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Sammanfattning
Undersökningen ämnade besvara hur bilder på välkända platser påverkas av
stereotypisk musik från andra länder. Musikhistoria för de utvalda länderna och
relaterad forskning ansågs som relevant bakgrund till arbetet.
Stereotypisk musik för fyra länder valdes ut och skapade tillsammans med
bildmaterial från fyra storstäder 12 videoklipp. Tre nivåer av olika mängd landmärken
med fyra videoklipp i varje nivå. Undersökningen genomfördes med hjälp av
respondenter mellan 18 och 30 år som besvarade vad de såg för plats i de olika
videoklippen.
Resultatet visade att musikens påverkan på det vi ser är stor, men att de tydligaste
landmärkena är svåra att förbise. Det visades även möjligt att personer kan uppfatta
sig se landet musiken hänvisar till trots att landmärken visas visuellt.
En intressant fortsättning på denna undersökning hade kunnat vara att undersöka fler
åldersgrupper för att se om musiken har större eller mindre påverkan på
uppfattningen av platsen ju äldre respondenterna är.
Nyckelord: Kontrast, länder, musik, stereotyper
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1 Introduktion
Musik har länge använts för att förstärka budskap och känslor i såväl spel som film. Om det
så är tempot i en actionscen eller ett förtydligande av var scenen utspelar sig. Karaktäristiska
instrument som säckpipa och sitar liksom musikgenrer som bluegrass och flamenco lyckas
alla för mig föra tankarna till olika platser på jorden. Säckpipan kopplar jag till Skottland,
sitaren till Indien, bluegrass till USA och flamencon till Spanien. Musikens egenskap att
kunna kopplas samman med platser kallar Richard Davis (2010) för en fysisk funktion som
är viktig när man komponerar musik till film eller dataspel. Uppsatsen behandlar
musikhistoria från utvalda länder samt närliggande forskning från bland annat Thomas
Baumgartner (2006) som undersöker hur musik påverkar de känslor som man känner när
man ser affektiva bilder till klassisk musik.
Frågan är hur stor del av vår uppfattning av vad vi ser påverkas av det vi hör? Om man spelar
upp ett filmklipp från Times Square i New York som ackompanjeras av stereotypiskt fransk
musik, kan en publik då uppfatta det som att filmen utspelar sig i Frankrike? Därför har jag
velat undersöka om man med viss musik kan få en publik att tro att filmen utspelar sig på en
annan plats än den i själva verket gör.
I undersökningen visades videoklipp där bild och musik stod i kontrast upp för respondenter
mellan 18 och 30 år som sedan fick svara på vilka platser de tyckte sig se. Videoklippen
följdes upp med kortare diskussionsfrågor.
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2 Bakgrund
I Complete Guide to Film Scoring (Richard Davis, 2010) diskuterar författaren det
fullständiga skapandet av music till film på ett relativt ytligt plan. I kapitel 14, Technical
Requirements of the Score, skriver Davis om de tre olika funktionerna som musik kan ha för
bild. En av de tre punkterna är en fysisk funktion. Davis skriver att ”[musik] ofta fungerar på
ett sätt som påverkar den fysiska händelsen eller platsen i en scen.” Beskrivningen av den
fysiska funktionen är kortfattad men tydlig. Olika musik kan beskriva olika platser. Detta på
grund av djupt rotade stereotypiska bilder av hur människor förväntar sig att platser ska
låta.

2.1 Stereotyper
En ”stereotyp” förklaras som en ”[...] förenklad, ofta allmänt omfattad föreställning om
utmärkande egenskaper hos alla som tillhör en viss grupp […]” (Svenska
Nationalencyklopedin, 2014). Detta inkluderar allt från hur olika personer förväntas bete sig
utifrån deras utseende, klädstil och/eller kön till hur, i detta fall, vad för typ av musik som
spelas och lyssnas på i olika delar av världen och av olika typer av folkslag. En stereotyp är
oftast baserad på någon typ av historisk fakta (Svenska Nationalencyklopedin, 2014) och kan
vara antingen skapad av individen själv eller av samhället den lever i (Lippman, 1991).
Dente Ross & Martin Lester (2011) skriver att stereotyper används flitigt av bland annat web
designers, filmskapare och serietecknare. Detta hävdar de är på grund av stereotypers
tydlighet och hur enkelt en stereotyp kan förmedla ett budskap till mottagaren. Walter
Lippman (1991) blev 1922 den som först definierade begreppet ”stereotyp”. Han beskriver
det som ”bilder i våra huvuden”, uppfattningen om världen omkring oss. Stereotyper både
tillåter en person att definiera sig själv gentemot världen omkring sig men kan även sprida
falska uppfattningar om hur delar av vår värld fungerar. Lippman menar att eftersom vår
värld är så pass invecklad, stor och svårhanterad i dess mindre byggsatser är vi i behov av
förenklade modeller för att kunna förstå den. Det finns alltså såväl positiva som negativa
sidor med stereotyper. Positiva stereotyper kan till exempel vara att afrikaner generellt anses
ha bättre möjligheter att bli duktiga idrottare och har en naturlig känsla för rytmik och
musik (Czopp, 2008). Med andra ord är positiva stereotyper att bilden av exempelvis ett
folkslag belyser deras positiva egenskaper medan negativa stereotyper belyser det motsatta.
Negativa stereotyper inkluderar allt från att kvinnor ska vara svaga och människor med
mörk hy ska vara ointellektuella (Czopp, 2008). En känd karaktär stöpt i en negativ
stereotyp är den snåle juden Shylock från Shakespeares ”Köpmannen i Venedig” (Lippman,
1991).
Stereotypers frekventa återkommande inom såväl tidningar och film som spel och serier
leder till att den negativa attityden mot drabbade folkslag bevaras (Svenska
Nationalencyklopedin, 2014). När det kommer till stereotypisk musik för olika länder och
världsdelar är den därför starkt kopplad till landets musikhistoria.
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2.2 Musikhistoria
Då musik har utövats och utvecklats under flera årtusenden är det sant att musik både kan
förknippas med tidsepoker och med platser. Sachs (2012) förklarar att även om många
författare vill hävda att det första instrumentet antingen var en trumma, en flöjt eller dylikt
så vill han och andra forskare hävda att det första instrumentet inte alls varit en uppfinning.
Vad Sachs menar är att för ett objekt ska uppfinnas krävs en viss bakomliggande tanke och
planering, någonting han säger att människan troligtvis inte alls hade när de första
instrumenten kom till liv. Vad som lade grunden till de första instrumenten anses enligt
Sachs istället vara marken som människan stampade på och kroppen som den slog på. Efter
det kom skallror och liknande instrument som kunde ge dessa tidiga musikaliska rörelser en
ny dimension. Det finns ristat i sten och uttryckt på vaser som är över 4000 år gamla att
människan använt sig av musikaliska instrument (Abraham, 1979). Från dessa primitiva
former av musik har olika länders musikaliska kultur utvecklats och bildat mängder av nya
genrer. Såväl val av instrumentering, genrer och tonala skalor kan anses typiska för specifika
länder idag. Ralph Vaughan Williams (1996) skriver att ett lands musikstil definieras av dess
tidigare generationers utövande. Tyvärr är det i stort sett bara musiken från präster, kungar
och andra högre ansedda människor som fått sin musik dokumenterad från äldre tider
medan det lägre stående folkets musik förblivit odokumenterad över större delen av
historien (Abraham, 1979).

2.2.1 Australiensisk musik
Ljudet av Australien kännetecknas av såväl musiken från landets urinvånare, samt all den
inspiration som invandrare från olika länder bidragit med under de senaste århundradena
(Australian Music, 2008). Det är därför svårt att hävda att några specifika skalor eller
ackordföljder skulle kunna anses stereotypa för australiensisk musik. Däremot finns det en
del karaktäristiska instrument som väl representerar landet.
Perry (2005) hävdar att Australiensiska musikinstrument kan spåras så långt som till för
2000 år sedan och tros enligt vissa ha funnits så långt tillbaka i tiden som för 40 000 år
sedan. Perry skriver att det kan ha varit då som Aboriginerna, det Australiensiska
ursprungsfolket, uppfann didgeridoon. Didgeridoon är ett karaktäristiskt blåsinstrument av
eukalyptusträd som skapas genom att man låter termiter äta upp det mesta från insidan och
ut. Det är även vanligt att man använder eld för att holka ur trädet (Fletcher, 1996). Det
termitätna och eldade trädet huggs sedan ned och delas till ett mellan en och två meter långt
instrument (Fletcher, 1996) vars munstycke täcks med bivax för att det ska vara behagligt att
spela på (Perry, 2005).
Didgeridoon har sedan dess använts i såväl ceremonier bland ursprungsbefolkningen (Perry,
2005) som i populär- och filmmusik där filmen utspelar sig eller på något vis vill koppla
tittaren till Australien som i Bernard och Bianca i Australien (Butoy & Gabriel, 1990) och
Crocodile Dundee (Fairman, 1986). Valet att använda didgeridoon i de filmer som utspelar
sig i Australien visar på att man anser instrumentet karaktäristiskt för landet.
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2.2.2 Fransk musik
Det finns idag flera karaktäristiska genrer av musik för Frankrike, bland annat jazz och
chanson (Loosely, 2003) men även cancan och vals. Stora stjärnor som Edith Piaf och
Juliette Greco har båda skördat stora internationella framgångar som chanson-sångerskor
och satt Frankrike på världens musikkarta, men landets sedan 1900-talet kanske mest
karaktäristiska genre är idag en typ av dragspelsvals (Tchamouroff).
Chris Tinker (2003) skriver att man i den amerikanska musikalen ”Jacqes Brel is Alive and
Well and Living in Paris” (Brel, Blau & Shuman, 1968) - skriven av bland andra just Jacques
Brel, den fransktalande belgaren som slog igenom som musiker under 1950-talet i Frankrike
- försökte att inkludera många traditionella och ibland rent stereotypiska bilder av livet i
Frankrike. Man gestaltade caféet som en väsentlig del av det franska livet där de mest
intellektuella och konstnärliga spenderade stor tid. Där, på caféet, spelades en valse musette,
en fransk typ av vals som spelas på dragspel. Tinker skriver att de bekräftar djupt rotade
anglo-amerikanska stereotyper för hur livet i Frankrike levs. Att man som fransman är
konstnärlig och röker cigaretter på ett café till tonerna av valse musette.
Musikgenren musette växte fram i slutet av 1800-talet i de södra delarna av Frankrike efter
att den franska säckpipan med samma namn populariserats i Auvergne, ett centralt landskap
i landet (Tchamouroff). Instrumentet spreds sedan till Paris tillsammans med de
jobbsökande familjerna från Auvergne. De öppnade butiker och spelade såväl mazurka som
polka och vals. Tchamouroff skriver sedan att instrumentet mer eller mindre blev utbytt
fullständigt under 1900-talet mot det allt mer populära dragspelet som italienska
immigranter förde med sig. Under 1950-talet var dragspelsvalsen som mest populär och
ansågs som ”ljudet av Frankrike” (Tchamouroff).
Ling (1989) skriver att fransk folkmusik genom historien använt sig av ett stort antal skalor
men att man i allt större utsträckning håller sig bara till dur eller moll. Dock ska det
poängteras att musikaliska uttryck tenderar att variera mellan de olika provinserna (Ling,
1989).

2.2.3 Rysk musik
Rysk musik uppmärksammas ofta tillsammans med namn som Aleksandr Borodin, Michail
Glinka, Modest Musorgskij, Nikolaj Rimsky-Korsakov, Aleksandr Skrjabin, Igor Stravinskij
och Pjotr Tjajkovskij (Brook, 1970). En del av deras kompositioner har även inspirerats av
det ryska folket, deras traditioner, klimat och folkmusik. Stites (2013) hävdar dock att det är
viktigt att notera att den klassiska musiken och folkmusiken länge separerades från varandra
och såväl utövades som lyssnades på av olika folkklasser. Interaktionen mellan
populärmusik och klassisk musik var liten och de klassiska kompositörerna var tydligt
inspirerade av den centraleuropeiska klassiska musiken och därför kan anses vara mindre
representativ som stereotypisk rysk musik än landets folkmusik.
Francis Maes (2002) skriver att Rimsky-Korsakovs tredje opera, The Power of the Fiend
(1867-71), byggde på den tidens ryska seder, kännetecken och element från dess folkmusik.
Till dessa ryska kännetecken räknar han instrumentet balalaikan, ett tresträngat instrument
med trekantig kropp som tros härstamma från det ryska instrumentet domran (Ekkel, 1997).
Ekkel skriver att dess ljud är möjligt att utrycka extrema känslotillstånd av festlighet och
sorg. Sitt karaktäristiska ljud till trots uppskattades instrumentet uppenbarligen inte av alla.
Rysslands tsar mellan 1645 och 1676, Alexei Mikhailovic, står för det äldsta dokumentet som
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nämner balalaikan. Ett dokument från 1688 som beskrev en lagstiftning som skedde fyrtio år
tidigare och hur alla former av offentlig underhållning, som musikframföranden på domra
och balalaika, skulle bannlysas (Warner, 2012). Detta efter att instrumenten under en tid
främst utövats av gycklare (Domra, a Lost and Found Music Instrument of Ancient Russia,
2007), någonting som troligtvis fått tsaren att bilda denna nedlåtande syn på instrumenten.
Balalaikan och Domran fortsatte dock att användas i folkmusiksammanhang i utkanten av
Ryssland och finns därför kvar än idag efter att Vasili Vasilievich Andreyev, genom en
populäriserat instrumentet på nytt under 1800-talet (Ekkel, 1997).
Stites (2013) skriver hur folk från olika klasser började spela, sjunga och komponera
folkmusik under 1800-talet och detta inspirerat av den allt mer populära ”gypsy musiken”.
Musiken kunde variera kraftigt i tempo och ofta så använde man sig av accelerandocrescendo, alltså ett gradvis stegrande av såväl tempo som styrka (Jansson, 2007). Stites
fortsätter med att ge tre exempel på kända, karaktäristiska låtar: Dorogoi dlinnoiu, Ochi
chernye och Dve guitary.
Laura Olson (2004) hävdar att ett av de mest karaktäristiska, och stereotypa, kännetecknen i
rysk folkmusik är att spela melodin på bara en av domrans strängar med ett tremolo, alltså
en snabb upprepning av toner. Vidare berättar hon att detta inte är ett ryskt spelsätt i
grunden, men det förändrar inte det faktum att det har blivit till en rysk stereotyp idag. Ling
(1989) vill även notera ett kadenserat tjut eller rop i melodin som ett karaktärsdrag för den
ryska folkmusiken.

