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Sammanfattning 
 

 

Musiken har alltid haft en stor roll i filmens historia. Men vad händer om man 
använder sig av musik som inte är kongruent med innehållet. Det vill säga inte 
stämmer överens med vad berättarrösten säger eller vad bilderna förmedlar. Det har 
tidigare gjorts undersökningar inom detta ämne men, vad jag vet, inte genom 
användandet av dokumentärt material. Förändras det dokumentära innehållet, den 
kunskap vi får av och om huvudpersonen, genom användandet av musik som inte är 
kongruent med innehållet? 
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1. Introduktion. 

I stort sätt alla människor har vuxit upp med film men alla har kanske inte reflekterat över 
vad musiken och ljudet gör för berättandet i filmen. En glad person karaktäriseras med glad 
musik, det jag i texten benämner som kongruent musik, det vill säga musik som förstärker 
det som berättas i filmen. Icke- kongruent musik är således musik som inte är anpassat efter 
vad som berättas i filmen.  

Vi är vana med att det läggs en viss sorts musik eller ljud till en viss sorts stämning men kan 
man genom olika musik/ljudläggning ändra uppfattningen om en person? Hur uppfattas en 
persons egenskaper om man lägger ett ljud/musikspår som är icke- kongruent mot 
berättarrösten och den visuella berättelsen? Hur kommer då publiken att läsa av 
kunskapsinnehållet i de olika versionerna av verket? 

För att ta reda på detta har jag skapat ett verk med tre olika ljudspår där innehållet är 
ett porträtt av en person, Jonas, som har diagnosen adhd. De gemensamma elementen 
till varje version av verket är en berättarröst, visst situationsljud i bakgrunden och rörlig 
bild. Jag använder mig utav en version utan någon musik/ljudläggning, för att 
konkretisera kunskapsinnehållet och inte tillföra någonting till publiken, en version 
med genretypiskt musik som förstärker det vi ser i de rörliga bilderna och en med ett 
icke- kongruent ljud/musikspår för att problematisera innehållet. Jag har sedan tre 
testgrupper med 9 personer i varje.  De får se en av de tre olika versionerna och svara på 
en enkätundersökning. Alla deltagare får svara på samma sorts enkätundersökning för 
att se hur de olika grupperna uppfattar Jonas ifall man använder sig av ljud/musik som 
motsäger innehållet och om det finns det något gemensamt innehåll för de olika 
versionerna av verket. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning.  

Det har aldrig funnits stumfilm enligt Klas Dykhoff i boken Ljudbild eller Synvilla(2002). De 
rörliga bilderna har alltid ackompanjerats med hjälp av musik i form av ett piano, en hel 
orkester eller blivit berättad av någon i rummet. Vi har alltså i stort sätt alltid använt de två 
elementen tillsammans för att berätta någonting. Alla nu levande generationer har därför, 
tror jag, alltid sett rörlig bild och ljud tillsammans men inte många har tänkt på vilken roll de 
spelar i en berättelse.  

 

2.1 Hörsel 

Klas Dykhoff skriver att skillnaden mellan hur vi uppfattar ljud respektive bild är att vi bland 
annat inte kan stänga öronen. Vi tar alltså ständigt in hörselintryck, vi kan höra i mörker och 
när vi sover. Dykhoff skriver att även foster kan höra och lära sig att känna igen ljud långt 
innan födseln. Det faktum att vi ständigt hör och inte kan stänga öronen gör att hjärnan 
ständigt får bearbeta hörselintryck och gallra igenom alla ljud för att släppa igenom det 
viktigaste. Vi hör ständigt ljud från kroppen såsom puls och andning utan att vara medvetna 
om det. 

Dykhoff skriver att hörseln har en stark förmåga att skapa associationer hos den som lyssnar 
och menar att man kan säga att ”synen vädjar till intellektet medan hörseln vädjar till 
känslorna.” Vi tar, enligt mig, alltså in fakta och läser av den med ögonen och låter oss bli 
emotionellt styrda av ljudet. I dagens samhälle, menar Dykhoff, är vi på väg att bli mindre 
och mindre beroende av hörsel och luktsinnena för att bli mer beroende av synen. Vi 
översköljs ständigt av synintryck och vi läser mer än vi lyssnar. Detta kommer leda till att 
människan har sett allt vilket gör att det i framtiden kommer att krävas starkare intryck för 
att få en reaktion. Dagens ljudmiljö blir dessvärre mer plågad av ljud i form av 
mobiltelefoner, fordon, människor som, enligt Dykhoff, döljer många viktiga och önskade 
ljud. För att ta kontroll över sitt eget ljudlandskap har många därför börjat använda hörlurar 
med musik i. (Dykhoff 2002: 59) 

 

 

2.1.1 Voice- over och musik/ljudläggning 

Berättarröst är något som används ganska ofta i både dokumentära och fiktiva filmer. Enligt 
Stella Bruzzi i boken New documentary så är de primära funktionerna för en berättarröst i 
en dokumentär att blanda allvetande och intimitet genom att adressera publiken på ett direkt 
sätt. Berättarrösten har, enligt Bruzzi, ett dominerande och konstant perspektiv över de 
händelser de representerar och som överensstämmer med alla element i filmen. De erbjuder 
alltså en lösning och därmed en avslutning till de historier de berättar. För att kunna 
dramatisera ett innehåll genom musik/ljudläggning måste man vara mycket noggrann för att 
inte ta död på dialogen.(Bruzzi 2006: 49) Karlin och Wright skriver i On the track: A guide to 
contemporary film scoring att en berättarröst är svårare att förstå än en person som pratar 
på bild. Detta på grund av att vi förstår orden lättare när vi kan se personens läppar och kan 
läsa av dem. När det endast är en röst, en berättare, krävs mer försiktighet vid 
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musik/ljudläggning och låta dialogen ta mer plats. Med försiktighet menas att använda sig av 
jämna, legato- instrumentella strukturer som inte innehåller andra delar som kan skapa en 
distraktion hos publiken som exempelvis stora melodiska hoppar eller accenter. Rösten som 
har en artikulerad struktur framhävs mer om dessa kriterier uppfylls. (Karlin & Wright 1990: 
128) 

