna har till platsen. Jag tror att det 

kan ha en viss betydelse för undersökningen, då de respondenter som har en nära anknytning 

till platsen kan uppfatta viss musik som mer passande respektive stötande än andra 

respondenter. Dock ligger fokus fortfarande på musikens påverkan på filmen och hur den 

upplevs. Jag ska också titta närmare på de konventioner som finns kring filmmusik, och hur 

de påverkar vår uppfattning av filmmusik idag.  
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2 Bakgrund och tidigare forskning 

Musik finns överallt. På radio, på TV, i köpcentrum, i hissar, och ibland till och med på gator 

och torg. Och inte minst så finns musik i film. Till och med de allra första stumfilmerna 

ackompanjerades av ett piano när de visades (Lack, 1997). Sedan dess har musiken stannat i 

filmens värld och blivit en otroligt viktig del utav den. För vad vore egentligen en film helt 

utan musik? Och vad har musiken för betydelse för upplevelsen av en film? För att förstå det 

måste man först förstå hur musik egenhändigt påverkar oss människor. 

 

I gamla grottor har man hittat flöjter tillverkade av ben, tillsammans med förhistoriska 

grottmålningar som vittnar om dansande människor (Storr, 1992:1). Sedan urminnes tider 

tycks musiken ha varit en viktig del av människors liv, men till skillnad från idag så 

fungerade den som ett ackompanjemang till gruppaktiviteter snarare än en individuell 

emotionell upplevelse. Syftet med musik har utvecklats under tid, och så tycks också 

betydelsen och upplevelsen utav den ha gjort (Storr, 1992).  

 

Exakt hur det går till när musiken påverkar oss är otroligt komplext och svårt att begripa. 

Men vi vet att musik har förmågan att framkalla oerhört starka känslor hos oss, vare sig det 

är glädje, ilska, sorg eller något helt annat. Beroende på humör, sinnestämning och hur 

intresserad man faktiskt är av musik så varierar mottagligheten för musiken. Det man vet är 

att musik skapar en slags känsla av upphetsning, som yttrar sig i olika grader. Musiken kan 

skapa en stark känsla av eufori, men den kan lika gärna fungera som avslappnande 

bakgrundsmusik som knappt märks av (Storr, 1992).  

 

Men vad är det egentligen som händer när musiken når våra öron? Lack beskriver en 

förklaring som är att musiken ”formar” känslor hos lyssnaren. Han påpekar också det 

intressanta i att musiken kan forma en känsla, exempelvis sorg, utan att det finns något 

egentligt objekt för sorgen. Känslan bara finns där i musiken, men det finns inget att sörja.  

Musikens förmåga att skapa känslor utan objekt är något som märks tydligt i filmer. Musiken 

kan ge en föraning om vad som ska ske i filmen innan det sker. Betraktaren kan få en känsla 

av oro genom musiken innan orosmomentet inträffar i filmen. Likväl kan musiken 

komplettera och förstärka de känslor som filmen ger, eller vice versa. (Lack, 1997:284) 

Michel Chion är inne på samma spår då han analyserar ljud i film, och beskriver att ljudet har 

en inverkan på vår uppfattning då det tolkar de rörliga bildernas betydelse och får oss att se 

något nytt i bilderna som vi inte annars skulle se (Chion, 1990:34). Chion beskriver även hur 

olika typer av ljud kan styra över stämningen och inte minst placeringen i bilderna. Genom 

att lägga in havsljud i bakgrunden till några naturbilder får vi en känsla av att havet är i 

närheten även om det inte syns i bild (Chion, 1990:86). Jag anser att dessa teorier även kan 

appliceras på filmmusiken, som genom att ta fram känslor hos åskådaren också tillför något 

till de rörliga bilderna och hur vi uppfattar dem.  

Musikens ursprungliga funktion i de första stumfilmerna var att överrösta ljudet av 

projektorn, men man såg även till att använda musiken för att illustrera och förklara 

handlingen i filmen (Cohen, 2001). Filmmusikens förmåga att förstärka eller till och med 

framkalla känslor har sedan utvecklats under tid. Prendergast (1992) beskriver hur musik i 

film ibland kan upplevas som för effektiv, då vi ofta blir påverkade av musiken vare sig vi vill 

eller inte. Musiken kan väcka känslor som vi inte vill kännas vid, och då kan det ge en negativ 

effekt på upplevelsen av filmen. Men musikens effekt kan även väcka positiva känslor, som 
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därmed ger en positiv upplevelse av filmen. Det innebär att musiken har betydelse för 

upplevelsen av film. Med hänsyn till detta väljer jag att enbart använda instrumental musik i 

undersökningen, då text i musiken blir ännu ett ”lager” av information för respondenterna 

att ta till sig och för mig att ta hänsyn till när jag analyserar svaren, och det skulle göra 

undersökningen för bred.  

2.1 Musikens funktion i film 

Det är alltså bekräftat att musiken tillför något till film, i form av känslor. Kalinak (1992) 

hävdar till och med att musiken är den främsta källan till känslor i en film. Trots det har 

förståelsen för musikens effekt inte alltid varit så stor hos bland annat producenter och 

regissörer. Prendergast beskriver att man förr kunde ifrågasätta musikens inverkan på 

känslan av realism, då den bara finns där och inte tycks komma från någonstans. Han ger ett 

exempel från inspelningen av Hitchcocks film Lifeboat, då Hitchcock frågade varifrån 

musiken skulle komma mitt ute på havet. Varpå kompositören David Raskin sa: ”Ask Mr. 

Hitchcock where the cameras come from”. (Prendergast 1992:222) 

2.1.1 Diegetisk och icke-diegetisk filmmusik 

I samband med att ljudfilmen utvecklades så kom också möjligheten att använda sig av 

filmmusik på ett helt annat sätt än tidigare. Musiken kunde nu bli en del av filmens handling, 

så kallad diegetisk filmmusik. Exempel på diegetisk filmmusik är om karaktärerna i filmen 

lyssnar på radio och publiken hör samma musik som karaktärerna lyssnar på. Detta skiljer 

sig från icke-diegetisk filmmusik, som är musik som endast publiken hör. Diegetisk 

filmmusik skapar en känsla av realism, eftersom publiken på ett sätt blir en del av filmens 

handling då de tillsammans med skådespelarna lyssnar på musiken. 

2.1.2 Filmmusik enligt konventioner 

Vi vet att filmmusiken har en förmåga att förstärka eller rent av skapa känslor hos 

människor. Vi har också lärt oss vilken typ av musik som framkallar en viss typ av känslor. 