2.2.4 Spansk musik
William Washabaugh (2013) hävdar att även om flamencon må vara typisk spansk i sin stil
så kan den inte längre kallas för exotisk då den mer eller mindre slagit igenom över hela
världen. Men vare sig genren slagit igenom över hela världen eller inte så menar
Washabaugh fortfarande att genren förknippas med Spanien. Flera populära artister och
band som Camaron de la Isla, Gipsy Kings och Carmen Linares har alla skördat framgångar
inom genren. I flamencon spelar man ofta inom den frygiska skalan (Manuel, 1989) och
använder en så kallad Andalusisk kadens (se Figur 2), en i fyra ackord fallande ackordföljd
(Barbancho m.fl., 2013). Michael Tenzer (2006) skriver att en andalusisk kadens i frygisk
skala där E är tonika ser den andalusiska kadensen ut som följer: Am, G, F, E. Genrens
melodik beskrivs av Hípolito Rossy enligt hemsidan Flamenco Guitarist
(http://www.flamencomusic.net/documents/music.html)
likt
genrens
ackordföljder
vanligen som fallande och att det inom många typer av flamenco är ovanligt att i melodin
använda större intervall än terser och kvarter, dock så är det relativt vanligt i undergenren
fandango. Samma hemsida skriver att de vanligaste taktarterna inom flamencon och dess
undergenrer är 4/4, 3/4 och olika typer av 12-slagsrytmer.
Flamencon har vid flera tillfällen valts att gestalta Spanien på det auditiva planet. Detta
bland annat i filmen Mission: Impossible II (Woo, 2000).
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Figur 1

Frygisk skala i A. (Jansson, 2007)

Figur 2 Andalusisk kadens i E-frygisk skala som stämmer överens med Tenzer
(2006). Bild från http://en.wikipedia.org/wiki/Andalusian_cadence
I övrigt vad gäller spansk musik anses Isaac Albéniz, Enrique Granados och Manuel de Falla
ofta vara de tre kompositörer som tillsammans återfödde en nationalistisk anda i den
spanska musiken. Detta som kompositörer inom zarzuelan, en spansk typ av operett som
innehåller talade dialoger, under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet (Marco, 1993).

2.3 Tidigare forskning
Marius Kaminskas och Francesco Ricci (2011) ville undersöka möjligheten att skapa ett
rekommendationssystem för musik där rekommendationerna skulle anpassas efter var
lyssnarens befinner sig. Med andra ord att om man befinner sig på en blomstrande
sommaräng så ska Kaminskas och Riccis rekommendationsprogram kunna rekommendera
låtar som passar till den platsen. I sin undersökning låter Kaminskas och Ricci ett flertal
testpersoner över internet svara på vilken eller vilka känslor som passar till de bilder och
beskrivningar som visas. Sedan utfördes en liknande förstudie på kompositionerna där en
testgrupp fick svara på vilken eller vilka känslor som passar vill varje komposition. Såväl
fysiska som psykiska funktioner kunde väljas som etiketter till såväl ljud som bild. Bilderna
och kompositionerna undersöktes sedan ihop på internet där användarna av programmet
fick se en bild och välja vilken musik de tyckte passade till bilden. Kaminskas och Riccis
resultat var att de kompositioner som i förstudien fått samma eller liknande etiketter valdes i
större utsträckning än andra kompositioner till de visade bilderna.
Thomas Baumgartner (2006) undersöker hur hjärnan reagerar då den utsätts för
emotionella bilder såväl med som utan musik. I sin undersökning vill Baumgartner se
huruvida klassisk musik förstärker bildens känslouttryck eller inte. För att göra detta har
Baumgartner valt bilder från International Affective Picture System som var tänkta att väcka
känslor i testpersonerna. Dessa bilder lät Baumgartner sedan ackompanjeras av klassisk
musik. Undersökningen utfördes sedan i tre delar. En del där musiken spelades samtidigt
som bilden, en där musiken spelades utan bild och en där bilden visades utan musik. För att
få reda på hur testpersonerna påverkas har han samlat data från en mängd olika områden
som puls, kroppstemperatur, EEG och andning. Baumgartner kunde efter undersökningen
konstatera att testpersonernas resultat överensstämde med de förväntade känslorna. De
kompositioner och bilder som var tänkta att visa på glädje så gav testresultatet svar att glädje
uttrycktes i större utsträckning än rädsla och ledsamhet. På samma sätt överensstämde de
bilder och kompositioner som var tänkta att överensstämma med rädsla och ledsamhet.
Starkast känslouttryck visade sig testpersonerna avge då Baumgartner spelade musik
samtidigt som bilderna visades.
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Scott (2010) nämner att hans uppfattning om orientaliska operor förändrats med tiden.
Först ansåg han att det skulle vara viktigt att veta var operan utspelade sig men insåg efter en
tid att allt han behövde veta var att den utspelade sig i en exotisk, för honom okänd, plats.
Detta ifrågasätter hur viktigt det är att veta exakt var en föreställning utspelar sig. Scott
problematiserar det faktum att västerländska kompositörer inte är tillräckligt insatta i
orientalisk musik när de ska komponera musik till berättelser som utspelar sig och ger som
exempel hur Jack Westrup, en brittisk musikolog, anser musiken från Henry Purcell’s opera
”The Indian Queen” att inte representera platsen tillräckligt väl. Westrup sägs enligt Scott ha
sagt ”[for] all the music tells us, the action might be taking place in St. James’s Park.”
Lynch & Eilers (1991) undersöker huruvida barn uppfattar musik olika beroende på deras
musikaliska bakgrund. Barnen, som är mellan 10 och 13 år, får i uppgift att försöka finna
falska noter i tre olika musikstycken. Två av musikstyckena är baserade på västerländskt
familjära skalor, dur och moll, medan den tredje är baserad på javanesisk pelog-skala, en
sjutonig skala vars intervall mellan tonerna skiljer sig från den typiska västerländska
musiken och är svåra att direkt översätta till västerländska skalor. Genom undersökningen
upptäckte Lynch & Eilers att barnen som var musiker gav bättre svar på de västerländska
skalorna än icke-musikerna men att icke-musikerna hade ett jämnare resultat mellan hur
många rätt de hade på västerländska skalorna jämfört med de javanesiska. De drar som
slutsats att även om såväl formell som informell musikinlärning i västerländsk kultur ger en
bättre uppfattning om västerländska skalor än javanesiska skalor så kan den formella
musikinlärningen underlätta kulturinlärningen.

Figur 3

En ungefärlig representation av pelog-skalan, en av två javanesiska
skalor (Kaal).
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Figur 4

En ungefärlig representation av slendro-skalan, den andra och äldre av
två javanesiska skalor (Kaal).
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3 Problemformulering
Musik har utövats under årtusenden över hela världen. Det är därför inte konstigt att olika
musikaliska traditioner har utvecklats, och sålunda också förknippas med olika delar av
världen. Som kompositör för dataspel, film eller andra typer av digital underhållning anses
det ofta viktigt att denne behärskar kunskaper för att definiera platsen som exempelvis
dataspelet utspelar sig i (Davis, 2010). Kompositören förväntas alltså kunna få spelaren eller
publiken att känna en koppling till platsen som bilden försöker gestalta även på ett
ljudmässigt plan. Man skulle kunna hävda att musikaliska stereotyper för olika platser kan
användas som en grund för hur en kompositör kan förstärka den visade platsens
trovärdighet, eller i alla fall tydlighet, för publiken. En akustisk nylonsträngad gitarr spelad
på ett visst vis kommer troligen att få publiken att tänka sig att det utspelar sig i Spanien
medan en sitar troligtvis skulle flytta publikens tankar till Indien istället. Eftersom att dessa
stereotyper finns skulle man med hjälp av musik kunna skapa kontraster mellan vad
publiken ser för plats och musiken som spelas till. Hur är egentligen förhållandet mellan bild
och musik? Är det våra ögon som helt bestämmer vad vi ser eller kan våra öron, via musiken,
avgöra åt oss vilken plats det är vi ser framför oss?
Kompositörer borde gynnas av en större kunskap för hur stark påverkan musik har för
bestämmandet av plats. Att se hur stor inverkan musik kan ha på bild kan förhoppningsvis
stärka anledningen till ett nära samarbete mellan utvecklingsteam och kompositör. Ju mer
musiken lyckas få sin publik att avgöra deras svar för var bilden tros utspela sig desto större
anledning att lägga tid på att ett spel musiksätts på ett vis som överensstämmer med
utvecklingsteamets idéer.
Hur stor kontrast kan man skapa mellan bild och musik innan en publik ignorerar den
stereotypiska musiken och enbart bildar sin uppfattning av vad som ses med sina ögon?
Skulle en stereotypiskt fransk låt kunna få en publik att tro att en video utspelar sig i en
fransk stad även om vad som visas är väl kända bilder från New York som Times Square eller
frihetsgudinnan? Detta leder mig till min huvudsakliga frågeställning:
Påverkar stereotypisk musik svenska unga vuxnas uppfattning av bilder på väl kända
platser?

3.1 Metodbeskrivning
Undersökningen utgår ifrån Kaminskas och Riccis (2011) smetod som nämndes i
bakgrunden. Fyra olika videoklipp skapades genom att klippa ihop bildmaterial samlat från
internet. Dessa fyra videoklipp använder film från var sin väl kända storstad från helt olika
platser på jorden: New York, Paris, Tokyo och Sydney. Dessa videoklipp klipptes och
redigerades så att platsen tydligt kunde representera sin stad och sitt land på något sätt.
Kända landmärken, flaggor och dylikt inkluderades så att det ska vara svårt att missuppfatta
var videon är inspelad. Med andra ord skulle videoklippet kunna från New York innehålla
bilder på såväl frihetsgudinnan som Times Square. Dessa videoklipp skulle senare
musikläggas med stereotypisk musik från andra platser.
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Musiken valdes alltså ut för att skapa en stor kontrast mellan det man hör och det man ser.
Stereotypisk musik, baserat på bakgrundskapitlet, valdes ut från Australien, Frankrike,
Ryssland och Spanien.
Kompositionerna implementerades sedan till videoklippen. Den franska musiken till videon
från New York, den spanska musiken till videon från Sydney, den ryska musiken till videon
från Tokyo och den australiensiska musiken till videon från Paris. Tanken var att musiken
och bilden skulle börja spela samtidigt som videon för att inte något av de två sinnena, syn
eller hörsel, skulle få något försprång i att bestämma vad respondenten uppfattar sig se.
Själva undersökningen genomfördes kvantitativt, men innehöll vissa element av
diskussionsfrågor. Detta för att ge resultatet så stark trovärdighet som möjligt. Den
kvantitativa undersökningen utfördes i biografen, sal E018, på Högskolan i Skövde. Frivilliga
respondenter söktes upp via E-mail till studenter på högskolan samt genom att fråga
personligen studenter jag mötte på campus. Förhoppningen var att nå ett så stort antal
personer som möjligt med undersökningen. Undersökningen samlade inte data för
respondenternas kön. Det enda som samlades in var respondenternas svarsresultat. Deras
ålder kontrollerades innan undersökningen.
Undersökningen innehöll ingen helt öppen fråga i stil med ”beskriv platsen du ser i videon”,
däremot ombads respondenterna att själv förklara deras tankegångar i några av frågorna. En
utav dessa var ”påverkade musiken din uppfattning av vad du såg? Motivera.” Att ställa en
öppen fråga betyder att respondenten själv kan formulera svaret med egna ord (Østbye,
Knapskog, Helland & Larsen, 2003). Att ge respondenterna fria händer att formulera sina
upplevelser av videon ansågs viktigt för att ge betydelse åt undersökningarna. Det fanns en
möjlighet att respondenterna angav svar som jag inte räknat med och som i slutändan
kunnat anses relevant för mitt resultat.
Det är viktigt att ta ha i åtanke att alla stereotyperna kan anses vara olika starka eller
välkända. Till exempel så skulle en video på New York kunna visa mer etablerade
kännetecken än videon från Frankrike. Det är nästan omöjligt för mig att kunna avgöra om
Eiffeltornet är ett lika välkänt monument som Frihetsgudinnan eller att någon av
kompositionerna inte är lika lätt att koppla till ett land som någon av de andra. Men målet i
undersökningen var inte att rangordna stereotyper utan att hitta starka stereotyper både i
bild och musik, skapa en kontrast mellan dem och sedan se om musiken haft en påverkan på
respondentens uppfattning av vad bilden visade för plats. För att bekräfta stereotyperna
krävdes en förstudie. Så innan undersökningen kunde genomföras ämnade jag undersöka
huruvida kompositionerna kunde anses stereotypiska för de länder som valts ut. Detta
genom att låta en mindre testgrupp lyssna på kompositionerna utan bild. En annan förstudie
genomfördes där respondenter fick besvara vad de tyckte kännetecknade de platser som
ämnades visas visuellt.