 

2.1.2 Audio- vision 

Michael Chion förklarar, i sin bok Audio- Vision, att det visuella i filmen är begriplig och 
närvarande för åskådaren som det synliga, en rektangulär ram som är den avgränsade 
platsen för dess projektion, det vill säga en bioduk eller tv. Filmen har bara denna projektion 
till sitt förfogande. Ljudet däremot kräver ingen inramning utan man kan skapa ett 
soundtrack genom att stapla ljud på varandra utan att gå över någon gräns.(Chion 1994:66) 
Dessa ljud kan användas på olika nivåer i en berättelse. Chion(1994:67) tar upp konventionell 
bakgrundsmusik, icke- diegetisk, musik som bara uppfattas av publiken men inte karaktären 
och diegetisk musik som uppfattas av både karaktären och publiken. Detta kan utgöras av 
exempelvis en radio eller tv som spelar musik i berättelsen. Visuella element kan sällan vara 
lokaliserade på mer än en av dessa nivåer samtidigt. Chion skriver om att man parar ihop 
ljud/musik med rörliga bilder så placerar de sig i förhållande till ramen och dess innehåll. 
Vissa uppfattas som synkrona och i filmens kontext medan andra rör sig längre bort utanför 
sammanhanget. Chion menar att vi klassificerar ljud i förhållande till bilden. Denna 
klassificering är ständigt föremål för revidering beroende på förändringar i det vi ser. (Chion 
1994:68) Walter Murch sammanfattar Chions tankar väl i förordet till Audio- Vision ”Despite 
all appearances, we do not see and hear a film, we hear/see it.”(Chion 1994:21) 

 

2.1.3 Musik/ljudläggning i film. 

Fred Karlin och Rayburn Wright citerar Craig Safan i sin bok On the track och menar att för 
att kunna skapa rätt musik på rätt plats måste vi först veta vad publiken förväntar sig av 
filmen. Vet vi det så har vi ett utomordentligt verktyg för att kunna manipulera publiken. Är 
det en spännande scen och musiken inte klarar av att leverera den förutsatta förväntningen 
som publiken har genom musik/ljudläggning så sviker vi dem och de tappar bort sig i filmen. 
Dessa förväntningar, skriver Karlin och Wright är för det mesta associerade med specifika 
filmgenrer och baseras på framgångsrika filmer inom genren. Bra exempel på detta är 
rymd/fantasy filmer som Star Wars(1977) och E.T(1982).(Karlin & Wright 1990:127) 
Musiken måste göra vad publiken förväntar sig att den ska göra på alla de rätta ställena i 
filmen, vilket är att lyfta upp, hetsa upp, göra dem nyfikna och berörda. När man vill skapa 
känslor så måste det vara utifrån förutsättningen vems aspekt man vill ha fram i berättelsen, 
publikens eller karaktärens. Spelas det mot publiken så spelar man på deras emotionella 
reaktioner till filmen. Spelas det på karaktären så är det utifrån vad karaktären tänker och 
känner.( Karlin & Wright 1990:128) Det viktiga är att kunna anspela på associationer då de 
allra flesta kan känna igen en ledsam eller glad melodi. Karlin och Wright skriver generellt att 
många musikstilar redan innehåller många visuella och emotionella associationer.(Karlin & 
Wright 1990:132) Exempelvis gregoriansk sång påminner oss om munkar i kloster och 
marschmusik påminner oss om soldater eller krig.  
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2.1.4 Musik och association 

Dykhoff skriver att om jag som filmskapare vill skapa starka upplevelser hos en publik så är 
det bästa verktyget att använda sig av musik. Den kommer åt publikens undermedvetna och 
de kan knyta an scenen med minnen eller känslor från viss musik. De allra flesta har svårt att 
inte bli emotionella av känslosam musik i filmer. Inte bara de mest romantiska eller sorgsna 
filmer förstärks genom användandet av musik/ljud utan även skräck, glädje, hjältemod och 
patriotism.(Dykhoff 2002:61) Dykhoff menar även att det förmodligen förekommer en viss 
växelverkan mellan oss som filmåskådare och påverkan av musiken då vi tränas att reagera 
på ett visst sätt på musiken eftersom samma grepp återkommer i film efter film. Dykhoff 
skriver att hjärnan, enligt modern forskning, har fler delar som specifikt ägnar sig åt att tolka 
musik än vad som ägnar sig åt synintryck.(Dykhoff 2002:62) Associationsområdet för 
ljudinformation är dessutom bredare än det som gäller i bildinformation. I bildinformation 
tar vi inte in så mycket mer än den information vi ser medan ljudet som består av mindre 
information har en förmåga att väcka minnen och associationer.(Dykhoff 2002:63)  

 
2.1.5 Karaktärisering.  

För att skapa ett verk som tar fram personen och det han känner och tycker måste det skapas 
en förståelse för personen som porträtteras. Enklaste sättet att göra detta är att ta titta på det 
ytliga, det vill säga ansiktsuttryck, miner, rörelser och gester, hos personen.(Karlin & Wright 
1990:83) Ser han glad ut så är det glad musik som ska spelas men om personen har några 
psykologiskt intressanta reaktioner eller känslor som skall presenteras, så kan musiken 
effektivt ta fram dennes inre känslor.  

Det är alltså i personens ansikte, miner, rörelser och gester som det är lättast för publiken att 
hitta associationer och känslor till. Om personen ler och det spelas glad musik kommer 
publiken att snabbt att kategorisera som ett ögonblick då personen är lycklig.  