Det finns en allmän överrenskommelse om att ”glad” musik gör oss glada medan ”sorgsen” 

musik gör oss sorgsna, enkelt förklarat. Generellt brukar man säga att så kallad glad musik 

innefattar att den spelas i durskala, vilket är de höga, ljusare och ”gladare” tonerna på ett 

instrument. Medan sorgsen musik vanligtvis spelas i mollskala, vilket är de låga, mörka och 

”sorgsnare” tonerna. Att en viss sorts musik påverkar olika människor med liknande känslor 

blir framförallt tydligt i kombination med något annat, exempelvis en film eller ett särskilt 

tillfälle så som ett bröllop eller en begravning. Begravningsmusik är ett typiskt exempel på 

musik som går i moll, och Anthony Storr beskriver just ett sådant sammanhang för att 

förklara hur en viss typ av musik kan framkalla liknande känslor hos olika personer: 

 

”Music brings about similar physical responses in different people at the same time. This is 

why it is able to draw groups together and create a sense of unity. It does not matter that a 

dirge or funeral march may be appreciated in a different way by a musician and by an 

unsophisticated listener. They will certainly be sharing some aspects of the same physical 

experience at the same moment, as well as sharing the emotions aroused by the funeral 

itself.” (Storr, 1992:24) 

Med detta påpekar Storr att personlig musiksmak inte har betydelse när det gäller de känslor 

som en viss sorts musik kan framkalla hos olika människor, men han belyser även vikten av 
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att känslorna också kommer från begravningen, alltså det som musiken samspelar med. Det 

betyder att även en film, genom sina karaktärer och handlingen, tar fram känslor på egen 

hand som sedan samspelar med musiken. Detta är givetvis en fördel när man använder 

musik i film, då filmskaparen kan välja hur han ska styra sin publik, och publiken i sin tur får 

ofta vad de förväntat sig vilket skapar belåtenhet. Går man på bio och ser en actionfilm så 

förväntar man sig fartfylld och spännande musik. Finns det episoder i filmen som är 

romantiska så förväntar man sig romantisk musik. Exakt vad som är ”actionmusik” 

respektive romantisk musik kan vara svårt att sätta fingret på. Ofta handlar det om 

instrumenten som används, tempot i musiken och inte minst tonarten. Men ibland handlar 

det helt enkelt bara om en känsla. Den där känslan som formas när musiken möter vårt psyke 

(Lack, 1997).  

Att använda sig av traditionsenlig filmmusik är ofta ett säkert kort. Filmskaparen kan 

förmedla de känslor hon vill, och publiken får uppleva de känslor de förväntar sig. Det skapas 

ett slags harmoni dem emellan. Filmmusik enligt konventioner är också oftast rätt, 

konventionerna finns ju trots allt av en anledning. Vi tycker att det passar så. Men är det 

filmskaparen eller publiken som avgör vad som är ”rätt” eller ”fel” musik för en viss typ av 

film? Eller finns det bara ett alternativ? Och vad händer när man går utanför ramen för 

konventionerna?  
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3 Problemformulering  

En utvecklad variant av frågeställningen i den här undersökningen är: hur påverkar musik 

åskådarens upplevelse av film? Kan musiken påverka upplevelsen av filmen negativt 

respektive positivt, och i så fall hur? Ett sidospår, eller en ”underrubrik” till 

problemformuleringen handlar dessutom om platsens betydelse. Upplevs musiken 

annorlunda för de respondenter med en nära anknytning till platsen?  

3.1 Metodbeskrivning del 1 – Förarbete 

För att kunna besvara frågeställningen behövs till att börja med en film som sedan kan 

musikläggas. I den aktuella undersökningen kommer filmen att bli en kort dokumentärfilm. 

Filmen ska skildra Tjörnbrokatastrofen som inträffade 1980 då ett lastfartyg kolliderade med 

Tjörnbron och åtta människor omkom. Tanken är att göra två eller tre versioner med musik, 

och en version med endast naturligt ljud och eventuellt pålagt ljud. Syftet med att ha en 

version utan musik är för att se hur stor betydelse musiken egentligen har. Bortsett från ljud 

och musik ska filmerna vara helt identiska, då differerande klippning i de olika filmerna 

skulle göra det mycket svårt att avgöra hur stor betydelse musiken har för upplevelsen av 

filmen. Genom att göra filmerna identiska rent visuellt så är musiken det enda som kan 

förändra upplevelsen av dem, undantaget visningsordningen som är något jag diskuterar i 

avsnitt 3.2.2.  

3.1.1 Dokumentärfilmen 

Filmen kommer framförallt innehålla arkivmaterial, huvudsakligen i form av nyhetsinslag 

från händelsen. Men även nyligen filmat material från platsen kommer att användas. För att 

skapa ett narrativ och föra historien framåt tänker jag intervjua minst en person som minns 

händelsen väl och kan återberätta den rent sakligt men också ur ett personligt perspektiv. Jag 

kommer dock inte att visa personen i bild, utan den ska endast fungera som en voice-over. 

Fokus ska alltså ligga på händelsen och inte på intervjuobjektet. Även reportrarna i 

nyhetsinslagen kan fungera som voice-over där det är lämpligt.  

3.1.1.1   Avgränsning 

Filmen som ska användas i undersökningen är dokumentär, men undersökningen avser inte 

att göra skillnad på användandet av filmmusik i dokumentär och fiktiv film. Den aktuella 

undersökningen ska enbart studera hur musik påverkar upplevelsen av film, oavsett filmens 

karaktär.  

3.1.2 Musikläggning 

Filmen skildrar en katastrof, och enligt filmvärldens konventioner förväntas en viss typ av 

musik till den sortens film. Tonarter som går i moll och en melodi som förstärker det 

fruktansvärda och tragiska i händelsen är ungefär vad man kan vänta sig av filmmusiken i en 

konventionell film med en katastrof som huvudstory. En version av min dokumentärfilm 

kommer därför musikläggas med musik som följer konventionen. En annan version av filmen 

kommer istället att förses med musik som är mer oväntad enligt konventionen. En eventuell 

tredje version musikläggs med musik som skiljer sig mycket från de andra två versionerna. 