3.1.1 Forskningsetik
I min kvantitativa undersökning informerades om att undersökningen är en del av ett
examensarbete inom ämnet media, estetik och berättande. Medvetet så undanhölls syftet
med undersökningen, det vill säga att undersöka musikens påverkan på uppfattningen av var
bilder utspelar sig, då detta skulle påverka respondenternas tankar under undersökningen
och på så vis inte längre ge ett objektivt resultat. Om respondenten helt känner till vad
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undersökningen går ut på, mer än att hen ska säga var hen tror att filmerna utspelar sig, så
bedömdes det som så att respondenten skulle haft för mycket information om varför
undersökningen genomförts. Detta skulle leda till en icke neutral ingång till undersökningen
och troligtvis skulle svaren inte stämma överens med hur respondenterna hade svarat om de
inte visste om exakt vad undersökningen gick ut på innan. Däremot kunde det förklaras för
respondenterna att deras roll kommer att vara att anteckna vilka platser de upplever sig se i
videoklippen samt att ett antal diskussionsfrågor skulle tillkomma efter de fyra videoklippen.
Efter undersökningen kunde jag berätta för respondenten en mer detaljerad beskrivning av
tanken med undersökningen och ifall hen inte längre vill medverka kan den insamlade data
låtas raderas. Att informera personer som rörs av forskningen om vad den handlar om samt
vilken roll de har i den är en del av den kvalitativa forskningens informationskrav (Østbye
m.fl, 2003). Anledningen till att kraven för kvalitativ forskning var relevant för just denna
undersökning var på grund av den nära interaktion som skulle föras mellan mig och
respondenterna. Även om undersökningsmetoden var kvantitativ så skulle även
respondenterna fysiskt närvara. Kompletterande undersökningar skulle även utföras med
enskilda respondenter om inte tillräckligt många skulle delta i undersökningarna i biografen.
Dessa kompletterande undersökningar skulle kunna anses som en blandning mellan
kvantitativa och kvalitativa i sin utformning.
För respondenterna förklarades det även att de när som helst kan avbryta undersökningen
om de skulle uppleva att det vid något tillfälle känts obekvämt. Då materialet i
undersökningen, enligt mig, inte skulle kunna anses som stötande så ansågs risken att detta
skulle inträffa som låg, men det kändes viktigt att respondenterna skulle känna sig lugna och
trygga under hela undersökningen. Østbye m.fl. (2003) kallar detta för ”samtyckeskravet”.
Respondenten ska själv kunna avgöra om den vill delta eller ej och ska alltid kunna avbryta.
Alla respondenter var i undersökningen anonyma och informerades om att all data som
samlades in enbart skulle komma att användas till forskning. Detta gör att undersökningen
uppfyller samtliga fyra etiska krav (Østbye m.fl, 2003). Förhoppningen var att få
respondenterna att känna sig trygga i att lämna sina svar och samtidigt undvika eventuella
problem med svensk lag för muntliga källor (Umeå Universitetsbibliotek).
Kompositioner av andra artister kommer att användas enligt citaträtten, en inskränkning i
upphovsrätten. Citaträtten tillåter användande av delar ur upphovsrättsliga verk som
hjälpmedel för framställning av ett självständigt arbete. Maunsbach & Wennersten (2011)
skriver att man får citera ur bland annat musikaliska verk om tre förutsättningar uppfylls.
Det musikaliska verket måste vara offentliggjort, citatet måste ske i god ton och att citatet
inte är mer omfattande än vad som krävs för ändamålet. De tillägger dock att citaträtten
sträcker sig olika långt i olika fall samt att kortare verk kan få citeras i sin helhet vid
vetenskapliga framställningar. Projektet som genomförs i denna rapport skulle inte resultera
i någon ekonomisk vinning utan bara för forskning. Allt bildmaterial och alla kompositioner
refererades tydligt till deras upphovsmän och var materialet är hämtat ifrån.

3.1.2 Urval
Vilket kön eller vilka tidigare musikaliska kunskaper personen togs inte någon hänsyn till i
undersökningen. Målgruppen var dock begränsad till personer mellan 20 och 30 år. Detta
för att kunna anta att personen som genomför undersökningen har såväl en idé om hur vissa
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platser kan tänkas låta som hur de ser ut. Vid denna ålder bör samtliga respondenter ha
slutfört grundskolan och på så vis skaffat sig tillräckligt med kunskaper inom såväl geografi
som musik. Respondenterna skulle, utöver vara inom sagda ålder, även vara uppvuxna i
Sverige. Detta för att begränsa fokusgruppen ytterligare samt att ens uppväxt och härkomst
troligtvis kan påverka vilka stereotyper som man medvetet eller omedvetet tagit till sig. Jag
kommer inte att kunna begränsa testgruppen till personer som med säkerhet inte besökt
platserna som videoklippen kommer att visa. De personer som har besökt någon av de visade
platserna kommer med högsta sannolikhet inte att kunna påverkas av musiken lika starkt
som de övriga. Detta eftersom att de inte bara har en bild av hur filmer, bilder och spel har
visat upp platsen utan utöver detta har egna minnen av hur den faktiskt ser ut. Detta
kommer troligtvis att ge en viss felmarginal, men det är någonting som jag inte kan påverka
på annat sätt än att efter videoklippen visats fråga ifall de besökt någon av platserna tidigare.
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4 Genomförande
För att undersökningen skulle kunna genomföras krävdes fyra videoklipp, som skulle
representera fyra sedan tidigare bestämda platser, och fyra kompositioner, vilka också skulle
representera fyra olika platser. Vilken musik och vad som visas i videon baserades delvis på
korta förstudier. Den utvalda musiken implementerades sedan i sina respektive videoklipp
innan själva undersökningsformen testades med artefakterna.

4.1 Förstudier
Den första frågan som jag ville försöka svara på var huruvida de musikaliska stereotyperna
faktiskt existerade. Utöver detta var det också viktigt att undersökningens videoklipp faktiskt
visade saker som människor inom den tänkta urvalsgruppen anser kännetecknar de fyra
olika platserna. För att ta reda på detta genomförde jag några kortare förstudier. Det är dock
viktigt att poängtera att testgrupperna inte har kunnat göras tillräckligt stora för att
resultaten skulle kunna trovärdigt representera Sveriges unga vuxna i allmänhet. Detta
skulle såväl ha krävt mycket mer tid och resurser för att kunna genomföras.

4.1.1 Val av musik
Baserat på den musikhistoria som togs upp i bakgrunden valdes fyra kompositioner ut för att
representera varsitt land. Sökandet efter en passande komposition för Ryssland pågick
relativt länge. Först söktes skickliga balalajkaspelare fram genom sökningar på google och
YouTube. De som verkade anses som några av de främsta eller mest kända var Elina
Karokhina och Alexey Arkhipovsky. Jag fann dock bara ett lågt antal inspelningar av
Karokhina som hade tillräckligt hög kvalitet på sin produktion och de flesta av hennes
framföranden innehöll annat än bara ryska kompositioner. Arkhipovsky å andra sidan fann
jag gott om kvalitiva produktioner ifrån, men hans sätt att spela balalajka på ansåg jag vara
väldigt experimentellt och inte typiskt för hur jag tidigare sett instrumentet spelas bland
folk. Efter vidare sökande fann jag en tolkning av den klassiska ryska folkvisan
”Kalakoltschik” (Traditional, 1991) av Balalaika Ensemble Wolga. Låten och dess inspelning
verkade innehålla de flesta element som kännetecknar den ryska musiken. Låten innehåller
utöver balalajkor bland annat ett segment med körsång på ryska.
För att finna den mest passande låten att representera Spanien så försökte jag söka reda på
vilka de främsta flamencoartisterna genom tiderna varit eller fortfarande är. Det namn som
oftast dök upp på listorna över detta var Paco de Lucia. Efter att ha lyssnat igenom ett flertal
av hans skivor valde jag ut en av låtarna för testning, ”Almoraima” (1976). I låten spelas
främst akustisk gitarr men även en del handklapp och dylikt kan höras. Ett parti innehåller
en andalusisk kadens och låten spelas i frygisk skala.
Det var nu dags att finna en låt som skulle representera Australien på det auditiva planet.
Efter en snabb sökning på YouTube fann jag en komposition av Aramis kallad ”Bundjalung”
(2013), vilket även är namnet på den plats i Australien som Aramis kommer ifrån. Låten
innehåller ett varmt klingande ljud från didgeridoon och över det spelas en avslappnande
och lättlyssnad gitarrmelodi. Gitarrmelodin i sig var vacker, men jag ställde mig frågande till
om den var representativ för Australien. Den fick dock musiken att kännas mer som en låt
som skulle kunna spelas till en video för en reseguide än de låtar som bara använde sig av en
didgeridoo, ett instrument som i bakgrunden tas upp som ett av de starkaste musikaliska
kännetecknen för Australien.
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Slutligen skulle en komposition väljas ut att representera Frankrike. Orchestre Musette Café
de Paris var ett av de första banden med hög produktionskvalitet jag fann och deras
komposition ”La Neuvelle En Printemps” (Ther, 2010) innehöll allt som jag hade kunnat
önska mig från en stereotypisk fransk låt. En dragspelsvals med typiska melodier.

4.1.2 Testning av musik 1
Efter att låtarna valts ut så klipptes musiken isär till var sitt en minut långt excerpt. Till detta
användes Logic Pro 9 (Apple Inc, 2012), ett datorprogram för såväl musikredigering som
inspelning och produktion. De fyra låtarna döptes sedan om till att bara heta ”Låt #”, då # är
låtens nummer, för att inte testgruppen skulle kunna avgöra från titeln vad låten var tänkt
att representera för plats. Kalakoltschik fick kallas ”Låt 1”, Almoraima ”Låt 2”, Bundjalung
”Låt 3” och La Neuvelle En Printemps ”Låt 4”. Jag bad sedan 10 personer utan musikalisk
bakgrund mellan 20 och 30 år att lyssna på låtarna och skriva ner vilken plats de tyckte att
musiken representerade. En del respondenter gav mer utförliga svar och kunde beskriva hur
olika delar av vissa låtar kunde få dem att tänka på olika platser eller hur deras tankegångar
förändrades under låtens gång. Här följer ett diagram som visar resultatet för
respondenternas slutgiltiga svar:
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Låt 2

Låt 3

Låt 4

Diagrammet sammanfattar resultatet för vilka platser respondenterna
tyckte att de fyra kompositionerna representerade.