 
2.1.6 Multisensorisk information 

Annabel J Cohen skriver i sin artikel How music influences the interpretation of film and 
video: Approaches from experimental psychology att det under senaste århundradet gjorts 
stora framsteg inom psykologi i förklarandet av hur ögat och örat representerar simpel och 
komplex information som antingen är av visuell eller auditiv karaktär men att det är mindre 
känt om hur hjärnan representerar multisensorisk information, det vill säga sinnenas 
tolkning av det visuella och auditiva tillsammans. Den visuella och auditiva informationen 
förekommer naturligt samtidigt. Vi ser en boll studsa mot marken samtidigt som vi hör 
bollen studs mot marken eller att en talares artikulation ger oss en korrelerad information till 
både ögat och örat. Film, video eller annat innehåll inom elektronisk multimedia 
tillhandahåller en annan vanlig källa av multisensorisk information även om det 
audiovisuella samspelet inte nödvändigt förekommer naturligt.  

Det finns två områden inom multisensorisk information, den naturliga(the natural) och den 
artificiella(the artificial), även om de överlappar varandra så finns det en viktig skillnad 
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mellan det som vi upplever i vardagen och den vi upplever på film. I den naturliga miljön är 
samspelet mellan visuell och auditiv information ett resultat av fysikens lagar. Till exempel 
om man släpper en sten på en ihålig trälåda så kommer det att bli ett specifikt ljud som är av 
riktig intensitet och kvalitet. I den artificiella världen av film och video däremot kan en 
inspelning av ljud eller musik slumpmässigt ackompanjera effekten av en sten på ett visst 
underlag. Men, skriver Cohen, musik i film är inte så godtycklig utan särskilda kombinationer 
av ljud och musik funkar effektivare än andra. Filmens mening kan ändras genom att 
använda sig av olika musikaliska inslag. Detta beror på att även om musik kan ha strukturell 
likhet riktar sig uppmärksamheten på ett särskilt kännetecken i filmen vilket ger en särskild 
konnotativ information. Sedan kan denna konnotation bli förknippad med den utmärkande 
visuella funktionen.(Cohen 2005) 
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3. Problemformulering.  

Kan man genom olika musik/ljudläggning ändra uppfattningen om en 
person?  
  
För att ta reda på detta har jag använt mig av frågeställningen: 

Hur uppfattas en persons egenskaper om man lägger ett ljud/musikspår som är icke- 
kongruent mot berättarrösten och den visuella berättelsen? 
Finns det något gemensamt kunskapsinnehåll i de olika versionerna av 
verket? 

 
3.1 Metodbeskrivning  

För att besvara min frågeställning har jag använt mig av Valarie J Bolivar, Anabell, J Cohen, 
och John C. Fentress artikel ”Semantic and formal congruency in music and motion 
pictures: effects on the interpretation of visual action”(1994). De har studerat samspelet 
mellan visuella och auditiva kanaler i utvärderingen av visuell information och har i sin 
studie använt sig av en film som visar vargarnas sociala interaktioner i naturen. Filmklippen 
på vargarnas interaktioner var på förhand kategoriserade som relativt vänliga eller 
aggressiva. De använde sig av stämningsmusik som var kongruent eller icke- kongruent med 
vargarnas beteende i videon och en version utan musik/ljudläggning till en kontrollgrupp för 
att se hur publiken endast tolkar den visuella betydelsen av bilderna. Begreppet kongruent 
och icke- kongruent används mycket av Cohen i hennes artiklar och syftar på att 
musikläggningen är i enlighet med videons innehåll eller tvärtom. Varje deltagare fick sedan 
se 32 kombinationer av ljud och musik tillsammans, antingen med kongruent musik, icke- 
kongruent musik eller endast video utan musik.  

Jag har i min undersökning gjort tre versioner av ett verk där rörlig bild och berättarröst är 
konstant och endast en variabel ändras: ljud/musikläggningen. Det kommer även att finnas 
visst situationsljud med i alla versioner men lågt i bakgrunden. Jag använder mig av Cohens 
formulering kongruent och icke- kongruent ljud/ musikläggning i mitt arbete. Det jag menar 
med kongruent är att musiken förstärker innehållet i videon. Ett exempel på detta är om 
Jonas berättar något dramatiskt så kommer det att vara en dramatisk musikläggning med 
exempelvis skrikande fioler. Med icke- kongruent musik/ljudläggning menar jag att innehåll 
och musik/ljudläggning inte hör ihop. Ett exempel på detta är om Jonas berättar något 
dramatiskt så kommer det att vara komisk musik. Informationen från musiken 
överensstämmer inte med informationen från videon och berättarrösten.  

1. En version helt utan någon musik/ljudläggning. 

2. En med kongruent ljud/musikläggning som förstärker innehållet i bilderna. 

3. En med icke- kongruent ljud/musik i förhållandet till innehållet i bilderna.  
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3.1.1 Verket 

Min film är ett porträtt av en person som heter Jonas. Han är 30 år gammal och har 2 barn i 
åldrarna 3 månader och 4 år. Han har diagnostiserats med adhd. Detta innebär att han har 
svårt att fokusera på mer än en sak åt gången och att han oftast är hyperaktiv. Han glömmer 
räkningar och nycklar. Han har, likt många andra med adhd, även en del tvångstankar som 
att kolla ugnen och tända och släcka lampor. Verket fokuserar inte enbart på hans diagnos 
utan även hans tankar och vardags situationer.  