Resultatet blir följaktligen fyra versioner av filmen som listas på nästa sida: 

 



 

 6 

1) Konventionell musik 

2) Neutral musik 

3) Icke-konventionell musik 

4) Ingen musik 

Alla musikstycken ska vara instrumentala, då en låttext tillför ytterligare ett element att ta 

hänsyn till, vilket inte bara försvårar undersökningen men också gör den för bred. Musiken 

ska även vara relativt okänd, då det finns risk att respondenterna har en personlig relation till 

musiken om den är för välkänd, vilket i sin tur kan påverka respondenten på ett sätt som inte 

är optimalt för undersökningen. Frågan om respondenten har hört något av musikstyckena 

tidigare kommer att finnas i enkäten.  

3.2 Metodbeskrivning del 2 – Undersökning 

När filmerna är färdiga skickas de tillsammans med enkätfrågorna och instruktioner via mejl 

till de respondenter som valt att delta i undersökningen. 

3.2.1 Respondenter 

Respondenterna kommer att bestå av cirka 30-40 personer, varav hälften ska ha en nära 

anknytning till Tjörn och Tjörnbrokatastrofen. Syftet med det är att undersöka om det finns 

en version av filmen som anses mer ”rätt” för de som har anknytning till platsen och 

händelsen som skildras. I övrigt kommer det vara blandade åldrar och relativt jämn 

fördelning på kvinnor och män. Detta är för att få så blandade undersökningsgrupper som 

möjligt, då jag vill undersöka hur den allmänna uppfattningen om filmmusik är.  Jag utgår 

från att relationen till musik är mycket personlig och oberoende av ålder, kön och etnicitet. 

Det innebär dock inte att jag utesluter frågor rörande respondenternas person i enkäten, då 

jag vill undersöka om min tes faktiskt stämmer eller inte. 

3.2.2 Visningsordning 

Respondenterna delas in i två eller tre grupper, beroende på hur många versioner av filmen 

det blir. Blir det endast tre versioner, alltså två med musik och en med naturligt ljud, så blir 

det två svarsgrupper. Blir det däremot fyra versioner, varav tre med musik och en med 

naturligt ljud, så blir det istället tre grupper. Anledningen är att jag vill få en varierad 

visningsordning för grupperna, eftersom upplevelsen av filmerna med största sannolikhet 

påverkas av vad de har sett innan. Grupperna kommer att ta del av enkätundersökningen och 

filmerna via mail. Efter första visningen har respondenterna bildat ett första intryck av 

filmen, och eventuella överraskningsmoment är förlorade i nästa visning.  Jag har därför 

bestämt att alla grupper ska se versionen med naturligt ljud som första film, eftersom det då 

blir lika förutsättningar inför visningen av andra filmen som då innehåller ytterligare ett 

element, nämligen musiken, som är ännu en faktor som påverkar upplevelsen av filmerna.   

3.2.3 Enkätundersökning 

Alla respondenter tilldelas en enkät och instruktioner via mejl. I mejlet bifogas även länkar 

till alla versioner av filmen som kommer att finnas tillgängliga på internet. I enkäten får alla 

deltagare sedan svara på frågor om filmerna de just sett. Frågorna kommer främst vara 

fokuserade på musiken och dess betydelse. Frågorna kommer i huvudsak att vara ja- eller 

nej-frågor eller alternativfrågor, men det kommer även finnas ett antal frågor som är öppna 

och som ger respondenterna möjlighet att motivera sina svar. Öppna frågor med öppna svar 
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gör det lättare att undersöka vilken betydelse konventionerna har. Exempel: Respondent A 

motiverar att version två var mest tilltalande för att musiken stämde bäst överens med 

innehållet, eller för att det ”kändes rätt”. Visar det sig då att respondent A har valt versionen 

med den konventionella musiken, så finns där kanske ett samband. Har dessutom en 

majoritet av respondenterna valt samma version som mest tilltalande så tyder det troligtvis 

på att konventionerna har betydelse för filmmusiken. 

3.2.4 Sammanställning 

Svaren sammanställs i ett stapeldiagram som redovisar hur respondenterna har reagerat på 

alla versioner av filmen. Förhoppningen är att det går att utläsa svaret på frågeställningen så 

att det kan redovisas. Alltså hur påverkar musik upplevelsen av en film, och vad får det för 

betydelse för filmen? 
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4 Genomförande  

4.1 Dokumentärfilmen 

För att genomföra undersökningen om musikens påverkan på åskådarens uppfattning av film 

behöver jag alltså först och främst en film att musiklägga. Att filmen ska hålla hög kvalité 

både bildmässigt och innehållsmässigt anser jag inte vara betydande för undersökningen, då 

fokus ska ligga på musiken. En enkel film som beskriver Tjörbrokatastrofen är allt som 

behövs.  

4.1.1 Förarbete 

Inledningsvis i arbetsprocessen åkte jag till Tjörnbron för att filma inklippsbilder till filmen. 

Jag filmade bron från olika vinklar och även trafiken på bron. Vid det här laget var jag 

fortfarande inte helt klar över hur narrativet i den slutgiltiga filmen skulle se ut, utan filmade 

bara platsen för att i kunna visa hur platsen ser ut idag, drygt 30 år efter händelsen. Några 

dagar efter den första inspelningen lyssnade jag på P3 Dokumentär om Tjörnbrokatastrofen, 

och fick då inspiration till ett narrativ för min film. I radiodokumentären intervjuas en 

kvinna som körde över bron bara någon minut innan den rasade. Kvinnan beskriver hur hon 

möter en bil som troligtvis är den första bilen som kör över stupet på bron, och hon beskriver 

även att hon lyssnar på så hög musik att hon inte hör när bron rasar bakom henne. Jag 

bestämde då att jag ville återskapa kvinnans berättelse som en inledning till min 

dokumentärfilm. Så jag återvände till Tjörn och filmade när jag satt i en bil som körde över 

bron. Jag filmade både dagtid och kvällstid för att ha olika material att välja mellan.   

4.1.2 Redigering 

Med mycket egenfilmat material och arkivmaterial att välja mellan inledde jag 

redigeringsarbetet. Efter några försök att återskapa kvinnans berättelse från 

radiodokumentären insåg jag att det inte skulle bli bra så bra som jag föreställt mig. Dels för 

att det framgick tydligt att det var filmat på den nya bron och inte den som rasade, och dels 

för att det inte blev lika effektfullt som jag hoppats. Det var väldigt mycket trafik när jag 

filmade, så känslan av att man kör ensam över bron mitt i natten gick tyvärr inte att 

förmedla. Dessutom kunde jag inte använda intervjun från radiodokumentären som voice-

over eftersom det redan fanns musik i bakgrunden på den. Av de anledningarna övergav jag 

den idén och fokuserade istället på allt annat material som jag filmat, och även arkivmaterial 

i form av nyhetsinslag. 