Anledningen till att ”Låt 3” inte nådde upp till tio svar är eftersom att en respondent valde
att inte svara alls då hen ansåg att låten inte förde tankarna till någon plats. En respondent
svarade Rumänien/Ryssland på ”Låt 1” och en respondent svarade Texas/Australien på ”Låt
3”. Med detta menade de att respektive låt hade inslag som förde tankarna till de båda
nämnda platserna.
Enligt ovanstående diagram kan man fastställa att stereotyperna för de olika platsernas
musik verkar existera. Respondenterna var nästan helt överens om att ”Låt 1”, Kalakoltschik,
förde tankarna till den på förhand önskade platsen, Ryssland. Att en respondent svarade
Mexiko var överraskande, men att bara en av tio inte svarade Ryssland mer eller mindre
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fastställer att Balalaika Ensemble Wolga’s inspelning av Kalakoltschik är stereotypiskt rysk
och är därför redo för användning i de slutliga videoklippen.
Åsikterna gled dock lite isär mellan respondenterna för ”Låt 2. Låten som jag på förhand valt
för att föra tankarna till Spanien fick tre personer att svara Mexiko, lite för många för att
bara kunna anses vara ett undantag. Visserligen svarade 60% Spanien, men jag hade räknat
med ett betydligt högre resultat. Visserligen är mexikanska musiktraditioner inte helt olika
de Spanska då Mexiko till så sent som 1821 var en spansk koloni (Gallegos, 1992). Det är
möjligt att tolka detta som att flamencon kanske är en något svagare stereotyp för Spanien
än balalajkaensemblen är för Ryssland. Men när de två länderna Mexiko och Spanien dock
har en så stark historisk koppling så kanske det är mer korrekt att gruppera de och att
flamencon är stereotypisk för just de två länderna. Säkrast vore det dock att undersöka
vidare om det finns mer lämplig musik för att representera Spanien. Det är ju möjligt att små
differenter i musiken kan få en lyssnare att associera musiken mer till Spanien eller mer till
Mexiko. Därför kommer nya kompositioner att väljas ut för att se om de i större utsträckning
kan föra tankarna till Spanien. Även denna gång ska låtarna innehålla andalusiska kadenser,
akustisk nylonsträngad gitarr och gärna spelas i frygisk skala.
”Låt 3” hade liknande problem som ”Låt 2” då tre personer kände en stark koppling till USA.
Det beskrevs att gitarren och ”bakgrundsljudet” (didgeridoon) beskrev olika platser.
Didgeridoon beskrev Australien medan gitarren snarare förde tankarna till USA och enligt
respondenterna som var osäkra var det svårt att veta vilken känsla man direkt skulle lita
mest på. Detta bekräftade min oro över att gitarren skulle ta för mycket uppmärksamhet från
didgeridoon och sålunda förvirra lyssnaren och skapa en suddig bild av vilken plats hen ska
koppla den till. Jag valde därför en ny låt med mindre framträdande melodier från andra
instrument.
Den sista låten verkade mycket tydligare föra tankarna till dess tänkta plats än ”Låt 2” och
”Låt 3”. Åtta av tio svarade att musetten fick dem att tänka på Frankrike. En av
respondenterna svarade Polen men nämnde i sitt svar att ”det är något Europeiskt land,
antingen Frankrike eller Polen” innan hen slutligen visade sig svara Polen. Den sista
respondenten svarade Italien, vilket inte alls känns särskilt långsökt då den franska
dragspelsmusetten som beskrivet i bakgrunden har sitt ursprung i just Italien. Bara två
respondenter svarade alltså andra platser än Frankrike på ”Låt 4”. Detta resultat tolkas som
att ”La Neuvelle En Printemps” är en stereotypiskt franskt låt.

4.1.3 Val och testning av musik 2
Test 2 undersöker främst huruvida Paco de Lucias låt Almoraima är en dålig representation
av Spansk musik. Ytterligare två flamencolåtar valdes ut som båda innehåller andalusiska
kadenser och akustisk gitarr. Det andalusiska bandet Gipsy Kings låt ”Duende” (1988)
uppfyllde alla kriterier för vad som enligt mina källor i bakgrunden anses som stereotypisk
spansk musik. Den frygiska skalan, de akustiska gitarrerna och andalusiska kadenser. Låten
spelas dock i ett aningen lågt tempo.
NovaMenco, är ett av de band som återfinns på samlingsalbumet ”Guitar Greats: The Best of
New Flamenco – Volume 2”. Att döma från deras medverkan på den skivan anses de tillhöra
den moderna skaran flamencoensembler. Deras komposition “Flight To Paradise” (1998),
från albumet med samma namn, valdes ut till förstudien för att se om det är någon skillnad
mellan hur modern eller klassisk flamenco uppfattas. ”Flight To Paradise” bygger på en
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andalusisk kadens, använder en frygisk skala och spelas främst av akustisk gitarr. Till
skillnad från de andra två låtarna spelas ”Flight To Paradise” av en betydligt större
ensemble.
De tre låtarna spelades upp för en testgrupp på 11 personer som blivit tillfrågade att
rangordna låtarna från att vara ”mest mexikansk” till att vara ”mest spansk”. De gavs också
möjlighet att skriva övriga associationer om de så ville.

Rangordna musiken från att vara "mest
mexikansk" till att vara "mest spansk" i
sitt utryck.
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Figur 6

Gipsy Kings

Paco de Lucia

Resultatet sammanfattar resultatet från den andra förundersökningen.

Enligt den här studien verkar Paco de Lucias låt anses vara väldigt spansk. Troligtvis är
gränsen mellan vad som är spanskt eller mexikanskt väldigt nära och det är därför svaren
gick åt olika håll i den första undersökningen. Min slutsats var att spansk och mexikansk
musik är så pass nära besläktade att de blir lätta att blanda ihop. De flesta anser att Gipsy
Kings, en ensemble från Andalusien i Spanien, har den låt som är mest mexikansk medan
Novamenco har relativt lika många svar på varje alternativ.
Vad gäller den Australiensiska musiken så kände jag mig så pass säker på att bara behöva
välja en låt med större fokus på didgeridoon då åtta av nio som svarade i det första testet sa
att ”bakgrundsljudet”, didgeridoon, lät Australiensiskt medan tre ansåg gitarren som
amerikansk. Jag valde en låt av Ash Dargan, en australiensisk didgeridoo-spelare, kallad
”Dreamstones” (2003). Låten är baserad på runt en didgeridoo med viss perkussion och
några enstaka korta sektioner med diskreta stråkar.

4.1.4 Förstudie för visuella kännetecken
Innan valet av videomaterial kunde väljas ut kändes det relevant att göra en mindre
undersökning för att ta reda på vad unga vuxna förknippar med de olika platserna.
Eventuellt har jag själv en annan bild av vad som kännetecknar dem. Därför var det viktigt
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att få andra personers åsikter på vad som kännetecknar Paris, New York, Sydney respektive
Tokyo.
För att ta reda på vad personer som potentiellt skulle kunna ingå i urvalsgruppen förknippar
med de fyra platserna som skulle visas i videoklippen skapade jag en enkät på en egen
hemsida. Detta gjorde jag med hjälp av weebly.com, en tjänst som gratis tillåter en
användare att skapa sin egen hemsida. I enkäten fick respondenterna svara på vad de tycker
kännetecknar Paris/Frankrike, New York/USA, Sydney/Australien och Tokyo/Japan. Denna
typ av undersökning är baserad på Kaminskas & Ricci’s (2011) metod som beskrevs i
bakgrunden. De ombads även ge flera exempel för att ge ett bredare utslag. Enkäten
besvarades av 15 personer mellan 20 och 30 år till vilka jag personligen skickat ut länken för
hemsidan. Notera att följande resultat inte inkluderar svar från respondenter som innehöll
musikinstrument, invånares utseenden eller beteenden. Detta eftersom att stereotypiska
instrument inte kommer att visas i videoklippen medan invånares utseenden kommer att
visas i samtliga videoklipp. Visat i diagramen är alltså de mest relevanta och de oftast
angivna svaren från respondenterna. Undersökningen genomfördes under en och samma
dag och samtliga svar kom mig till handa via E-mail från weebly.com.
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Figur 7 Diagrammet visar de mest populära svaren från den förundersökning
som undersökte vad respondenterna ansåg känneteckna Paris och Frankrike.
Eiffeltornet och baguetter var de två saker som respondenterna svarade klart oftast på vad de
förknippade med Frankrike och Paris. Över lag verkar många förknippa Frankrike med mat
då flera respondenter utöver baguetter även svarade caféer, ost, vin eller ostron. Många
valde att svara dragspel, även om det inte var tänkt att undersökningen skulle innehålla
musikaliska kännetecken så stödjer detta mitt val av dragspelsvals som representativt för
Frankrike på det auditiva planet. I videoklippet kommer såväl Eiffeltornet och caféer som
Triumfbågen och konstmuseet Louvren att visas. Övriga punkter kändes lite svårare att hitta
bra bildmaterial till.

17

New York, USA
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Figur 8 Diagrammet visar de mest populära svaren från den förundersökning
som undersökte vad respondenterna ansåg känneteckna New York och USA.
För New York var svaren mer utspridda och bara två svar gavs av fler än fem personer av de
15 som genomförde enkäten. De populäraste valen var Times Square, gula taxibilar och
Empire State Building. En respondent svarade ”landmärken” vilket troligtvis syftar på såväl
Empire State Building, Central Park och Times Square. Det är även möjligt att hen räknade
in frihetsgudinnan som i övrigt inte svarades av någon respondent. I videoklippet kommer
de flesta eller samtliga av dessa svar att visas.
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Figur 9 Diagrammet visar de mest populära svaren från den förundersökning
som undersökte vad respondenterna ansåg känneteckna Sydney och Australien.
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Resultaten för Sydney var betydligt smalare men hade en högre summa svar per
kännetecken. Operahuset och kängurus svarades av två tredjedelar av respondenterna
medan ”farliga djur” svarades av nästan hälften. Även om det inte tas upp i diagramet är det
värt att notera att många svarade didgeridoo, vilket stöder mitt val av att använda didgeridoo
som nyckeln i den musik som ska representera Australien, precis som dragspelet för
Frankrike, i den slutgiltiga undersökningens videoklipp. Dock så kommer ju den musiken att
spelas till videoklippet från ett annat land.
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Figur 10 Diagrammet visar de mest populära svaren från den förundersökning
som undersökte vad respondenterna ansåg känneteckna Tokyo och Japan.

Tokyo var den plats som hade minst gemensamma svar. De två svar som gavs mest frekvent
svarades bara av en tredjedel av respondenterna. Utöver de svar som visas i diagramet var
det även flera som på något sätt svarade att det allmänt var en ”annorlunda kultur”. Stor
fokus verkade ligga på Tokyo som storstad. Neonskyltar, skyskrapor och folktäthet är tre av
de mest frekvent svarade kännetecknen vilket kommer att tas hänsyn till när videon klipps
ihop. Till skillnad från tidigare tre städer så nämndes inga specifika byggnader. Varken
Tokyo Tower eller Tokyo Sky Tree, världens högsta torn, nämndes av någon respondent.
Dessa två landmärken kommer dock sannolikt att visas i den slutgiltiga videon.

4.2 Val av videor
Då det skulle vara omöjligt att själv hinna besöka alla platser och på så vis filma mina egna
videoklipp var jag tvungen att använda material från andra källor. Jag använde mig då
istället av Expedia, ett internetbaserat reseföretag, och deras reseguider som fanns
tillgängliga på YouTube.com. Detta val baserades på att reseföretag borde vilja skapa en
spännande bild av deras resmål och därför antogs visa upp många sevärdheter som
kännetecknar de olika platserna. Detta kunde senare även bekräftas då samtliga videor
innehöll ett flertal av de kännetecken som angetts som svar i min förstudie. Dessvärre fann
jag ingen fullständig reseguide från Expedia för Tokyo. Allt de hade där var en video som
fokuserade på mat så där blev jag tvungen att även använda annat material. För att skapa
Tokyos video använde jag, utöver Expedia, även material från en video av The Travel Bug, ett
internetbaserat reseprogram, och Travel Channels dokumentär ”Tokyo Revealed”. En del
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populära kännetecken som baguette, manga/anime och Australiensisk öken fanns inte med i
dessa videor. Jag utgick ifrån att detta inte skulle komma att påverka videoklippens tydlighet
märkvärt. Eftersom videoklippen fortfarande skulle innehålla ett flertal kännetecken för
varje plats.

4.3 Redigering och implementation av musik
För att klippa och redigera videoklippen efter musiken använde jag mig av
filmredigeringsprogrammet iMove (Apple Inc, 2010). De nedladdade videoklippen klipptes
och anpassades så ett det i början av varje videoklipp skulle vara öppet för relativt fri
tolkning var bilden utspelade sig. Sedan skulle fler och fler tydliga kännetecken för platsen
att visas upp med tidens gång. Varje videoklipp klipptes till en total längd av mellan en och
två minuter. Jag försökte även att klippa ihop bilderna så att deras klippning var
synkroniserad med musiken. Detta för att skapa en känsla av att musiken och bilderna hörde
ihop rent rytmiskt. Den franska musiken implementerades i videoklippet från New York, den
australiensiska musiken i videon som visade Paris, den spanska musiken i Sydneys video och
den ryska musiken i Tokyos video. De fyra videoklippen döptes sedan till ”Video 1”, ”Video
2”, ”Video 3” och ”Video 4” enligt den ordning som nämndes ovan.