 
3.1.1.1 Berättarrösten 

I mitt verk använder jag mig utav en berättarröst som tillhör Jonas som berättar om sig själv. 
Jag valde Jonas eftersom det är honom det handlar om och ingen annan kan berätta om 
honom som han kan, vad han känner och tycker. Jag är medveten om att berättarrösten kan 
ha stor betydelse för vad publiken tycker och känner för Jonas beroende på vad han säger och 
hur han säger det. Min förhoppning är att musiken även kan gå över det förklarande ordet till 
att bli en känsla, en instinkt som exempelvis kongruent musik förstärker och en icke- 
kongruent musik/ljudläggning kan associeras med en känsla som inte är kongruent med 
innehållet.  

 
3.1.2 Undersökning 

Jag har en undersökningsgrupp på 18 personer som jag delar in i tre grupper med 6 personer 
i vardera. En grupp får se den versionen som använder kongruent ljud/musikläggning. Den 
andra gruppen ser den icke- kongruenta versionen. Den tredje gruppen får se den utan 
musik/ljudläggning. Mitt syfte till att ha tre separata grupper som ser olika versioner är för 
att jag vill se hur verken med musik/ljudläggning skiljer sig mot varandra. Den utan 
musik/ljudläggning är avsedd att vara en kontrollgrupp för att ta reda på hur musiken har 
påverkat publiken att tycka på ett visst sätt. Publiken får inte ha någon relation till Jonas på 
något sätt och för att säkerställa detta kommer jag att ha försökspersoner som inte ingår i 
Jonas närhet. Han ska vara anonym för publiken så att de inte har några förutfattade 
meningar om honom.  

Efter varje screening ska en kvalitativ enkätundersökning ifyllas som berör Jonas 
egenskaper. Ett övergripande exempel: Känns Jonas som en glad person?  

Åldersgruppen kommer vara 18- 60 och ganska jämt fördelat mellan manliga och kvinnliga 
deltagare.  
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3.1.3 Etisk diskussion 

I mitt val av verk stod det mellan en plats eller en person. Jag valde det senare på grund av 
att jag tycker det är mer intressant att göra ett dokumentärt porträtt av en person. Jonas har 
jag känt i stort sätt hela mitt liv och jag har alltid tyckt att han är en intressant person. Därför 
frågade jag Jonas om det var okej för mig att göra ett porträtt om honom och han sa ja. 

 Jag har berättat för Jonas att mitt syfte med verket är att se om musiken kan påverka en 
publik att dra slutsatser om personen i berättelsen genom kongruent musik/ljudläggning, 
icke- kongruent musik/ljudläggning och ha en kontrollgrupp som får se verket utan 
musik/ljudläggning. Genom att jag använder mig av kongruent musik och icke- kongruent 
musik kan det påverka publiken vad de kan tro och tycka om Jonas som person vilket inte 
behöver stämma med verkligheten. När det handlar om att göra ett verk baserat på en person 
så finns det vissa problem man måste ta hänsyn till med respekt för personens integritet. 
Verket bygger på att han berättar om sig själv och att han fått diagnosen adhd och visa vilka 
problem det finns för de som har diagnosen. Han pratar även om familjen, livet och 
drömmar. Psykologiska sjukdomar kan vara ett väldigt komplicerat område att röra sig i men 
Jonas ser det inte som känsliga ämnen att prata om utan tvärtom väldigt positiv till att få ett 
utrymme att dela med sig av sina erfarenheter. Jag inser även att det är känsligt att ha med 
barn i en film men jag har vårdnadshavandes godkännande, det vill säga från Jonas och 
barnens mamma. I min egenskap som filmare krävs det att jag respekterar den personliga 
integriteten och inte publicerar falsarium om hans person eller vinklar verket på ett 
ofördelaktigt sätt. Då verket handlar om att kunna påverka publikens syn på Jonas som 
person är han införstådd i att detta är endast ett experiment. Han är även medveten om att 
detta arbete endast är tänkt att finnas som forskningsmaterial och kommer därför inte att 
spridas på internetsidor som youtube.com eller vimeo.com och vara tillgängligt för 
allmänhetens förfogande. Jonas kommer även att vara delaktig i arbetet med filmens 
postproduktion och kommer att ha sista ordet innan jag visar verket för publik. Det ska även 
tilläggas att Jonas deltagande i mitt verk är frivilligt och han har rätt att när som helst, utan 
förklaring, avbryta. Det skulle innebära stora komplikationer för min del men då han gör 
detta på sin egen fritid och att det bygger på hans frivillighet så får jag istället använda mig av 
min reserv idé som är att göra film om en plats.   
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4. Arbetsprocess.  

Verket bygger delvis på en intervju med Jonas om hur han upplever sin adhd och sitt liv 
generellt. De saker som kom upp på intervjun var att han led av tvångstankar, hade brister i 
sin uppmärksamhets förmåga och att han brukar gå till skogen för att fly verkligheten ett tag. 
Han berättar även om sin barndom och om sina skolår och hur svårt det hade varit med 
lärare som inte förstod honom vilket resulterade i att han började hata skolan. Jag började 
sedan följa Jonas i hans vardag i cirka tre veckor för att komma honom nära och hitta det 
som gör Jonas till Jonas. I postproduktionen kom det stora arbetet i att pussla ihop en 
berättelse. Efter redigeringen använde jag mig av delar av intervjun som han sedan fick tala 
in som berättarröst för filmen. När berättarrösten hade spelats in skapade jag och Martin 
Liljegren, en självlärd musiker som tidigare gjort filmmusik till mina och andras verk, först 
ett kongruent soundtrack. Pseudonymen Greger Prytz, namnet i eftertexten, är ett 
samlingsnamn för Martins verk som inkluderar olika konstellationer av musiker. I detta verk 
är Greger Prytz jag och Martin. Vi utgick från vad bilderna sa, hur Jonas agerade och vad 
berättarrösten sa för att musiken skulle gå ihop med bilderna. När den första versionen var 
klar kom den stora utmaningen att göra precis tvärtom. Få bort tankar om att musiken ska 
stämma överens med innehållet och experimentera med ljud och musik för att få en 
annorlunda känsla av en tidigare bestämd känsla i en scen.  