4.1.3 Användning av arkivmaterial 

I SVT’s öppna arkiv hittade jag mängder av nyhetsinslag från Tjörnbrokatastrofen. Jag 

laddade ner allt användbart material därifrån och valde ut intressanta delar. Samtidigt växte 

filmens narrativ fram, en ganska kortfattad kronologisk skildring av händelsen från 

invigningen av den gamla bron till invigningen av den nya. Däremellan finns en beskrivning 

av broraset, följderna utav det och byggandet av den nya bron. Filmen innehåller även delar 

ur tre olika intervjuer från arkivmaterialet.  

Efter att ha valt ut de intressanta delar från arkivmaterialet som jag ville använda upptäckte 

jag att jag hade en färdig film, och det material som jag filmat själv behövdes inte längre. 

Kontrasten i kvalitén mellan arkivmaterialet och mitt material var för stor, samtidigt som 



 

 9 

mitt material inte kunde tillföra särskilt mycket till historien då det enbart innehåller rörliga 

bilder på den nya bron som inte har en betydande del i det narrativ som växt fram, eftersom 

den nya bron bara visas kort i slutet av filmen. Så jag beslutade mig för att enbart använda 

mig av arkivmaterialet, och klippte således ihop en dokumentärfilm på cirka fem minuter, 

med reportrarnas röster som voice-over. Idén att intervjua någon om händelsen och använda 

det som voice-over genomfördes aldrig då jag helt enkelt inte fick tag på någon som ville 

ställa upp. Det spelar dock ingen roll eftersom voice-overn inte har något med 

undersökningen att göra. 

4.1.4 Val av musik 

När filmen var färdigredigerad saknades bara musik. Som jag nämnt tidigare ville jag inte 

använda mig av kända musikstycken eller musik med sång. Så jag letade mig fram till en 

internetsida med gratis instrumental musik inom alla möjliga olika genrer. Jag sökte genom 

djungeln av musik efter ledsam pianomusik och mer lättsam musik med exempelvis gitarr. 

Vid det här laget bestämde jag mig för att enbart ha två olika låtar, då det var svårt att hitta 

tre låtar som skiljde sig tillräckligt mycket. Samtidigt insåg jag att det skulle bli svårt att hitta 

respondenter som orkar titta på så många filmer. Två musikstycken med olika karaktärer 

kändes tillräckligt för undersökningen. Jag hittade tillslut det jag letade efter och började 

musiklägga en film med den ena låten, sorglig pianomusik.  

4.1.5 Voice-over vs. Textrutor 

När jag musiklagt filmen och tittade på den kände jag att musiken fick alldeles för lite 

utrymme. Jag insåg då att voice-overn från reportrarna tog över för mycket och musiken fick 

inte riktigt den plats jag ansåg att den behövde. Jag valde därför att ta bort voice-overn helt 

och använde mig istället av textrutor och intervjuerna för att föra filmen framåt. Det gjorde 

stor skillnad och musiken framträdde på ett mycket bättre sätt.  

4.1.6 Slutförandet 

Jag musiklade båda filmer med respektive musik genom att anpassa musiken efter filmen 

och inte tvärtom, på så sätt fick jag två visuellt identiska filmer och både musikstyckena 

passade till klippningen. Jag tittade igenom båda och insåg att ännu en film, en utan musik, 

skulle bli överväldigande för respondenterna att titta på. Men jag gjorde ändå en sådan film 

för att se om det fungerade, och när jag tittade på den insåg jag att enbart ljud inte var 

tillräckligt för att hålla intresset vid liv under hela filmen. Det skulle i sin tur innebära att 

respondenterna skulle tappa intresset inte bara för den första filmen men troligtvis för de två 

andra, och därmed också musiken i dem, och det är en risk jag inte ville ta.  

Min tidigare motivering till att respondenterna måste se en film utan musik först, eftersom 

första intrycket sitter kvar, höll inte längre då jag insåg att intrycket av filmen också påverkas 

för varje gång de ser den. Därför beslutade jag mig för att två versioner av filmen är 

tillräckligt, och två grupper på cirka 15-20 personer var får se filmerna med olika 

visningsordning. Den ena gruppen får se filmen med pianomusik först, och den andra 

gruppen får se filmen med gitarrmusik först. För att underlätta resultatredovisningen och 

analysen, och för att undvika att riskera missförstånd, kommer jag att kalla filmen med 

pianomusik för film A, och filmen med gitarrmusik för film B.  
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5 Enkätundersökning 

5.1 Metod 

Undersökningen genomfördes med hjälp av två enkätundersökningar som innehåller 

identiska frågor och det enda som skiljer dem åt är den ordning som respondenterna i 

respektive grupp får se filmerna. Enkätundersökningarna mailades slumpvis ut till olika 

personer i olika åldrar. 20 personer svarade på den ena enkäten och 25 personer svarade på 

den andra, vilket är tillräckligt för att genomföra undersökningen. Respondenterna får svara 

på tre frågor om varje film och sedan frågor som berör båda filmerna. Frågorna berör hur 

respondenten har upplevt filmerna och vilken betydelse musiken har haft för upplevelsen. 

Respondenterna ges även en möjlighet att välja vilken film de föredrar och sedan motivera 

varför. 

5.2 Utfall - Enkätundersökning 1 

Respondenterna som svarade på enkätundersökning 1 fick se filmen med pianomusik först 

(film A) och filmen med den mer lättsamma gitarrmusiken (film B) som andra och sista film. 

I svarsgruppen ingår totalt 20 personer varav 12 är män och 8 är kvinnor. Åldrarna varierar 

mellan 15-65+ men majoriteten är mellan 15-25. I undersökningen framgår tydligt att varje 

respondent måste vänta minst 30 minuter mellan varje film, för att intrycket från den första 

filmen så lite som möjligt ska påverka upplevelsen av den andra filmen.  

Som det framgår i svaren nedan så har endast 6 personer (30%) av respondenterna en 

koppling till Tjörn. Jag hade önskat högre procent för att lättare kunna avgöra om relationen 

till platsen har någon betydelse för upplevelsen av såväl filmen som musiken. Men då 

undersökningen primärt gäller musikens påverkan på åskådarens upplevelse av film så är det 

inte avgörande för det resultatet. 