4.4 Pilotundersökning
De färdiga videoklippen visades upp för tre personer var och en för sig. Tanken var att
efterlikna den kvantitativa undersökningen som jag senare skulle genomföra och på så vis
testa både mina slutgiltiga videoklipp och mina intervjufrågor. Undersökningen gav en del
intressanta svar även om ingen av de tre helt blev lurade genom hela videoklippen. Jag bad
respondenterna att under videoklippets gång beskriva vilken plats de tyckte att videon
visade. Efter att alla fyra videor visats frågade jag om de själva tyckte att musiken spelat
någon roll i deras uppfattning av videoklippen. Noterbart är även att pilotundersökningen
gjordes med den första Australiensiska kompositionen, Bundjalung (Aramis, 2013). Detta
eftersom att en ny komposition inte hade valts vid genomförandet.
Den första testpersonen i pilotundersökningen, här kallad ”P-1”, trodde länge under Video 1
att hen såg Frankrike men konstaterade när att det var USA när Frihetsgudinnan visades.
Hen ansåg att musiken och bilden sällan gick ihop och att de gav olika uppfattningar om var
hen skulle tolka att bilden utspelade sig. Hen hävdar att musiken påverkade relativt starkt
men att vissa landmärken som visades var för starka för att kunna ignoreras. Hen påstod
även att musiken ofta satte tonen i början och att hen letade efter landmärken som passade
till musiken.”P-1” ansåg att musiken i Video 2 inte påverkade hennes uppfattning av det hen
såg. Som bekant innehöll inte pilotundersökningen den slutgiltiga australiensiska
kompositionen. Med Ash Dargans ”Dreamstones” antogs musiken skapa en tydligare
koppling till Australien än tidigare. ”P-2” ansåg att musiken dikterade vilken plats hen
uppfattade sig se så länge inget tydligt landmärke visades. ”P-3” tyckte sig å andra sidan inte
påverkas alls av musiken.
Respondenterna ansåg att undersökningen var aningen otydlig i sin utformning och att det
tog ett tag innan de förstod vad jag förväntade mig av dem. Därför planerades en tydligare
struktur för undersökningarna och frågorna omformulerades för att vara lättare att förstå.
Efter pilotundersökningen rekommenderades jag av en respondent att jämföra olika
”svårighetsgrader” av visuell igenkännbarhet tillsammans med musiken. Detta ansåg jag
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vara en bra idé. Resultatet insamlat från tre olika svårighetsgrader ansågs kunna visa på vid
hur pass geografiskt tydliga bilder som musiken börjar diktera uppfattningen av var de
utspelar sig. För alla fyra platser skapades därefter två nya videoklipp med en allt svårare
igenkännbarhet. Dock så var jag noggrann i att behålla visuella kännetecken så att det skulle
kännas rimligt att en respondent, utan musik, skulle ha svarat det land som visades.
Videoklippen klipptes och redigerades på samma sätt som tidigare och innehöll bara
bildmaterial som redan använts i tidigare videoklipp.
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5 Utvärdering
Undersökningarna genomfördes vid två olika tillfällen i högskolans biograf samt
kompletterande undersökningar hemma i min lägenhet.
Vid det första
undersökningstillfället deltog inte så många respondenter som jag önskat. Över tre gånger så
många respondenter deltog vid det andra undersökningstillfället. Respondenterna kunde
inte avvara tillräckligt med tid för att delas upp i två grupper, så jag tvingades välja en av
mina tre nivåer som skulle få mer fokus än de andra två. Jag bestämde mig då för att lägga
fokus på den ”medelsvåra undersökningen”. Denna undersökning skulle senare kallas för
”Nivå 2”, någonting som kommer att förklaras tydligare senare i kapitlet, och innehöll färre
landmärken än ”Nivå 1” men fler än ”Nivå 3”. Anledningen till att ”Nivå 2” valdes att ges
störst utrymme var just för att jag ansåg att undersökningen skulle kännas vinklad om flest
respondenter genomfört den svåraste eller lättaste nivån.
Efter ett seminarium med examinatorer och medstudenter framkom vissa tvivel angående
videoklipp 4, bilder från Tokyo med rysk musik. Det ifrågasattes hur pass starka
kännetecken som Japan och Tokyo egentligen hade och hur pass väl en vanlig person skulle
kunna särskilja bilderna från andra stora städer i Asien. De svar som jag hade fått på min
förundersökning angående vad som ansågs känneteckna Tokyo och Japan var i en allt
mindre del landmärken och dylikt jämfört med övriga tre platser jag valt. Med detta i åtanke
kommer en viss felmarginal att räknas med i resultaten på just videoklippen från Tokyo. Svar
som Kina, Sydkorea eller andra asiatiska länder i närheten av Japan kommer därför att
kunna anses vara inom rimlig felmarginal, och inte som en påverkan av musiken.
Videoklippens ordning ändrades efter pilotundersökningen så att videoklipp 3, Sydney med
spansk musik, visades först och följdes sedan av videoklipp 1, 2 och 4. Valet att inleda med
videoklipp 3 baserades på att en del kritik riktats mot videoklippens ordning i
pilotundersökningen. Det ansågs vara så att videoklipp 3 var det klipp som längst lyckades
föra tankarna till det land som musiken är tänkt att gestalta. Det kändes då viktigt för mig att
försöka visa videoklippen i en ordning som inte avslöjade meningen med undersökningen
redan på första videoklippet.
Vid varje undersökning poängterades att respondenterna hade rätt att avbryta när helst de
ville och att de skulle förbli anonyma i min rapport. Efter detta förklarades det att de skulle
få se på fyra videoklipp där de skulle svara på vilka länder de sett, vilket alltså kunde vara
precis vilket land som helst, och att det därefter skulle tillkomma ytterligare ett antal frågor.
En del respondenter frågade huruvida det var viktigt att svara i form av länder eller om
städer fungerade lika bra. På detta svarade jag att huvudsaken var att det inte var mer
ospecifikt än länder. Världsdelar, stadstyp eller dylikt hade inte gett mig ett tillräckligt tydligt
svar. Exempelvis hade ”Asien” kunnat passa in på både Japan och Ryssland så fråga 4 hade
därför vid ett sådant svar inte besvarat någonting alls.

5.1 Presentation av undersökning
Undersökningen bestod av nio frågor, varav de sista två ansågs frivilliga. Samtliga
respondenter svarade med papper och penna och svarade först på de första fyra frågorna,
som bara gällde vilken plats man såg i videoklippet, innan ytterligare frågor visades. Till
dessa frågor ombads respondenterna att svara lite mer beskrivande hur de tänkte.
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Resultaten kommer först att presenteras för varje enskild undersökning och slutligen
kommer resultaten att jämföras med varandra.
De tre undersökningarna är uppdelade i tre nivåer av stegrande svårighetsgrad där ”Nivå 1”
innehåller flest tydliga landmärken och borde vara klart enklast för respondenten att se
vilket land som åsyftas. ”Nivå 3” innehåller det lägsta antalet bilder på landmärken och en
del tydliga landmärken som Eiffeltornet, Frihetsgudinnan och operahuset i Sydney visas inte
alls. Trots detta ska det inte vara något tvivel om vilken platsen är. I alla fall om videoklippet
skulle visas utan musik. Alla bilder som visas i nivå 3 visas också i Nivå 1 och 2.

5.1.1 Resultat – Nivå 1
Antalet respondenter i den första undersökningen, med videoklipp som relativt ofta visade
tydliga landmärken, var nio personer. Deras svar överensstämde i de flesta av frågorna och
gav ett tydligt resultat.

Svar från undersökning 1
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9
8
7
6

Australien
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USA

4

Frankrike

3
2

Japan

1

Kina

0
Videoklipp 3.1 Sydney med
spansk musik

Figur 11

Videoklipp 1.1 New York med
fransk musik

Videoklipp 2.1 Paris med
australiensisk
musik

Videoklipp 4.1 Tokyo med rysk
musik

Diagrammet visar vilka länder som respondenterna angett sig se under
respektive videoklipp i Nivå 1.

Samtliga svarade rätt, eller inom rimlig felmarginal, på vilken plats som visadades i
videoklippen. Att en respondent svarat Kina på videoklipp 4.1 tyder inte på att hen baserat
sitt beslut på musiken utan snarare att hen bara trott sig se Kina och inte Japan. En av
respondenterna hade strukit över ett svar för varje video. Det överstrukna alternativet visade
sig för varje videoklipp vara den plats som musiken var tänkt att gestalta. Möjligtvis har
denna respondent först trott sig se den plats som musiken var tänkt att gestalta men har
sedan, när tydliga landmärken visats, ändrat sitt svar. Det visar sig i det här diagramet
tydligt att musiken inte märkvärt har påverkade respondenternas uppfattning om var
videoklippen utspelade sig.
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Känner du att musiken påverkade din
uppfattning av vad du såg för plats?
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Figur 12 Diagrammet visar vad respondenterna i den första undersökningen
svarat på huruvida musiken påverkat deras uppfattning av vad de sett för plats.
Ändå uppgav sex av nio respondenter att musiken vid något tillfälle påverkade deras
uppfattning av vad de såg för plats. En del påstod att det tog längre tid att bestämma sig för
vad de skulle svara på grund av att musiken tydde på en annan plats än vad de tyckte sig se.
Ett vanligt svar var att respondenten kände att musiken påverkade dem mer i de tidiga
videoklippen än de senare. Detta eftersom att respondenten börjat förstå att musiken och
bilden inte stämde ihop, någonting som ledde till att respondenten ignorerat senare musik.
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När/hur bestämde du dig för vad du
skulle svara?
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varit där.
själv aldrig varit där

C) När tydliga
landmärken visades

D) Övrigt

Figur 13 Diagrammet visar vad respondenterna i den första undersökningen
svarat på vad gäller hur de bestämt sig för vad de skulle svara.

I ovan nämnda fråga tilläts respondenterna att ge flera svar, därför överstiger det totala
antalet svar det totala antalet respondenter. En person svarade ”C & D” och en person
svarade ”A & C”. I övrigt svarades enbart ett av alternativen. De flesta av respondenterna
ansåg sig främst bestämma sig för vad de skulle svara efter att de sett landmärken som de
inte kunde förbise. Bara en person kände att den inte behövde några tydliga landmärken för
att bestämma sig för vilken plats hen såg. Två respondenter svarade ”D) Övrigt”. Den ena av
de två menade att hen inte bestämde sig förrän just när videoklippet var slut i hopp om att se
en sista detalj som kunde vara avgörande. Den andra svarade bara D på videoklipp 4.1 och
ansåg att etnicitet, folkmängd, tåg och asiatiska tecken på byggnader var avgörande för hens
svar på den frågan.
Bara en av respondenterna ansåg att videoklippen och musiken passade bra ihop medan
ingen som besvarade fråga 8 ansåg att videoklippens ordning påverkade deras svar och två
av tre som svarade på fråga 9 tyckte att de hade en annan inställning inför senare videoklipp
än i de tidigare.

5.1.2 Resultat – Nivå 2
Undersökning 2 var vad jag bestämde mig lägga störst fokus vid. Här fanns enligt mig
tillräckligt med landmärken och kännetecken för länderna för respondenten opåverkad av
musik skulle svara rätt plats men även tillräckligt med utrymme i början av videoklippen för
att kunna skapa vissa tvivel om man låter öronen vara med i bestämmandet av plats.
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Videoklipp 3.2 Sydney med
spansk musik
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Figur 14 Diagrammen visar vad respondenterna i den andra undersökningen för
vilken plats de sett i videoklipp 3.2 samt hur de bestämde sig för vad de skulle svara.

För videoklipp 3.2 svarade två respondenter Spanien och en respondent Karibien medan en
kraftig majoritet på 25 respondenter svarade Australien. Till skillnad från ”3.1” så visade
detta videoklipp inga kängurur samt en mer begränsad mängd bilder på operahuset.
Krokodiler, australiensiska flaggor och surfare fanns dock fortfarande kvar i klippet i samma
mängd som tidigare. Trots dessa kännetecken har alltså tre respondenter svarat länder och
platser som ligger nästan på andra sidan jordklotet som på något sätt skulle kunna anses
vara kopplat till den flamencomusik som spelades till videoklippet. En klar majoritet, 21 av
28, säger sig först ha bestämt sig för vilken plats de tänkte svara när tydliga landmärken
visades.
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Videoklipp 1.2 New York med
fransk musik
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Figur 15 Diagrammen visar vad respondenterna i den andra undersökningen för
vilken plats de sett i videoklipp 1.2 samt hur de bestämde sig för vad de skulle svara.
Det var dock ingen skillnad för videoklippet som visade New York. I det här videoklippet
visades inte längre frihetsgudinnan som visades vid ett tillfälle i ”1.1” men de flesta andra
kännetecknen som de gula taxibilarna, Times Square, Empire State Building och Central
Park visades fortfarande. Även en del amerikanska flaggor. Detta visade sig tydligen vara
tillräckligt för att inte få respondenterna att tänka på någon annan plats. Precis som för
Videoklipp 3.2 så baserade de flesta av respondenterna sina svar på tydliga landmärken även
i Videoklipp 1.2. Detta var det videoklipp där flest respondenter påstår sig tidigt ha kommit
fram till vad de skulle svara.
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Videoklipp 2.2 Paris med
australiensisk
musik
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Figur 16 Diagrammen visar vad respondenterna i den andra undersökningen för
vilken plats de sett i videoklipp 2.2 samt hur de bestämde sig för vad de skulle svara.
En respondent svarade England medan resten svarade Frankrike på videon från Paris.
Jämför med ”2.1” så innehöll ”2.2” mer diskreta bilder på Eiffeltornet. Louvren, Eiffeltornet
och Notre Dame visades dock alla under någon del av videoklippet. Ingen svarade Australien
så det felaktiga svar som gavs i och med England anses inte ha påverkats av musiken.
Respondenten skrev själv att hen bara kände sig påverkad av musiken under de första
videoklippen, inte i de sista. Hela 23 respondenter svarade att de baserade sitt svar på tydliga
landmärken i Videoklipp 2.2.