 

4.1 Estetiska val och tankar. 

 Bilden som öppnar dokumentären, en stillbild på Jonas med oskärpa på bara honom, är med 
för att bekräfta folks fördomar om adhd även om det inte står eller sägs någonstans att han 
har diagnosen adhd så kan man få det intrycket av bilden och att Jonas berättar att han hade 
svårt att sitta still när han var liten. När jag såg bilden första gången ville jag direkt ha med 
den eftersom den är så talande. Detta ledde mig till att ha ett filmklipp som följer upp hur 
han är idag. Att han fortfarande har svårt att sitta still men numera har insikt att det är så här 
jag känner och därför slår jag händer på mina knän eller gungar med kroppen. Från intervjun 
jag gjorde med Jonas berättade han för mig hur det kändes och varför han hade svårt att sitta 
still: ”Det är som en övertrött unge som retar gallfeber på sina föräldrar.” Jag tycker att det är 
en slående liknelse och jag var tvungen att ha med det i min film så att de som inte har 
kunskap om adhd förstår att de är väldigt trötta personer som vill få igång hjärnan och därför 
agerar som de gör. Anledningen till att jag inte valde att ha med adhd någonstans är att Jonas 
har diagnosen men tycker själv att det är en sjukdom som inte finns. I en längre version hade 
jag velat utveckla hans tankar om ämnet adhd men genom att välja bort att visa det så tycker 
jag att jag, utan hans ord på det, gjorde hans diagnos till något annat. Det blev till en person 
med individuella svårigheter genom livet snarare än att han hamna i ett diagnos fack som 
han inte ens tror på. Det blev alltså en film om Jonas snarare än en film om adhd.  

 

Jag har använt mig av ett par stillbilder i min produktion av Jonas som barn. Jag valde att ha 
med dessa för att visa upp en tid som han anser vara förhållandevis lycklig. Jag valde även att 
göra animationer av några av stillbilderna främst för att det skulle ge en mer dramatisk 
effekt. Jonas satt ju heller inte still som barn och att göra bilderna med rörelse i passade väl 
in. Den enda bilden utan rörelse i är när han sitter i pianot. Det är för att ge de andra bilderna 
mer känsla av rörelse och att det heller inte blir för mycket rörelse så att det får en motsatt 
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effekt och de som ser filmen kan tycka att det blir för mycket och till slut löjligt. Han 
använder ordet ”förhållandevis” lycklig i berättelsen för att han anser att han inte hade 
världens bästa barndom men det var inget olyckligt med den. Men den var, om man jämför 
med andra som haft det svårt, lycklig. Jag störde mig på det ordet eftersom den ger en 
negativ klang på det jag ville framstå som en lycklig tid i hans liv men han ville uttrycka sig på 
det viset för att inte framstå som att han hade det bäst och framstå som mallig. Jag godtog 
det eftersom jag lovat honom sista ordet på filmen.  

Filmen var från början tänkt att helt och hållet vara kronologiskt berättad med delar som 
lågstadiet, högstadiet, gymnasiet och arbetslivet för att se hur hans hat mot skolan 
utvecklades och att lärarna förstod att det var något med honom men att det skulle dröja tills 
han blev vuxen för att få en diagnos. Jag valde att ta inte ha med så mycket från barndomen 
som jag hade tänkt då jag tyckte att det skulle bli för tjatigt. Det var viktigare att få en positiv 
bild från när han var barn då Jonas ännu inte hade kommit in i skolans normer i hur man 
beter sig och hur man ska vara för att vara en bra elev. Kontrasten med en lycklig barndom 
där han ansågs kreativ mot hans skolliv där lärarna tyckte att han var frånvarande tyckte jag 
räckte. Bilderna på Jonas i nutid utanför skolan är därför gråaktig och tråkig för att ge 
ytterligare en känsloeffekt av att han inte trivdes i skolan. När han sedan sitter i skolan och 
dagdrömmer var tidigare tänkt att vara till att han nu på senare tid börjat i vuxenskola där 
han trivs med goda resultat som följd. Detta fick inte plats i den slutgiltiga versionen och jag 
använde en bild av när han sitter och tänker. Detta fick bli en tillbakablick för hur han var i 
skolan förr men med en nutida Jonas. Detta förstärks med hjälp av en berättarröst som är 
kvar i dåtid. För att få det att se ut som en drömfrekvens så använde jag mig av effekter som 
fick kanterna att ljusas upp och sedan kommer det bilder på vatten, fiskar, en fågel, en kvinna 
som dansar och abstrakta former. Bilderna är inte tagna på måfå utan fågeln som är tagen 
snett uppifrån i en park representerar själva dagdrömmen som ofta symboliseras av att man 
tittar ut genom ett fönster. Fågeln och ett träd är typiska objekt, enligt mig, utanför fönster i 
skolmiljö. Vattnet och fiskarna representerar Jonas intresse av fiskar och att han alltid haft 
en kärlek till sjön. Kvinnan som dansar kommer från intervjun gjord med Jonas där han 
berättade att han tidigt blev intresserad av kvinnor och medveten om sex. Hallen som skakar 
är för att dramatisera Jonas skolgång och berättarrösten förstärker detta med att säga att 12 
års skolgång blev ett helvete.  