 

Tabell 1. Svarsresultat från grupp 1, fråga 1:                Tabell 2. Svarsresultat från grupp 1,fråga 2: 
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Tabell 3. Svarsresultat från grupp 1, fråga 3:         
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Följande två frågor på denna sida är endast för de som anger att de har bott på Tjörn, därför är 

det endast 6 personer som har svarat. 

 

Tabell 4. Svarsresultat från grupp 1, fråga 4:                     Tabell 5. Svarsresultat från grupp 1,fråga 5: 
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Efter dessa frågor får respondenterna en länk till film A och de ombeds att titta på den 

innan de svarar på de tre följande frågorna i formuläret. Frågorna handlar om hur de 

upplevt filmen och vilken betydelse musiken haft för deras känslor under filmen.  

 

Tabell 6. Svarsresultat från grupp 1, fråga 6:         

 

 

Tabell 7. Svarsresultat från grupp 1, fråga 7:         
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Efter dessa frågor ombeds respondenterna att ta en paus på 30 minuter innan de tittar på 
film B som de får en länk till. Det framgår tydligt i formuläret att de måste ha sett den andra 
filmen för att kunna svara på resterande frågor.  

 

Tabell 9. Svarsresultat från grupp 1, fråga 9:         
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Tabell 8. Svarsresultat från grupp 1, fråga 8:         
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Tabell 10. Svarsresultat från grupp 1, fråga 10:         

 

 

 

Tabell 11. Svarsresultat från grupp 1, fråga 11:         
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Tabell 12. Svarsresultat från grupp 1, fråga 12:        

  

 

Tabell 13. Svarsresultat från grupp 1, fråga 13:        
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5.2.1 Respondenternas egna motiveringar – del 1 

Slutligen ombeds respondenterna att kort motivera varför de föredrar den ena filmen före 

den andra. Det var inte obligatoriskt att skriva en motivering och 2 av 20 valde att inte svara. 

I respondenternas svar jag har bytt ut ”första filmen” mot film A och ”andra filmen” mot film 

B för att det tydligare ska framgå vilken film de syftar på. 

 

1. Det är en ledsam händelse och den sorgliga upplevelsen förstärks av den sorgliga 

musiken i film A. 

2. Föredrar tempot i film B. 

3. Det är tragiskt med olyckor som kostar liv, så mer sorgsen musik (film A) passar. 

4. Inte en aning. (Föredrar film B) 

5. Föredrar film B, musiken i film A var lite för dominerande. 

6. Musiken i film A var betydligt sorgligare. Musiken i film B hade en "fridfull" känsla, 

lite som att "Nu har vi byggt bron igen!" eller liknande. Film A fokuserade på det 

hemska, medan film B kändes som den fokuserade mer på hoppet; dock mest bara i 

slutet. I början kändes film B väldigt malplacerad, men det kan också ha varit för att 

man hade sett film A innan. (Föredrar film A) 

7. Föredrar film A, film B var mer som en faktafilm som man ser i skolan. Alltså 

tråkigare. 

8. Musiken i film A passar bättre till de "sorgsna" delarna av filmen, som väger tyngre än 

de hoppfulla delarna som visas först och sist. 

9. Film A var mer dramatisk så man kände mer med personerna i filmen. 

10. Kändes mer som en dokumentär i film B, så jag föredrar den. 

11. Musiken i film A passade in i filmen bättre, musiken i film B var för nostalgisk. 

12. Film A passar ämnet bättre. 

13. Film A, kommer ihåg händelsen som en otrevlig upplevelse då jag kände en av de 

omkomna.  

14. Film B var lite trevligare, inte så sorgsen och allvarlig. 

15. Föredrar film A eftersom det var första gången man såg filmen. 

16. Film A passade bättre till känslan som bilderna förmedlade. 

17.  Film B uppfattades mer empatisk. 

18. Musiken i film A var alldeles för sorgsen. Film B hade behagligare musik vilket gjorde 

det lättare att hänga med i informationen. 
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5.3 Utfall - Enkätundersökning 2 

Respondenterna som svarade på enkätundersökning 2 fick se filmen med gitarrmusik först 

(film B), och filmen med den sorgsna pianomusiken (film A) som andra och sista film. I 

svarsgruppen ingår totalt 25 personer varav 18 är män och 7 är kvinnor. Åldrarna varierar 

mellan 15-65+ men majoriteten är mellan 15-25. I undersökning framgår tydligt att varje 

respondent måste vänta minst 30 minuter mellan varje film, för att intrycket från den första 

filmen så lite som möjligt ska påverka upplevelsen av den andra filmen.  

Som det framgår i svaren nedan så har endast 2 personer (8%) av respondenterna en 

koppling till Tjörn. Jag hade önskat högre procent för att lättare kunna avgöra om relationen 

till platsen har någon betydelse för upplevelsen av såväl filmen som musiken. Men då 

undersökningen primärt gäller musikens påverkan på åskådarens upplevelse av film så är det 

inte avgörande för det resultatet. 

 

Tabell 14. Svarsresultat från grupp 2, fråga 1:             Tabell 15. Svarsresultat från grupp 2,fråga 2: 

                  

 

Tabell 16. Svarsresultat från grupp 2, fråga 3:        

 

0

5

10

15

20

Man Kvinna

Kön

0

5

10

15

20

15-26 26-40 41-65 65+

Ålder

0

5

10

15

20

Ja Nej

Har du bott på Tjörn i mer än 6 månader?



 

 18 

 

Följande två frågor på denna sida är endast för de som anger att de har bott på Tjörn, därför är 

det endast 2 personer som har svarat.  

Tabell 17. Svarsresultat från grupp 2, fråga 4:        

 

 

Tabell 18. Svarsresultat från grupp 2, fråga 5:        
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Efter dessa frågor får respondenterna en länk till film B och de ombeds att titta på den 

innan de svarar på de tre följande frågorna i formuläret. Frågorna handlar om hur de upplevt 

filmen och vilken betydelse musiken haft för deras känslor under filmen.  

 

Tabell 19. Svarsresultat från grupp 2, fråga 6:        

 

 

Tabell 20. Svarsresultat från grupp 2, fråga 7:        
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Tabell 21. Svarsresultat från grupp 2, fråga 8:        

 

 

Efter dessa frågor ombeds respondenterna att ta en paus på 30 minuter innan de tittar på 
film A som de får en länk till. Det framgår tydligt i formuläret att de måste ha sett den andra 
filmen för att kunna svara på resterande frågor.  