Videoklipp 4.2 Tokyo med rysk
musik
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Figur 17 Diagrammen visar vad respondenterna i den andra undersökningen
svarade för vilken plats de sett i videoklipp 4.2 samt hur de bestämde sig för vad de
skulle svara.
Precis som i den första undersökningen fanns det de som svarade Kina istället för Japan.
Som sagt tidigare så är detta en beräknad felmarginal och anses inte som en påverkan från
musiken. En respondent svarade ”USA eller Japan”. USA är ju ett mångkulturellt land så jag
antar att respondenten inte tyckt att etnicitet på invånarna spelat allt för stor roll i hens
uppfattning om vad för plats som visats. De japanska tecknen på byggnaden verkar hen inte
ha reflekterade allt för mycket över. Även för denna video verkar de flesta respondenterna
haft svårt att förbise tydliga landmärken. 18 av 28 respondenter säger sig ha baserat sitt svar
på detta i Videoklipp 4.2. Videoklipp 4.2 hade näst flest respondenter som säger sig inte ha
behövt några tydliga landmärken för att nå ett svar.
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Lyssnade/såg på ett
annat sätt?

Figur 18 Diagrammet visar vad respondenterna i den andra undersökningen
svarade på tre av ”ja/nej-frågorna”.
De övriga frågorna i undersökningen gav tydliga majoriteter för vissa svar. 22 av
respondenterna kände att musiken påverkade deras uppfattning av bilden, 23 respondenter
trodde inte att videoklippens ordning påverkade deras svar och 20 respondenter trodde att
deras inställning var annorlunda i senare videoklipp än i de tidigare. Många respondenter
poängterade här att de efter ett visst antal videor insåg vad undersökningen gick ut på och
därför insåg att de kunde ignorera musiken.
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Tycker du att musiken var opassande till
bilden?
Ja, alltid opassande
Ibland ja, ibland inte
"Nej" eller "den var passande tills platsen identifierats"

7%

39%

54%

Figur 19 Diagrammet visar vad respondenterna i den andra undersökningen
svarade på huruvida musiken ansågs opassande till bilden eller ej.
Över 50% av de som genomförde Nivå 2 tyckte att musiken alltid var opassande till bilderna
som visades medan bara 7%, motsvarande två respondenter, tyckte motsatsen.

5.1.3 Resultat – Nivå 3
I den svåraste nivån av videoklipp begränsades antalet respondenter på grund av tidsbrist.
En del intressant data lyckades dock insamlas från de som ställde upp i undersökningen. I
Nivå 3 återfinns alltså de videoklipp som hade den lägsta mängden bilder på tydliga
landmärken.
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Videoklipp 3.3 Sydney med spansk
musik
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Figur 20 Diagrammen visar vad respondenterna i den tredje undersökningen
svarade för vilken plats de såg i videoklipp 3.3 och hur de bestämde sig för sitt svar.
Jag var medveten om att väldigt få tydliga landmärken visades från det australiensiska
videoklippet. Dock visas den australiensiska flaggan vid några tillfällen samt en stor mängd
klipp med surfare och storstadsmiljöer. Ingen respondent valde att svara Australien utan det
populäraste valet var Spanien. De flesta respondenterna hävdade sig ha baserat en stor del
av sitt svar på musiken. Dubai, Portugal, Mexiko och Italien var alla svar som angavs av var
sin respondent. Det varma klimatet i kombination med musiken ansågs av många ha varit
nog för att övertala dem att svara vad de gjorde. Nästan samtliga respondenter besvarade
fråga 6, ”När/hur bestämde du dig för vad du skulle svara för respektive plats?”, med att
själva beskriva att musiken var det som var det som deras svar grundades på. Bara en
respondent svarade någonting annat och denne angav ”B) Tidigt, men jag har själv aldrig
varit där”. Respondenten som svarade Italien uttryckte att hen först tyckte att det kändes
som Spanien men att arkitekturen inte stämde in. Efter att ha sett ett italienskt ord så valde
respondenten att svara Italien. Intressant nog har alltså ett flertal engelska ord och den
australiensiska flaggan ignorerats av samtliga respondenter.
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Videoklipp 1.3 New York med
fransk musik
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Figur 21 Diagrammen visar vad respondenterna i den tredje undersökningen
svarade för vilken plats de såg i videoklipp 1.3 och hur de bestämde sig för sitt svar.
En av respondenterna svarade Italien på videoklipp 1.3. Detta ansåg respondenten själv
främst berodde på musiken. Även om musiken snarare påminde om Frankrike, enligt
respondentens egen utsago, så valde hen att svara Italien efter att ha sett de få bilder från
”little Italy” som visades från New York. Respondenten sa att musiken hade kunnat passa
bra även till Italien och att det troligtvis påverkade vad hen svarade. Med andra ord förbisåg
respondenten tydliga bilder från Times Square, Central Park och dylikt. I övrigt var
respondenterna eniga om att det var USA som visades. Enligt fråga 6 i min undersökning
verkade detta vara det videoklipp från Nivå 3 som gick näst snabbast att svara på. Tre
respondenter uppgav sig ha svarat tidigt utan att själva ha besökt platsen och en av
respondenterna har själv varit där. Två respondenter behövde tydliga landmärken innan de
kunde avgöra vilken plats det var. En av respondenterna beskrev detta videoklipp som det
svåraste av de fyra och hävdade att det lika gärna hade kunnat vara Frankrike men att det
slutgiltiga svaret fick bli USA baserat på de gula taxibilarna. En annan respondent nämner
såväl England som Frankrike som potentiella gissningsalternativ men att en jazzmusiker vid
ett stort övergångsställe kändes väldigt opassande till såväl England som Frankrike. Denna
musiker hävdar respondenten var vad som fick svaret att väga över till USA snarare än de
andra länderna som respondenten tyckt sig kunna gissa på.
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Videoklipp 2.3 Paris med
australiensisk
musik
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Figur 22 Diagrammen visar vad respondenterna i den tredje undersökningen
svarade för vilken plats de såg i videoklipp 2.3 och hur de bestämde sig för sitt svar.
De flesta av respondenterna verkade komma fram till att det var Frankrike som visades när
Triumfbågen visades. Då det landmärket visats så verkade många respondenter luta sig
tillbaka och slappna av. En del respondenter kommenterade att videoklippet var förvirrande.
En av respondenterna skrev bland annat att hen först tyckte sig se Frankrike men att
musiken fick henne att vilja ändra sitt svar till Australien. Respondenten säger sig ha ändrat
tillbaka till Frankrike efter att ha sett Triumfbågen. En av respondenterna svarade dock
intressant nog Australien. Detta efter att ha konstaterat att musiken i föregående videoklipp,
Videoklipp 1.3, inte passade ihop med bilden. Fyra respondenter säger sig ha bestämt sig för
vad de skulle svara när tydliga landmärken visade sig och en respondent hade själv besökt
platsen. Ytterligare en av respondenterna beskrev hur upplevelsen av bilden förändrades
med tiden och att hen var säker på att platsen som visades var Australien tills att
Triumfbågen visades.
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Videoklipp 4.3 Tokyo med rysk
musik
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Figur 23 Diagrammen visar vad respondenterna i den tredje undersökningen
svarade för vilken plats de såg i videoklipp 4.3 och hur de bestämde sig för sitt svar.
Alla respondenter var eniga om att det var Japan som visades i det sista videoklippet. Tre av
respondenterna tyckte sig dock behöva se tydliga landmärken eller känntecken innan de
kunde svara vilken plats de såg på det här videoklippet. Två av respondenterna hade besökt
platsen sedan tidigare, tre kunde tidigt avgöra vilken plats det var utan att själv ha varit där.
Samtliga respondenter tyckte att musiken påverkade deras uppfattning om vad de tyckte sig
se för platser i videoklippen. Om det så var bara en bit in i videoklippen, vid bara något
enstaka videoklipp eller vid samtliga videoklipp. En del hävdar att tiden det tog att
bestämma sig för vad de skulle svara påverkades och att tydligare kännetecken för platserna
krävdes än om musiken inte hade spelats till videoklippen.
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Figur 24 Diagrammet visar vad respondenterna i den tredje undersökningen
svarade på tre av ”ja/nej-frågorna”.
En klar majoritet tyckte återigen att musiken påverkade deras uppfattning om vad de såg för
plats. Ingen av respondenterna svarade ett rakt nej på denna fråga. Svaren gick däremot isär
en del angående huruvida videoklippens ordning spelade någon roll för deras svar. Många
hävdade att de troligtvis hade svarat någonting annat på det första videoklippet om det hade
kommit senare under undersökningen. Jag har ju, som påpekat tidigare, medvetet placerat
det australiensiska klippet först eftersom att det innehöll den minsta kontrasten mellan
musik och bild enligt mitt pilottest. En rätt så klar majoritet tyckte sig ha en annan
inställning när de såg senare klipp i undersökningen.

Tycker du att musiken var opassande till
bilden?
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Ibland ja, ibland inte
"Nej" eller "den var passande tills platsen identifierats"
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Figur 25 Diagrammet visar vad respondenterna i den tredje undersökningen
svarade för huruvida musiken ansågs opassande till bilden eller ej.
En mycket mindre del respondenter tyckte att musiken alltid var opassande jämfört med
tidigare videoklipp.

5.2 Analys
Jag ställde mig i efterhand delvis kritisk till mitt metodval. De flesta respondenter anser att
de någon gång förstod vad undersökningen gick ut på. Med andra ord är det svårt att hävda
att resultatet för de olika videorna är lika pålitliga. Hur hade samma respondenter svarat om
ordningen på videoklippen ändrats eller om de bara fått se ett av videoklippen? Visserligen
tyckte de flesta av respondenterna att videoklippens ordning inte spelat någon roll för deras
svar, men jag tror ändå att det kan ha haft en viss påverkan. Även om kanske inte fler
respondenter hade svarat fel på videoklippen från Tokyo så kanske fler hade svarat rätt på
videoklippet från Australien om det legat senare i ordningen.
Jag känner även att det faktum att jag innan undersökningen förklarade för respondenterna
att de skulle få se fyra videoklipp och där notera vilket land de såg kan ha påverkat resultatet.
Det hade varit intressant att se hur respondenterna hade svarat om de bara hade fått se ett
videoklipp och sedan fått frågan ”Vilken plats var det ni just såg?” Jag tror att musikens
chans att påverka tittarna minskade nu när jag sagt till mina respondenter att skriva ner vad
det var för platser de såg. Resultatet jag samlade ihop anser jag dock fortfarande intressant.
Utöver detta måste jag även problematisera såväl det låga antalet respondenter samt vilka de
deltagande respondenterna var. Samtliga respondenter var studenter på Högskolan i Skövde,
med andra ord unga vuxna med en högre utbildning. Att resultaten från lägre utbildade unga
vuxna hade kunnat skilja sig från de som jag nu har samlat in anser jag som möjligt, men
inte nödvändigt. Undersökningen innehåller totalt 46 respondenter. En relativt stor mängd
baserat på mina resurser, men inte tillräckligt många för att resultatet ska kunna anses
överförbart på en större mängd människor.

Tycker du att musiken påverkade din
uppfattning av vad du såg för plats?
(Samtliga 46 respondenter inräknade)
7%
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Figur 26 Diagrammet visar hur stor del av respondenterna som svarat ”ja”, ”nej”
eller ”lite” för huruvida musiken påverkat deras uppfattning av vad de sett för plats.
Diagrammet innehåller data från alla respondenter ur alla undersökningar.
Av de 46 respondenter som deltagit i undersökningen svarade hela 36 personer,
motsvarande 78 %, att de kände att musiken påverkade deras uppfattning av vad de såg för
plats. Med andra ord så anser respondenterna att, även om de inte alltid svarade utifrån
musiken, så hade den en tydlig påverkan på deras uppfattning av vad de såg. Detta är en klar
majoritet som alltså överstiger tre fjärdedelar av respondenterna. Endast sju respondenter,
15 %, tyckte sig å andra sidan inte påverkas av musiken alls. Utöver vad respondenterna
själva anser så är det tydligt att då färre landmärken visades så spelade musiken en allt
större roll i vilken plats som respondenten uppfattade sig se. Exempelvis så svarade samtliga
nio respondenter rätt på vilken plats som visades för videoklipp 3.1 medan tre av 28 svarade
fel på videoklipp 3.2. För videoklipp 3.3 var det inte längre någon som lyckades svara rätt.
Kontrasten mellan de australiensiska bilderna och den spanska musiken måste dock
poängteras som den minsta av de fyra olika kombinationerna. När operahuset, kängurur och
krokodiler inte längre visades så var det varma klimatet och övrig brist på kännetecken nog
för att respondenterna skulle lita på vad de hörde när de bestämde sina svar. Jag trodde att
de australiensiska flaggorna och surfarna skulle spela en större roll när respondenterna
skulle bestämma sig för vilken plats de såg. Så det förvånade mig att ingen respondent
lyckades svara rätt på 3.3. Vad gäller videoklippen från New York så var det ingen som
svarade fel på varken den lättaste eller den mellersta nivån. Dock så var det flera som kände
sig förvirrade vid den svåraste nivån och trots att, bland annat, Times Square visades under
stora perioder av videon så var det flera som kunde tänka sig att Frankrike var det rätta
svaret, men att de ändå valde att svara USA. Det var även en respondent som svarade fel.
Även för videoklippet från Paris kan man se en exponentiell ökning i musikens påverkan på
respondenterna från Nivå 1 till Nivå 3. Samtliga respondenter svarade rätt i Nivå 1 och en
respondent svarade fel i såväl Nivå 2 som Nivå 3. I Nivå 3 var det även ett flertal som var
osäkra på om Frankrike faktiskt var rätt svar eller att de under en längre tid i klippet trott att
vad som visades var Australien men förstått att det varit Paris då triumfbågen visats.
Tokyos videoklipp verkade vara det land som påverkades minst av musiken. En del
respondenter har svarat Kina, men som tidigare påpekat fanns vissa orosmoln över hur pass
välkända miljöer och landmärken som finns i Tokyo jämfört med övriga platser som valts ut.
Totalt så svarade sju av 46 respondenter att de tyckte sig se Kina istället för Japan. Detta kan
inte anses ha varit på grund av musikalisk påverkan. Ingen av respondenterna uppger sig
heller ha baserat sitt svar för Tokyos videoklipp på den musik som de hört.
En allt högre del av respondenterna verkade tycka att musiken passade bilderna bättre ju
svårare det var att känna igen platsen. Samtliga nio som gjorde den första undersökningen
ansåg att musiken var opassande medan bara just över 50 % av de tillfrågade i Nivå 2 ansåg
musiken opassande. I Nivå 3 var det bara en tredjedel av respondenterna som tyckte att
musiken alltid var opassande.
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Figur 27 Diagrammet visar de sammanlagda svaren. Alla svar från alla videor är
samlade och dividerade med fyra för att få lika många svar som respondenter. En
uträkning på detta medföljer bland bilagor.
Det vanligaste svaret på fråga 6, ”när/hur bestämde du dig för vad du skulle svara för
respektive plats?”, var C. 30 av 46 respondenter svarade att det först när tydliga landmärken
visades som svaret valdes ut. Bedömt av denna information hade resultatet alltså kunnat få
en stor skillnad i sitt utfall om jag gjort ytterligare en nivå av videoklippen.