Jonas berättade tidigt att när han tar sin medicinering så känner han av en positiv effekt som 
sedan övergår till nio timmar av panikångest. Jag ville på något sätt skildra denna positiva 
effekt i början av medicineringen men att han skulle sitta och le framför kameran kändes inte 
särskilt estetiskt attraktivt utan jag valde istället att använde färger som skiftas i ett snabbt 
tempo. Jag valde ljusa färger för att jag tycker att det utstrålar någon slags lycka. I 
panikångest delen har jag bilder på när han har ont i huvudet vilket är den sista sekvensen av 
medicineringsakten där han begraver huvudet i händerna och vajar fram och tillbaka. Jag 
använder också en bild när han ser orolig ut och biter på naglarna. Oroligheten och vajandet 
fram och tillbaka tycker jag passar bra när man ska visualisera någon som har panikångest. 
Jag är även med när han är i tvättstugan för att visa på en vardaglighet medan han är 
påverkad av sin medicinering. Där valde jag att lägga en effekt på sekvensen som gör att 
bilden dröjer sig kvar lite vilket fördubblar Jonas och rummet för att visualisera att allt inte 
står rätt till och ökar känslan av obehag hos tittaren.  

I delen med skogen så följde jag med Jonas där han visar vart han brukar gå och vart han 
brukar sitta. Han visar även en trädkoja som någon hade börjat med som han sedan hade 
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fortsatt att bygga på. Det känns unikt men ändå lustigt och jag ville att det skulle få plats i 
filmen. Han berättade även för mig att det var skönt att komma bort från verkligheten ett tag 
och bara gå och plocka lite i skogen för att rensa huvudet. Detta fick bli Jonas lugn i filmen. 
För att föregå ett lugn så ville jag ha en del där det är problematiskt i hans vardag. Där kom 
delen in med Jonas tvångstankar, brister i uppmärksamhetsförmåga och hypokondri in bra. 
Jag ville visa problemen rakt av utan försköning. Sekvensen med bristande 
uppmärksamhetsförmåga är inte iscensatt utan jag ville att han skulle gå in i en pizzeria 
vilket slutade med att han nästan blev påkörd av en permobil. Scenerna med tvångstankar är 
däremot iscensatta. Jonas visar hur det brukar gå till när han ska stänga av kaffebryggaren. 
Detta för att hans tvångstankar inte visar sig speciellt ofta längre utan de kommer i perioder. 
Detsamma gäller även hypokondri scenerna.  

Slutet skulle från början vara ganska abrupt och lämnas öppen för publiken att tolka lite som 
de ville. Men i slutet av redigeringen ändrade jag mig och bestämde mig för att knyta ihop 
säcken med något lyckligt. Scenen när Jonas sitter och matar sitt yngsta barn medan hans 
äldsta är med och myser med dem förmedlar en känsla av lycka. Detta passade bra för 
utmaningen att skriva musik till detta då man har någonting att gå på. En lycklig melodi till 
den kongruenta versionen och en oroande eller varnande ton till den icke- kongruenta 
versionen.  

 

4.1.1 Musikaliska val och tankar.  

Till skapandet av musiken och ljudet har jag blivit influerade av filmer där användningen av 
musik är tydlig och är kongruent till en specifik scen. Titelspåret på filmen Jaws(1975) är ett 
typiskt exempel på en sådan film som ger en smygande oroande stämning för att sedan gå 
över till ren stress och fara. Detta hör ihop med hajens aggressiva simmande mot stranden 
och badande människor. Vi ville skapa något liknande till varje scen i den första versionen 
där musiken och bilderna är ett med varandra. Karlin och Wright(1990), som jag nämnt 
tidigare, skriver att för att musiken ska passa in så måste det bygga på publikens 
förväntningar för hur det borde låta enligt genretypiska filmer. En skräckfilm låter alltid som 
en skräckfilm och bygger på att försöka bygga upp en stämning likt filmen Jaws. Eftersom det 
här verket skulle hamna i genren dokumentärt porträtt så är det dock inte lika lätt att spela 
på människors förväntan. Även om dokumentärfilmer funnits sedan kameran uppfanns så är 
publiken relativt ny och inte matad med den dokumentära genren som med andra 
filmgenrer. Typiska dokumentärfilmer använder sig inte av en filmisk ljudbild med få 
undantag som Michael Moore eller Errol Morris. Dessa filmskapare har i sina verk anammat 
en filmisk ljudbild till en dokumentär kontext och det var något vi var väldigt inspirerade av 
när vi började skissa på musiken. Karlin och Wrights tankar om att inte ta död på 
berättarrösten genom att ha överdrivet hög volym på musiken var något vi tog efter. Detta för 
att man ska höra vad berättarrösten säger och att han aldrig pratar till kameran gör att det är 
svårare att förstå när man inte kan läsa med läppar. Därför användes musiken subtilt i 
bakgrunden och rösten höjdes någon decibel för förtydligandets skull.  
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Version #1 

Den första låten börjar med lite plock ur G- moll skalan som tar fart med en Tango liknande 
rytm. När den tango liknande rytmen sätter igång ville vi att åskådaren skulle få en känsla av 
att vilja se mer. De mollbaserade ackorden ger en känsla av att någonting kommer att ske och 
en undran och en nyfikenhet av vad som ska komma härnäst. Med det som bakgrund 
fungerar den perfekt som en introduktions låt. Det som gör låten kongruent är att den tar fart 
när Jonas börjar få svårt att sitta still och förstärker därför hans vajande fram och tillbaka 
men även hans fingerknäpp och slag på låren.  

I den andra låten som går till stillbilderna av Jonas som barn ville vi ge en känsla av glädje 
och barndom. Enkelhet och mjukhet med stråkar, kör och xylofon som går i en enkel 
durskala. Detta övergår sedan i moll när berättarrösten säger ”Men det var då problematiken 
började”. Detta för att ge en känsla av oro och missöde för att förstärka intrycket att det 
börjar gå illa. Intrycket förstärks ytterligare med en nedåtgående slinga.  

I låt nummer tre som går tillsammans med bilderna av Jonas medicinering ville vi skapa en 
känsla av yrsel och oro. Vi ville skapa ett verk med en skräckinjagande känsla med starka 
stråkar som eskalerar och blir högre för att trycka på en panikartad känsla.  