 

Tabell 22. Svarsresultat från grupp 2, fråga 9:       
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Tabell 23. Svarsresultat från grupp 2, fråga 10:        

 

 

 

Tabell 24. Svarsresultat från grupp 2, fråga 11:        
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Tabell 25. Svarsresultat från grupp 2, fråga 12:       

 

 

 

 

Tabell 26. Svarsresultat från grupp 2, fråga 13:       
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5.3.1 Respondenternas egna motiveringar – del 2 

Även i enkätundersökning 2 ombeds respondenterna att kort motivera varför de föredrar den 

ena filmen före den andra. 4 av 25 valde att inte svara. I respondenternas svar jag har bytt ut 

”första filmen” mot film B och ”andra filmen” mot film A för att det tydligare ska framgå 

vilken film de syftar på.  

1. Film B har en mer nedtonad musikslinga, vilket kändes som att det passade mer. 

Troligtvis är detta på grund av att pianomusik har en tendens att vara mer dramatisk 

än gitarrmusik. 

2. Film A ingav mer "rätt" känsla. Film B upplevdes nästan lite gladlynt på vissa ställen 

p.g.a. musiken. 

3. Först tyckte jag att film B var ganska sorglig, sen efter jag sett film A så fick jag sänka 

hur jag kände för den första litegrann. Film B tilltalar mig mer för den känns lite 

mindre sorglig. 

4. Större påverkan av film A. 

5. Även om Tjörnbroraset var tragiskt kan det tyckas överdrivet med musiken i film A, 

det blir lite Amerikansk ”more is more” känsla. 

6. Pianot i film A var av så låg ljudkvalité att jag blev irriterad. Pianot skulle mer ha 

passat till någon hemsk grej. En bro rasade och några dog. Inget någon egentligen 

kunde göra. Shit happens. 

7. Musiken i film B kändes ledsam medans musiken i film A kändes mer mörk och kuslig. 

8. Film B kändes lite mer sparsmakad. 

9. Film B känns mer neutral, film A ger en lite för tydlig bister stämning. 

10. Film B var mer känslobaserad och svarar på scenernas innehåll. film A var mer en 

trött pianist efter ett tag. 

11. Film B gav en mer sorgsen känsla, kändes djupare i själen. Film A’s dramatiska musik 

kändes överdriven och störde en smula från budskapet. 

12. Film B var inte på samma sätt "deppig" utan kändes mer som att den sa "shit 

happens, life goes on" medans film A gav känslan att inget "löste sig". 

13. Pianostycket i film A var lite för sorgset, det kändes överdrivet. 

14. Film B kändes mer dramatisk så jag föredrar den. 

15. Föredrar film A eftersom musiken gör den mer allvarlig. 

16. Film B berörde mig mer. 

17. Musiken i film B lät för neutral/glad för innehållet i filmen. 

18. Kände större känslomässigt engagemang i film B. 
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19. Musiken i film B känns mer neutral vilket jag tycker fungerar bättre med filmens 

innehåll, eftersom det även finns en del hopp i slutet av filmen så känns musiken i 

film A lite väl sorglig. Även instrumenteringen känns kallare och skörare i musiken i 

film B medans den varma basen i film A tar för mycket plats och får mig att tänka på 

sorgliga scener i amerikansk film. Utöver detta gillade jag båda musikstyckena, 

väldigt vackert! 

20. Musiken i film A berörde en helt enkelt inte lika mycket. Jag tyckte att pianomusiken 

var rätt tjatig att lyssna på så pass länge. I film B var musiken inte alls lika dramatisk 

men i och med att den var såpass fridfull och nästan glad blev det en, i brist på bättre 

ord, stark effekt i och med att det på något vis kändes lite overkligt. 

21. Film A var mer känslosam. 
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6 Analys och slutdiskussion 

6.1 Analys av svarsresultat 

För att underlätta analysen och tydligare visa på skillnaderna i de olika gruppernas svar har 

jag sammanställt svaren från båda grupperna i gemensamma stapeldiagram för varje fråga, 

och dessutom räknat ut genomsnittet på varje svar.  

6.1.1 Känslorna under filmerna 

Av gruppernas svar om hur de känt sig när de sett film A respektive film B kan man tydligt 

utläsa att båda grupperna har upplevt film A och B med ganska så liknande känslor. Men det 

går även att se att båda grupper har blivit mer berörda (ledsna) av film A, samtidigt som de 

håller sig mer åt det neutrala/glada hållet under film B. Dock är det fler i grupp 1 som upplevt 

neutrala/glada känslor under film B, medan svaren i grupp 2 är mer utspridda. Faktum är att 

båda grupperna är mer eniga om känslorna de upplevt under film A, medan de har mer 

utspridda svar under film B, både inom och mellan grupperna.  

Nedan, i tabell 27 och 28, följer svarsresultatet på den första frågan som båda grupper fick 

svara på efter att de sett första filmen i respektive enkätundersökning. På den här sidan har 

jag sammanställt båda gruppers svar gällande film A. På nästa sida (sid 26) finns 

svarsresultatet på samma fråga gällande film B. 

 

Fråga 1: Hur kände du dig när du såg filmen? 5 är ”neutral”.  

Tabell 27. Svarsresultat från båda grupper gällande film A, fråga 1: 
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Tabell 28. Svarsresultat från båda grupper gällande film B, fråga 1: 

 

6.1.2 Musikens betydelse 

Även av följade svarsresultat (i tabell 29 och 30) kan man utläsa likheter i gruppernas svar 

men det finns också tecken på att det har betydelse vilken film respondenterna har sett först. 

Om man ska se till genomsnittet har grupp 1 upplevt att musiken hade stor betydelse för 

deras känslor under båda filmerna, men ska man se till de individuella svaren är det väldigt 

utspridda svar från grupp 1 gällande film B där fem personer (25%) är i mitten eller på 

vänstra sidan av skalan, vilket är sidan som betyder att musiken har haft mindre betydelse 

för vad respondenterna kände. Detsamma gäller grupp 2 och film A, där även ett antal 

personer ligger i mitten eller på vänstra sidan av skalan. Det ser alltså ut som att musiken har 

betytt mer för respondenternas upplevelse av första filmen för respektive grupp. Ska man gå 

efter genomsnittet är det dock tydligt att musiken har haft större betydelse för grupp 1 än 

grupp 2 under båda filmerna.  