5.3 Slutsatser
Jag finner det tydligt att musiken kan ha en stor påverkan på vad vi uppfattar att vi ser för
plats på film. Flera respondenter har svarat fel och fler därtill har hävdat att de först fått en
uppfattning om vad bilden visar för plats men sedan ångrat sig när tydliga landmärken
visats. Med andra ord kan man konstatera att musiken har svårt att påverka uppfattningen
av var bilder är tagna om tydliga landmärken visas. En del landmärken verkar för tydliga för
at kunna bli förbisedda. När kontrasten mellan musik och bild blir för stor, som i
videoklippet som visar Tokyo med rysk musik så verkar musiken få väldigt svårt att hävda
sig också.
Jag finner det intressant att läsa att en klar majoritet från alla tre nivåer anser att musiken
har påverkat deras uppfattning av vad de såg för land i videoklippen. Även om det, bortsett
från Videoklipp 3.3, bara var några enstaka respondenter som gav slutgiltiga svar som inte
överensstämde med vad videoklippen egentligen visade så har alltså musiken på något sätt
påverkat hur de tolkat bilden. Vissa har ansett att det tagit längre tid att bestämma sig för
vad de ville svara jämfört med om de hade sett videoklippet utan musik.
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6 Avslutande diskussion
6.1 Sammanfattning
Den fråga som jag ämnade besvara genom undersökningen var ifall musik som anses
stereotypisk för specifika länder kan påverka uppfattningen av väl kända bilder från andra
länder. Australien, Frankrike, Ryssland och Spanien valdes ut att representeras musikaliskt
medan New York, Paris, Sydney och Tokyo valdes ut att visas visuellt. För de länder som
valts ut att representeras musikaliskt studerades musikhistoria i kapitel 2, bakgrund.
Ett antal förundersökningar genomfördes för att ta reda på vad som kännetecknar de platser
som valts att gestaltas visuellt samt om teorierna för vilken typ av musik som förknippas
med de platser som valts att gestaltas musikaliskt faktiskt existerar. Samtliga kompositioner
är skrivna och inspelade av andra upphovsmän än mig själv och används enligt fair use. Efter
en pilotundersökning bestämdes att undersökningen skulle delas upp i tre delar. Varje del
skulle visa samma platser men i en allt svårare nivå av igenkännbarhet.
Totalt så deltog 46 personer i undersökningen som visade på att en klar majoritet av
respondenterna upplevde att deras uppfattning om det visuella påverkades av musiken.
Däremot var det relativt få respondenter som faktiskt gav slutgiltiga svar som tydde på att de
baserats på musiken. I den lättaste visuella nivån, Nivå 1, så var det ingen som angav något
svar som tydde på att musiken haft så stark påverkan att svaret påverkats. I Nivå 2 svarade
tre respondenter att videoklippet från Sydney visade platser som snarare passade till
musiken. Två respondenter svarade Spanien och en respondent svarade ”Karibien”, vilket
visserligen inte är ett land. I Nivå 3, den svåraste nivån av visuella kännetecken, påverkades
respondenterna tydligt. Ingen av respondenterna svarade rätt på videoklippet från Sydney,
flera respondenter kände sig även tveksamma till vad de skulle svara på videoklippen från
New York och Paris. Dock så verkade kontrasten mellan musik och kultur för stor i
videoklippet från Tokyo.
Det framgick med andra ord tydligt från undersökningarna att musiken hade en stegrande
påverkan på respondenternas uppfattning om vad bilderna visade för plats när
svårighetsgraden på klippen ökade. Dock så står det även klart att det är osannolikt att allt
för tydliga landmärken, som Frihetsgudinnan eller Eiffeltornet, kan förbises. När kontrasten
mellan bild och musik var mindre var det större möjlighet att respondenten baserade sitt
svar på musiken än om kontrasten var allt för stor. Ett flertal respondenter sade sig med
tiden förstå undersökningens syfte, vilket kan ha påverkat resultatet för senare videoklipp.
Ett genomsnitt på 30 av 46 respondenter ansåg sig först bestämma sig för vad de skulle svara
när de såg tydliga landmärken som de förknippade med det land de svarat.

6.2 Diskussion
6.2.1 Diskussion av urvalsgruppen och metoden
Respondenterna som genomförde undersökningen varierade i ålder men samtliga var mellan
18 och 30 år. En klar av majoriteten av respondenterna studerade på högskolenivå och detta
skulle möjligtvis ha påverkat undersökningens resultat jämfört med om respondenterna
hade varit i majoritet lägre eller högre utbildade.
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Det går även att ställa sig kritisk till hur väl anpassad metoden varit för att kunna få svar på
min frågeställning. Att flera respondenter redan i början av undersökningen förstod vad den
åsyftade, gjorde att de redan innan de senare videoklippen kunde bestämma sig för att
ignorera musiken. Att Kaminskas och Riccis (2011) metod fungerade för dem berodde
mycket på att det inte skulle spela någon större roll ifall deras respondenter kände till vad
hela undersökningen gick ut på. Troligtvis hade det passat bättre att bara spela upp ett eller
två videoklipp för varje person. Mest trovärdig data hade definitivt kunnat insamlas om bara
ett videoklipp med musik hade undersökts per respondent. På så vis hade respondenten inte
kunnat förbereda sig på att musiken och bilden skulle representera två olika platser och att
musiken var ämnad att vilseleda respondenten att tro att vad som visades var en annan plats.
Detta hade dock krävt ett större antal respondenter då undersökningen även gynnas av att
använda flera videoklipp istället för bara ett. Exempelvis så hade i det här fallet
videoklippen från Tokyo troligtvis gett andra resultat än videoklippen från Sydney.
Det blev även en väldigt ojämn fördelning mellan hur många respondenter som deltog för
varje nivå. 28 respondenter deltog i den mellersta nivån medan bara 18 respondenter deltog
i de andra två nivåerna tillsammans. Det hade helt klart varit spännande att ha fler
respondenter i de här två grupperna för att se om de i Nivå 1 fortsatt att vara lika enade om
sina svar och om några ytterligare personer i Nivå 3 hade baserat sina svar på musiken. Det
hade varit svårt att få tillräckligt många respondenter att ställa upp för att kunna överföra
resultatet och låta det anses representativt för Sveriges unga vuxna.
Då enbart svenska unga vuxna deltagit i undersökningen är det svårt att kunna säga att
resultatet varit detsamma om den genomförts på en samling respondenter med en annan
uppväxt och kultur. Det är också svårt att hävda att det definitivt skulle ge ett annat resultat
med respondenter som är uppvuxna i andra länder. Däremot så anser jag det är sannolikt att
inhemska personer från länder som musiken representerade eller visades visuellt hade
reagerat annorlunda till undersökningen. Att höra musik som förknippas med eller se platser
från sitt eget land tror jag skulle öka risken till att musiken ignorerades. Jag ansåg det därför
också viktigt att fråga respondenterna om de besökt någon av platserna innan
undersökningen.
Med vetskap om att några av respondenterna har en musikalisk bakgrund så tror jag att det
kan finnas skillnader i hur dessa svarat jämfört med de utan musikalisk bakgrund. Detta
baserat på Lynch & Eilers (1991), som bland annat visade på att musikskolade barn har
lättare att känna igen falska noter i västerländska skalor jämfört med barn utan musikalisk
bakgrund i samma åldrar. Däremot är jag osäker på hur detta skulle påverka deras resultat.
Å ena sidan skulle ett starkare igenkännande av musikstilarna kunna bidra till att den
musikskolade respondenten försökte finna saker som återspeglar musiken i det som visas
visuellt. Men det är också möjligt att det faktum att respondenten aktivt uppfattar musiken
som karaktäristisk för en viss plats men att denna också uppmärksammar att platsen den ser
inte stämmer överens med vad den hör.
Undersökningen har inte samlat data relevant för, eller analyserat, genusaspekter då detta
inte ansågs relevant för undersökningen när jag ville göra en mer allmän undersökning utan
att se någon skillnad mellan kön. Detta vore dock kanske någonting att undersöka i framtida
arbete.
På det stora hela tycker jag att min metod har lyckats besvara frågan någorlunda väl, även
om den har lämnat en del felmarginaler. Min undersökning har visat på att musik har
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betydelse för hur vi uppfattar plats/miljö visuellt. Baumgartner (2006) nådde slutsatsen att
om människor visas affektiva bilder så påverkas deras känslor starkare när de utsätts för
klassisk musik samtidigt. Det är möjligt att denna koppling mellan det man hör och ser kan
vara överförbart på hur vi uppfattar den plats som visas. När musik och bild
överensstämmer borde en person ha lättast att känna igen en plats liksom att det finns en
möjlighet att detta försvåras när de står i kontrast. Ibland kan musiken till och med få en
person att uppleva sig se en annan plats än vad som faktiskt visas.

6.2.2 Undersökningens nytta i branschen
Det är mycket i undersökningen som visar på att musiken har en stor påverkan på var en
tittare uppfattar att bilder utspelar sig. Att använda sig av stereotyper inom musik som står i
kontrast mot det visuella verkade förvirra respondenterna och i många fall valdes musiken
att ignoreras. Ifall musik ska bidra till att ge tittaren eller spelaren en bättre inlevelse i spelet
kanske det är nödvändigt att på något sätt implementera delar av de stereotyper som de
platser utvecklingsteamet vill försöka gestalta. Även om man kanske inte behöver använda
klassisk flamenco för att gestalta Spanien så kan det kanske vara effektivt att använda en
spansk gitarr tillsammans med instrument av mer allmän karaktär. Samtidigt vore det
kanske nyttigt att hitta nya sätt att representera platser på än att använda sig av dessa gamla
stereotyper?
I en tid när dataspel blir allt mer grafiskt realistiska så borde allt högre krav ställas på
musiken att följa denna utveckling. Därför kanske större plats ska ges till kompositörer att
arbeta närmare med utvecklingsteam? Även om kanske detta redan är fallet i de största
spelföretagen som har den högsta budgeten så kanske man även borde föra en närmare
diskussion med kompositörer i spel med lägre budget.
Scott (2010) ifrågasätter hur pass viktigt det är att förstå var berättelser utspelar sig. Även
om min undersökning inte direkt kan besvara hur pass viktigt det är att förstå var berättelser
utspelar sig så var det tydligt att respondenterna upplevde en förvirring när musik och bild
misstämde. Detta var dock under ledning att personerna skulle aktivt försöka förstå var
bilderna utspelade sig. Men det visar ändå på att ett störningsmoment uppkommer då musik
och bild står i kontrast. Så det är möjligt att man som tittare vill förstå var en berättelse
utspelar sig, även om det kanske mer sällan är relevant för berättelsen i sig som jag tolkar att
Scott (2010) menar.