Låt nummer fyra går genom innehållet där Jonas förklarar sina brister såsom tvångstankar, 
hypokondri och även genom hela skogsdelen. För att tona ner det lite efter 
medicineringsdelen går vi in i ett parti där det börjar med en enkel triangel och kantslags-
ljud som allteftersom växer med nya instrument för att ge en känsla av nyfikenhet och även 
för att förstärka det Jonas pratar om, det vill säga tvångstankar och hypokondri. Xylofonen 
som spelas är tänkt att ge mystisk atmosfär. Basens gång representerar det återkommande av 
alla brister och att han vet om det men att det inte går at göra någonting åt det. Samma sak 
med skogsdelen. Han återkommer alltid till skogen när han vill fly verkligheten.  
Återkommande G-moll skala för att ta oss tillbaka lite till början av filmen och för att göra 
publiken redo för ett avslut genom att knyta ihop säcken. I skogsdelen har vi även använt oss 
av inspelat skogsljud med fågelkvitter som ligger dovt. Detta för att ytterligare skapa en 
atmosfär som förstärker att få vara ensam med naturen.  

I låt nummer fem ville vi ha ett mäktigt avslut. Här ville vi ge en känsla av total lycka. Med 
klassiska tappning och pålagda trummor för en ytterligare förstärkt effekt och modernitet. 
Uppbyggt på en vanlig C F G C ackordföljd och spelas på piano och stråkar.  

 

 

Version #2 

Först och främst ligger det en underliggande ton genom hela filmen för att skapa ett 
orosmoment. Eftersom ljudet är väldigt svagt träder det tydligast fram när varken tal eller 
musik ligger på. Detta för att skapa en olustig känsla och obehag. Tonen går i C med en 
flanger som gör att tonen "svänger". Flanger är som ett slags filter som höjer/sänker höga 
respektive låga frekvenser. Detta är mer framträdande i introt och i avslutet. Vi valde att göra 
detta för att det ger verket en ton av allvarlighet och melankoli under alla delar. Även om den 
inte alltid märks så kan det vara sublimt i bakhuvudet hos publiken. Detta ger en effekt som 
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inte finns i version nummer ett och ger därför en annan känsla. En känsla som inte är 
kongruent med innehållet då vi ser den första versionen som mestadels lycklig.  

I introduktionen, låt nummer ett, är det endast denna ton och ett pålagt skratt. Det pålagda 
skrattet ligger där av en anledning och det är att det inte hör hemma där. Jonas är allvarlig 
och skrattet förlöjligar det han säger. Det gör att publiken inte riktigt vet vad den ska tro. 
Skrattar folk åt Jonas eller är skrattet i hans huvud? Kontrasten i tonen som framstår som 
allvarlig och ett skratt som ger ett intryck av att vara förlöjligande av Jonas och det han säger 
ger något helt annat än den första versionen. Något som är svårt att sätta fingret på.  

I låt nummer två som spelas under Jonas barndom använde vi oss av en kör och 
stråkinstrument som spelar under samma melodi och som påminner om någon man sjungit 
eller nynnat eller som man hört i andra sammanhang. Det låter som taget från en skräckfilm 
med lugn takt för att bygga upp någonting som är farligt. Filmen Hajens signaturmelodi var 
inspiration till denna del. Detta passade bra eftersom låten från den första versionen är mjuk 
och harmonisk så är detta likt men ändå olikt och ger barndomsdelen en helt annan mening 
till innehållet.  

I låt nummer tre som utspelar sig när berättarrösten säger ”Men det var då problematiken 
började” ville vi anspela på dans och nöje/lycka. Detta gjorde vi genom att använda oss av 
3/4 takt som skapar lite danslust och får en att associera med roliga saker. Låten går i C och 
pianosolot är mer eller mindre improviserat i C skalan. Uppåtgående melodier som upprepas 
och runtspelas.  

I låt nummer fyra som går tillsammans när Jonas berättar om panikångest efter 
medicineringen ville vi att melodin skulle föra tankarna till Tv-spel. Detta skapas av en 
alternerande basgång som spelas i oktaver och en tillhörande melodi som delvis hoppar 
omkring och delvis dalar. Melodin upprepas konstant och varierar inte vilket också bidrar till 
TV-spels känslan. Det är en tämligen glad och tempofylld melodi vilket avdramatiserar 
panikångest känslan och skapar associationer till något annat. 

Låt nummer fem är en disco låt som går över delen med Jonas problem som hypokondri och 
delen där han går ut i skogen. Låten är uppbyggd på tre olika delar men har en melodi som 
nästan är konstant över alla olika delarna. Detta resulterar i att melodin blir mycket 
trallvänlig och enkel att komma ihåg. Den spelas i E-dur och består av bas/komp. Melodin är 
skapad av en digital-analog synterziser och trummor. Den används i den här delen för att det 
är en melodi som inte säger någonting om innehållet. I skogen har vi använt oss av ett filter 
som gör att det låter som om det spelas hos grannen som bor i lägenheten under för att skapa 
en kontrast av att vara inomhus när man är utomhus. Vi har även lagt dit ett sorl av 
människoljud när Jonas pratar om ensamhet. Detta för att skapa en kontrast till vad 
innehållet säger och vad musiken/ ljudet säger.  