Fråga 2: Hur stor betydelse hade musiken för det du kände? 

Tabell 29. Svarsresultat från båda grupper gällande film A, fråga 2: 
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Tabell 30: Svarsresultat från båda grupper gällande film B, fråga 2: 

 

Följande svarsresultat (i tabell 31 och 32) tyder återigen på att grupperna föredrar filmen de 

sett först, då grupp 1 till större del tycker att musiken passar väl i film A, medan grupp 2 till 

större del tycker att musiken passar väl i film B. Skillnaden är dessutom väldigt stor då 40% i 

grupp 2 ligger i mitten eller på vänster sida i tabell 31, motsvarande 35% för grupp 1 i tabell 

32. Dock har båda grupperna mer utspridda svar i frågan gällande film B. Det, i kombination 

med svarsresultaten i tabell 27 och 28 (kap. 6.1.1) kanske kan ses som ett tecken på att 

gitarrmusiken trots allt inte känns lika naturlig för filmen, och genren som den tillhör, som 

pianomusiken gör.  

Fråga 3: Hur väl passade musiken i filmen? 

Tabell 31: Svarsresultat från båda grupper gällande film A, fråga 3: 
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Tabell 32: Svarsresultat från båda grupper gällande film B, fråga 3: 

 

Svarsresultaten i tabell 33 visar klart och tydligt att en överhängande majoritet av 

respondenterna i båda grupper har upplevt annorlunda känslor beroende på vilken musik de 

har hört i filmen. Nu i efterhand anser jag att jag skulle ha lagt till en följdfråga till denna 

fråga i enkätundersökningen för att ta reda på om musiken i sin tur har gett en annorlunda 

känsla av filmen. Ungefär något i stil med ”Upplever du att känslorna som musiken gav dig 

bidrog till att du upplevde filmerna på olika sätt?”. Då hade jag kunnat besvara min 

frågeställning utan några tvivel, men jag anser ändå att svarsresultatet i tabell 33 antyder att 

musiken faktiskt har gett en annorlunda känsla av filmen, speciellt i kombination med de 

andra tabellerna i kapitel 6.1.1 och 6.1.2 som visar att grupperna har upplevt olika starka 

känslor under filmen och musiken har haft betydelse för hur de känt.  

Fråga 4: Upplevde du att musiken i första filmen gav dig en annorlunda känsla 

än musiken i den andra filmen? 

Tabell 33: Svarsresultat från båda grupper, fråga 4: 
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6.1.3 Visningsordningens betydelse 

Nedan följer respondenternas svar på sista frågan i enkäten, och här kan man se en tydlig 

skillnad i svaren. Grupp 1 tilltalas mest av film A, och grupp 2 tilltalas mest av film B. 

Majoriteten i båda grupper har alltså tilltalats mest utav den film de såg först. Detta är 

intressant då man kan se i de tidigare resultatredovisningarna (tabell 27-32) att fler antal 

respondenter i båda grupperna (enligt genomsnittet) har svarat att de blev mer ledsna än 

glada/neutrala under film A än under film B, och fler antal respondenter i båda grupperna 

(enligt genomsnittet) känner att musiken hade större betydelse för hur de kände under film A 

än under film B. Ändå har 72% i grupp 2 svarat att de tilltalas mer av film B. För att förstå 

den stora skillnaden behöver jag titta närmare på respondenternas egna motiveringar. 

Fråga 5: Vilken film tilltalar dig mest? 

Tabell 34: Svarsresultat från båda grupper, fråga 5: 

 

6.1.4 Respondenternas kommentarer 

I kapitel 5.2.1 (sid 16) kan man se att totalt 9 av de 18 respondenter i grupp 1 som valde att 

motivera varför de föredrar den ena filmen över den andra, på olika sätt har uttryckt att 

musiken i film A passade storyn bättre, då det är en sorglig historia och pianomusiken 

stämmer väl överens med det sorgliga. Det är alltså 50% (av de 18 som svarade) som har 

liknande åsikter angående musiken i film A. 2 respondenter (som föredrar film A) beskriver 

också själva att de tror att det kan ha betydelse att de såg film A först.  

4 respondenter (som föredrar film B) i grupp 1 beskriver att musiken i film A är för sorgsen 

och överdriven, och att gitarrmusiken i film B istället gör att filmen upplevs som mer trevlig, 

empatisk och behaglig. En annan respondent uttrycker även att han/hon tycker att film B 

upplevs mer som en dokumentär än film A. Kanske kan det tolkas som att han/hon upplever 

film A som fiktion, och att det i så fall beror på att musiken är för överdriven. 
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De 2 respondenter som inte skrev någon motivering till sitt val svarade båda att de tilltalas 

mest av film A på fråga 5. De övriga svaren är blandade, från ”ingen aning” till att film B helt 

enkelt är tråkigare.  

I kapitel 5.3.1 (sid 24-25) kan man se att totalt 12 av de 21 respondenter i grupp 2 som valde 

att motivera varför de föredrar den ena filmen över den andra, tydligt håller med de 4 

respondenter i grupp 1 som anser att musiken i film A är för sorglig och överdriven medan 

musiken i film B ger en mer fridfull och hoppfull känsla. Det är alltså så mycket som 57% i 

grupp 2 som motiverar sitt val på detta sätt, medan endast 22% i grupp 1 gör likadant. 

Intressant är att grupp 2 blir mer ledsna av film A men föredrar film B och säger att musiken 

i film A är för överdriven. Ändå känner de i större utsträckning sorg under film A. Så hur 

viktig är musiken i film A för respondenternas känslor i grupp 2? Har de rörliga bilderna på 

egen hand skapat en sorglig upplevelse av film A, medan musiken i film B neutraliserar och 

avdramatiserar det sorgliga i filmen? Skapar musiken i film B en balansgång mellan sorg och 

hopp, som i sin tur gör filmen mer behaglig att titta på?   

5 respondenter i grupp 2 (24% av de som svarade) motiverar liksom 9 respondenter i grupp 1 

att de blir mer påverkade och känslomässigt engagerade av film A eftersom musiken är 

sorgligare och därmed passar ämnet i filmen bättre.  

Av respondenternas motiveringar kan man utläsa två tydliga åsikter om musiken i båda 

filmer. De flesta respondenter motiverar också sitt val i förhållande till den andra filmen. 

Alltså, om de nämner en positiv åsikt om film A så nämner de även en negativ åsikt om film 

B, eller vice versa.  