6.2.3 Undersökningen och samhället
Stereotyper är i mångt och mycket ett känsligt ämne och användandet av sådana bör, enligt
mig, alltid ifrågasättas både en och två gånger innan dess användande.
Från musikens perspektiv vill jag påstå att globaliseringen sakta men säkert gör att musiken
låter allt mer likadan över hela världen. Den moderna musiken som spelas på radio och
populariseras skiljer sig inte märkvärt från olika länder. För att finna olika länders
musikaliska stereotyper måste man kanske istället, som jag gjort i min undersökning, gå
bakåt i tiden och söka efter olika länders äldre traditioner och folkmusik. Samtidigt kanske
användandet av sådana stereotyper kan hindra våra uppfattningar om andra länder och
deras invånare från att utvecklas. Jag anser det därför viktigt att ta ansvar för vilka bilder
man förmedlar av andra kulturer. Möjligheten att hitta nya medel att koppla musik till plats
utan att använda dessa föråldrade musikaliska genrer borde därför undersökas.
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För många kan även användandet av stereotyper vara väldigt känsligt. Exempelvis så
använde jag mig av musik spelad på en didgeridoo för att representera Australien i min
undersökning. Även fast detta har gjorts vid flera tillfällen i film så kan det anses
problematiskt när didgeridoon är ett instrument som såväl är uppfunnet som främst använd
av Australiens urbefolkning, aboriginerna. Aboriginerna invaderades och tvingades lämna
plats när landet koloniserades i slutet på 1700-talet. Att deras musik ska auditivt
representera det Australien som inte förrän 1963 gav dem rösträtt kan förstås frammana
många känslor. Å andra sidan kanske detta användande kan ha en motsatt effekt då de skulle
kunna känna att de uppmärksammas på det auditiva planet. Att det känns positivt att en av
deras konstformer och kännetecken är det som auditivt kännetecknar hela landet som de bor
i.
Ett liknande exempel hade kunnat göras på hur stereotypisk tysk musik hade kunnat
representeras av Wagner. Däremot finns det starka kopplingar till nazism. Att använda
denna stereotypiska musik kan nästan hävdas vara politiskt och tolkningen av det man ser
och hör kan vara att skaparen av materialet kopplar Tyskland till nazism, någonting som inte
nödvändigtvis måste vara sant. Detta problematiserar användandet av musikaliska
stereotyper till film och spel. Uppfattas användandet av didgeridoo till Australien som att
skaparen av materialet uppleveler att aboriginer och övriga australiensare lever i harmoni?
I min undersökning är det uppenbart att stereotyper existerar inom musiken. Dock så har
jag bara lyckats bekräfta att ett fåtal stereotyper för olika länder existerar. Kanske finns det
fler sorter av stereotyper inom musiken som jag inte undersökt? Exempelvis hur kvinnor
eller män framställs med musik i film. Skiljer sig temalåtar för olika karaktärer sig åt
beroende på om det är en man eller kvinna?

6.3 Framtida arbete
Om arbetet hade fortsatt under en lite längre tid hade fler respondenter kunnat samlas in.
Jag hade önskat att ungefär 100 respondenter till varje nivå hade kunnat delta. Detta hade
kunnat ge ett mycket pålitligare resultat än det som jag samlat in i denna undersökning.
Om arbetet pågått i ytterligare en tid hade fler svårighetsgrader kunnat skapas och
undersökas. Jag hade tyckt att det varit intressant att se hur respondenter svarat om
videoklipp med bara lite lägre igenkännbarhetsgrad visats till den musik som jag tidigare valt
ut. Jag själv finner det troligt att ett mycket högre antal respondenter svarat fel på
exempelvis Paris om bara inte triumfbågen visats i videoklipp 2.3.
Om projektet varat i dubbelt så lång tid hade andra åldersgrupper kunnat undersökas. Hade
det varit någon skillnad om testet utförts på yngre eller äldre? Man skulle då kunna jämföra
om musiken har större påverkan för någon viss åldersgrupp. Det vore intressant att se om
musikens påverkan ökar, minskar eller är relativt oförändrad ju äldre respondenterna är.
Det hade även varit intressant att göra en undersökning liknande denna men som
undersöker hur musik påverkar uppfattningen av en fiktiv karaktär. Kan en karaktär med
neutrala ansiktsuttryck uttryck uppfattas olika beroende på vilken musik som spelas när de
visas upp? Hur stor betydelse skulle musiken kunna ha för uppfattningen av denna karaktärs
personlighet?

42

7 Referenser
Abraham, G. (1979). The Concise Oxford History of Music. New York: Oxford University
Press.
Aramis (Kompositör). (2013). Bundjalung. [Aramis, Artist]
Australian Music. (den 4 March 2008). Hämtat från Australian Government:
http://australia.gov.au/about-australia/australian-story/austn-music den 19 Mars
2014
Barbancho, I., Roig, C., Molina, E., Tardón, L. J., & Barbancho, A. M. (2013). Rumbator: A
flamenco rumba cover version generator based on audio. Maynooth: Conference on
Digital Audio Effects.
Basic Music Theory: C Phrygian Mode. (u.d.). Hämtat från Basic Music Theory:
http://www.basicmusictheory.com/c-phrygian-mode den 19 Mars 2014
Baumgartner, T. ( 2006). The emotional power of music: How music enhances the feeling of
affective pictures. i K. Lutzb, C. F. Schmidt, & L. Jäncke, Brain Research (ss. 151–
164). Zürich: University of Zürich.
Brel, J., Blau, E., & Shuman, M. (den 22 January 1968). Jacques Brel is Alive and Well and
Living in Paris. (E. Stone, M. Shuman, S. Elliott, & A. Whitfield, Artister) The Village
Gate Theater, New York, New York, USA.
Brook, D. (1970). Six great Russian composers: Glinka, Borodin, Mussorgsky, Tchaikovsky,
Rimsky-Korsakov, Scriabin; their lives and works. New York: Books for Libraries
Press.
Butoy, H., & Gabriel, M. (Regissörer). (1990). The Rescuers Down Under [Film].
Czopp, A. M. (2008). When is a compliment not a compliment? Evaluating expressions of
positive stereotypes. Journal of Experimantal Social Psychology, 413-420.
Dargan, A. (Kompositör). (2003). Dreamstones. [A. Dargan, Artist] På Territory.
Davis, R. (2010). Complete Guide to Film Scoring. Boston: Berklee Press.
de Lucía, P. (Kompositör). (1976). Almoraima. [P. de Lucía, Artist] På Almoraima.
Dente Ross, S., & Martin Lester, P. (2011). Images That Injure. Santa Barbara: ABC CLIO.
Domra, a Lost and Found Music Instrument of Ancient Russia. (den 11 10 2007). Hämtat
från Russia IC: http://www.russia-ic.com/culture_art/traditions/591/#.UvqJo6MVUk den 11 Februari 2014
Dranger, J. R. (den 11 10 2013). #bildskolan 7: Vad är en stereotyp? Hämtat från
Feministiskt Perspektiv: http://feministisktperspektiv.se/2013/10/11/bildskolan-7vad-ar-en-stereotyp/ den 08 02 2014
Ekkel, B. (1997). Complete Balalaika Book. Mel Bay: Mel Bay Publications.

43

Expedia - New York Vacation Travel Guide. (den 6 Mars 2013). (Expedia) Hämtat från
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=MtCMtC50gwY den 19 Februari 2014
Expedia - Paris Vacation Travel Guide. (den 6 Mars 2013). (Expedia) Hämtat från YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=AQ6GmpMu5L8 den 2 Mars 2014
Expedia - Sydney Vacation Travel Guide. (den 7 April 2013). (Expedia) Hämtat från
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=OrIDTJH2ZZM den 2 Mars 2014
Expedia.co.uk - Discover the world of food in Tokyo with Expedia.co.uk. (den 24 Juli 2013).
(Expedia) Hämtat från YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=8suIea7vV88
den 7 April 2014
Fairman, P. (Regissör). (1986). Crocodile Dundee [Film].
Flamenco
Guitarist:
Music.
(u.d.).
Hämtat
från
Flamenco
Guitarist:
http://www.flamencomusic.net/documents/music.html den 20 February 2013
Fletcher, N. (1996). The Didjeridu (Didgeridoo). Acoustics Australia vol.24, 11-15.
Gallegos, B. P. (1992). Literacy, Education, and Society in New Mexico, 1693-1821. New
Mexico: University of New Mexico Press.
Gipsy Kings (Kompositör). (1988). Duende. [Gipsy Kings, Artist] På Gipsy Kings.
iMovie (Version 8.0.6). (2010). [Datorprogram], Kalifornien, USA: Apple Inc.
Jansson, R. (2007). Stora Musik Guiden. Bromma: Notfabriken Music Publishing AB.
Kaal,

R.
(u.d.).
Balinese
Music.
Hämtat
från
http://www.musikaal.com/pelog.html den 19 03 2014

Musikaal

Studio:

Kaminskas, M., & Ricci, F. (2011). Location-Adapted Music Recommendation Using Tags. i
J. Konstan, R. Conejo, J. Marzo, & N. Oliver, User Modeling, Adaption and
Personalization (ss. 183-194). Berlin: Springer Berlin Heidelberg.
Ling, J. (1989). Europas Musikhistoria: Folkmusiken. Göteborg: Esselte Studium
Akademiförlaget.
Lippman, W. (1991). Public Opinion. New Jersey: Transaction Publishers.
Logic Pro (Version 9.1.8). (2012). [Datorprogram], Kalifornien, USA: Apple Inc.
Loosely, D. (2003). Popular Music in Contemporary France. Oxford: Berg.
Lynch, M. P., & Eilers, R. E. (1991). Children's Perception of Native and Nonnative Musical
Scales. Music Perception Vol. 9, No. 1, 121-131.
Maes, F. (2002). A History of Russian Music. California: University of California Press.
Manuel, P. (1989). Modal Harmony in Andalusian, Eastern European, and Turkish Syncretic
Musics. Yearbook for Traditional Music, Vol. 21, 70-94.

44

Marco, T. (1993). Spanish Music in the Twentieth Century. Cambridge: Harvard University
Press.
Maunsbach, U. & Wennersten, U. (2011), Grundläggande immaterialrätt. 2. uppl. Malmö:
Gleerups Utbildning AB.
Nova Menco (Kompositör). (1998). Flight to Paradise. [Nova Menco] På Flight To Paradise.
Olson, L. (2004). Performing Russia. New York: Routledge.
Perry, C. (2005). Didgeridoo: A Look into Aboriginal Culture. Muncie: Ball State University.
Referenser Harvard, Umeå Universitetsbibliotek. (u.d.). Hämtat från Umeå
Universitetsbibliotek: http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/referenserharvard den 20 February 2013
Sachs, C. (2012). The History of Musical Instruments. New York: Courier Dover
Publications.
Scott, D. B. (2010). Musical Style and Social Meaning. Leeds: Ashgate.
stereotyp.
(den
08
02
2014).
Hämtat
från
Nationalencyklopedin:
http://www.ne.se/lang/stereotyp/315197 den 8 Februari 2014
Stites, R. (2013). The ways of Russian popular music to 1953. i N. Edmunds, Soviet Music
and Society Under Lenin and Stalin (ss. 19-29). New York: RoutledgeCurzon.
Tchamouroff, S. (u.d.). Bal Musette. Hämtat från Washington Accordions:
http://www.washingtonaccordions.org/balmusette.htm den 20 February 2013
Tenzer, M. (2006) Analytical Studies in World Music. New York: Oxford University Press
The Travel Bug - Tokyo, Japan. (den 20 Maj 2010). Hämtat från YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=m6y6t0ZQn0A den 7 April 2014
Ther, C. (Kompositör). (2010). La Neuvelle En Printemps. [Orchestre Musette Café de Paris,
Artist] På Nuits Blanches.
Tinker, C. (2003). Jacques Brel is Alive and Well and Living in Paris: Introducing Chanson
to Anglophone Audiences. Practising popular music, 909-914.
Tokyo

Revealed.
(2002).
(Travel
Channel)
Hämtat
från
https://www.youtube.com/watch?v=HQ-d6TILYLU den 4 April 2014

YouTube:

Traditional (Kompositör). (1991). Kalakoltschik. [Balalaika Ensemble Wolga, Artist] På Best
of Russian Folk Songs.
Warner, L. (2012). The Russian Folk Play 'Tsar Maximilian': An Examination of Some
Possible Origins and Sources. Folklore, 185-186.
Washabaugh, W. (2013). Flamenco Music and National Identity in Spain. Farnham:
Ashgate Publishing.
Vaughan Williams, R. (1996). National music and other essays. New York: Clarendon Press.

45

Woo, J. (Regissör). (2000). Mission: Impossible II [Film].
Østbye, H., Knapskog, K., Helland, K., & Larsen, L. O. (2008). Metodbok för
medievetenskap. Ljubljana: Liber AB.

46

Appendix A - Enkät (visades på biografens duk)
Undersökning i Medier, Estetik och Berättande
Sebastian Mårtensson
Du kommer först att få se 4 videoklipp. Dessa videoklipp visar var sin stad.
Besvara varje videoklipp, 1-4, med vilket land du tror visas.
Ytterligare frågor tillkommer efter det fjärde videoklippet.
Ge beskrivande svar på fråga 5-9
~*~*~*~*~
1.
2.
3.
4.

Vilket land är detta?
Vilket land är detta?
Vilket land är detta?
Vilket land är detta?

5. Känner du att musiken påverkade din uppfattning av vad du såg för plats?
6. När/Hur bestämde du dig för vad du skulle svara för respektive plats?
A) Tidigt, jag har personligen varit där så jag har god uppfattning om hur platsen ser ut.
B) Tidigt, men jag har själv aldrig varit där
C) När tydliga landmärken visades
D) Övrigt – när/hur?
7. Tyckte du att musiken vid något tillfälle var opassande till bilden?
8. Tror du att videoklippens ordning påverkade dina svar?
9. Upplevde du att din inställning inför senare videoklipp var annorlunda än
de första?
Exempelvis att du lyssnade/såg på ett annat sätt?
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