Två huvudåsikter om pianomusiken i film A 

 Positiv åsikt: Sorglig musik som passar den sorgliga historien väl och skapar 

känslomässigt engagemang för filmen och människorna i den.  

 Negativ åsikt: Överdriven musik som är för sorglig, det blir för mycket.  

 

Två huvudåsikter om gitarrmusiken i film B 

 Positiv åsikt: Behaglig musik som tar fram hoppet i historien och kompletterar de 

sorgliga delarna på ett naturligt sätt sätt. 

 Negativ åsikt: För glad/neutral musik som inte stämmer överens med den tragiska 

historien. 

De vanligaste åsikterna, om man lägger ihop motiveringarna från båda grupper, är den 

negativa åsikten om film A och den positiva åsikten om film B. Om man dessutom lägger  

ihop svaren från tabell 34 så kan man se att totalt 25 av alla 45 respondenter (56%) föredrar 

film B, medan endast 20 av 45 (44%) föredrar film A. Det slutliga resultatet är alltså att film 

B är den film som respondenterna föredrar mest, men film A är den film som gör 

respondenterna mest ledsna.  

Hade jag haft fler frågor i enkätundersökningen eller låtit respondenterna skriva ännu mer 

fritt kanske jag tydligare hade kunnat förstå deras upplevelser av filmerna och deras val av 

favoritfilm. Jag anser dock ändå att enkätundersökningen har fungerat väl i förhållande till 

filmerna och resultaten har trots allt bekräftat det jag fastställt i kapitel 2 (sid 2), nämligen 

att musiken har betydelse för upplevelsen av film. Jag vill påstå att jag genom min 

undersökning har besvarat frågeställningen; Hur påverkar musik åskådarens 

upplevelse av film? Musiken påverkar åskådarens upplevelse av film genom att sätta en 
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stämning och framkalla känslor som starkt präglar uppfattningen av de rörliga bilderna. 

Medan sorglig pianomusik kan få vissa åskådare att känna sorg och stort känslomässigt 

engagemang för en film, kan neutral gitarrmusik ge hoppfulla och behagliga känslor för 

andra åskådare av exakt samma film. Dessutom upplever några åskådare att pianomusiken 

respektive gitarrmusiken är överdriven eller malplacerad, och blir därmed ett störande 

moment i filmen snarare än något som kompletterar de rörliga bilderna på ett naturligt sätt. 

Det besvarar även den andra delen i frågeställningen; Kan musiken påverka 

upplevelsen av filmen negativt respektive positivt, och i så fall hur?  

6.2 Slutdiskussion 

Jag anser att jag har besvarat undersökningens inledande frågeställning, vilket framförallt 

framgår genom resultatet på fråga 4 (tabell 33, sida 28) och fråga 5 (tabell 24, sida 29). 

Svarsresultaten visar också tydligt att första intrycket och visningsordningen har stor 

betydelse för hur respondenterna uppfattar filmerna. Med det i åtanke skulle jag önska en 

mer djupgående undersökning som i större utsträckning berör perception och betydelsen av 

första intrycket av en film. En kompletterande fråga i frågeställningen i stil med ”Kan musik 

förändra upplevelsen av en film?” tror jag skulle ge mer bredd både till undersökningen 

och resultatet.  

Det svåra med den här typen av undersökningen är kanske framförallt det faktum att 

känslorna som musik ger oss ibland är otroligt svårt att beskriva. Liksom Russel Lack 

beskriver; “Music is capable of, and indeed usually does succed in, stimulating emotional 

responses that lie beyond language itself. Very often we simply cannot put into words what at 

particular piece has done for us”. (Lack, 1997:287). 

Kanske är det rent av omöjligt att till fullo förstå musikens effekt på film och hur samspelet 

dem emellan berör varje individ som tar del av det. Det går troligtvis aldrig att säga att ett 

visst musikstycke eller några särskilda rörliga bilder kan påverka alla människor på exakt 

samma sätt, och särskilt inte en kombination av musik och film vars samspel skapar ett än 

mer komplext meddelande till åskådaren att ta del av. Men det går säkert att se ett samband i 

hur människor generellt uppfattar en viss typ av film med en viss typ av musik, och för att ta 

reda på det tror jag att det krävs ett bredare resultatmaterial att analysera och ifrågasätta än 

det som jag fått fram i den här undersökningen. I sin tur tror jag att man behöver plocka isär 

varje liten del av resultaten och pussla ihop dem på alla tänkbara sätt för att få ett så tydligt 

svar som möjligt.  

6.3 Vidare forskning 

Jag anser att jag har berört ett viktigt och intressant ämne som bör undersökas närmare. Det 

finns bevisligen mycket kvar att ta reda på inom ämnet för denna undersökning, och många 

frågor kvar att ställa. Jag tror framförallt att det är viktigt att först göra en stor undersökning 

enbart om perception och betydelsen av första intrycket, för att ta reda på om det 

överhuvudtaget är möjligt att genomföra en undersökning med den frågeställning jag ställt 

och det utförande jag använt mig av. Kanske ska man låta en grupp se enbart en film och en 

annan grupp se en annan film, så att de inte kan svara på frågorna i förhållande till den 

andra filmen. Eller kanske ska man ha djupgående intervjuer med varje person för att förstå 

varje känsla och upplevelse, och sedan ta hjälp av både en legitimerad psykolog och en 

musikvetare till analysen för att få ett så vetenskapligt korrekt resultat som möjligt.  
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Appendix A - Enkätexempel 

 

 
 
 
Figur 1. Skärmdump av enkät. 
Figuren ovan föreställer hur enkätundersökningen framträdde på respondenternas skärm. 
Enkäten skapades genom Google Docs formulärfunktion. 
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Appendix B – Enkätexempel 
 

  
 
Figur 2. Skärmdump av enkät. 
Figuren ovan föreställer hur enkätundersökningen framträdde på respondenternas skärm. 
Enkäten skapades genom Google Docs formulärfunktion. 
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Appendix C - Enkätexempel 
 
 

 
 
 
Figur 3. Skärmdump av enkät. 
Figuren ovan föreställer hur enkätundersökningen framträdde på respondenternas skärm. 
Enkäten skapades genom Google Docs formulärfunktion. 
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Appendix D - Enkätexempel 
 
 

 
 
 
Figur 4. Skärmdump av enkät. 
Figuren ovan föreställer hur enkätundersökningen framträdde på respondenternas skärm. 
Enkäten skapades genom Google Docs formulärfunktion. 

 