Sista delen, avslutningen, är konstant med den oroväckande tonen som ständigt höjs och blir 
mer varnande desto närmare slutet vi kommer. Detta för att skapa en känsla av att allt inte 
står rätt till hos Jonas och istället för ett avslut som i första versionen är det något som 
hänger kvar och inte riktigt ger filmen ett avslut utan man tror att det är något mer som ska 
hända. Detta ger filmen ett mer öppet avslut till skillnad från den första versionen.  
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4.1.2 Berättarrösten 

Manuset till berättarrösten framkom först och främst under en intervju gjord med Jonas. Jag 
antecknade inget under intervjun utan efter att intervjun var klar väntade jag en dag och 
sedan så kladdade jag ner det jag kom ihåg på ett papper.(se bilaga 1) Detta gjorde jag efter 
inspiration av Magnus Bärtås avhandling: ”You told me: work stories and video essays / 
verkberättelser och videoessäer” där han efter möten med flera olika människor skriver ner 
vad han kom ihåg av dem en tid senare vilket ger en intressant bild av personen som 
porträtteras. Det blev dock däremot en tvist i det upplägget på grund av att jag inte ville att 
det var jag som berättade om Jonas som Bärtås berättar om de som han porträtterar. Det är 
Jonas historia och det har gjorts många filmer om personer med olika diagnoser och 
handikapp men det är inte ofta de själva får berätta hur det är att leva med det. Mina 
anteckningar efter intervjun med Jonas var dock inte helt bortkastade utan jag fick många 
bra repliker från honom som satt fast i min hjärna. Ett av dem var hans förklaring till varför 
han, som man kallar det, ”dampar”, det vill säga när han inte kan sitta still och anses vara 
hyperaktiv. Jag skrev ner hans berättelse som jag kom ihåg den i kronologisk ordning. När 
jag skrivit klart så började jag med att skriva dit bildscener jag tyckte behövdes till texten. 
När sedan allt material var filmat och jag hade redigerat ihop slutprodukten så lade vi in 
delar av intervjun som fungerade som ett manus och passade in dem till bilderna. Jonas fick 
även se filmen och fylla i, i samspråk med mig, om vad som behövdes men även hur det 
skulle sägas och vad som skulle sägas. Detta gjorde att vi skrev om manuset för att det skulle 
passa in än mer än vad det första utkastet gjorde.(se bilaga 2)  
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5. Undersökning: 

Min undersökning genomfördes den 12 till 17 april. Jag skickade iväg min undersökning till 
60 personer, 30 män och 30 kvinnor. Sammanlagt svarade 27 personer fördelade i 3 grupper 
vilket ger 9 personer i varje grupp. Jag gjorde 2 likadana undersökningar och en 
undersökning utan frågor om musik för kontrollgruppen. De fick en inbjudan och en länk till 
undersökningen samt en version av filmen. Jag valde själv ut vilka som skulle få ta del av 
undersökningen med kriteriet att de inte kände Jonas sedan innan. Jag hade även ett 
alternativ i undersökningen där man fick kryssa i ett ja eller ett nej på frågan ”Känner du 
Jonas” för att vara säker på att de inte hade någon sorts relation med honom. Vilken av 
versionerna de fick ta del av avgjorde jag genom lottning.  

Undersökning nummer ett innehöll version nummer ett det vill säga den med kongruent 
musik till innehållet och innehar blå färg i stapeldiagrammet. Undersökning nummer två 
innehöll den icke- kongruenta versionen, röd färg, och undersökning nummer tre innehöll 
inga musikrelaterade frågor eller något musikspår i filmen och representeras med grön färg.  

 

5. 1 Metod.  

För att besvara min frågeställning har jag i min undersökning både personliga frågor om 
Jonas och frågor om musiken. För att se om musiken påverkar vad min testpublik tycker om 
Jonas som person har jag även använt mig av en kontrollgrupp som enbart svarar på frågor 
som har med Jonas, berättelsen eller bilderna att göra. Frågorna svaras i skalan 1-10, där 1 
är: stämmer inte, sorg och olycklig och 10 är: stämmer, glädje och lycka. Frågorna är tänkta 
att kunna spegla vad musiken gör för framställningen av en person. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 16 

 

5. 2 Utfall 
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4. Hur upplever du Jonas när han tar sin medicinering?  
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8. Jonas är en energisk person 
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9. Jonas är en glad person 
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10. Jonas är en olycklig person 
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11. Jonas skådespelar allt i filmen 
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12. Slutet av filmen är olyckligt 
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13. Jonas överdriver sin situation 
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14. Vad får du för känsla av filmen? 
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15. Vilken känsla får du av berättelsen i filmen?  
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16. Vilken känsla uttrycker bilderna?  
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Nedanför är det bara undersökningarna som innehöll musik som 
svarat.   
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17. Vilken känsla speglar musiken bäst i filmen?  
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18. Anser du att musiken speglar Jonas känsloupplevelser?  
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19. Hur väl stämmer musiken överrens med innehållet?  
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20. Adderar musiken någonting till innehållet? (tillför den ytterligare 
känslor?) 
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21. Känns musiken störande för innehållet i filmen? 
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22. Ger musiken rätt stämning till berättelsen?  

Version	  1	  

Version	  2	  
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6 Analys och slutdiskussion  

Gruppernas genomgående svar på hela enkätundersökningen var väldigt lika varandra och 
följde ofta samma trender, de var utspridda och representerade ofta hela skalan men 
procentuellt sätt så var det generellt sätt ändå majoritet åt samma svarsalternativ i alla 
grupper.  Jag använde mig av skalan 1- 10 där 5 fick vara brytpunkten till olycklig, stämmer 
inte, sorg(5 och nedåt) och lycklig, stämmer, glädje(över 5). Jag kommer att gå igenom några 
svar som jag finner intressanta för min undersökning samt de svar som skiljer sig åt mellan 
de olika grupperna genom att de svarat på olika sidor av skalan. Jag kommer att skriva i 
procent vilken del som fick majoritet och förkorta version med ”V” och de olika grupperna 
med 1, 2 och 3 där 1 är kongruent musik, 2 är icke- kongruent och 3 är utan musik. Det ska 
även tillägas att i undersökningen var det några svar, främst i version 1, i frågor som, ”slutet 
av filmen är olyckligt” har någon svarat en 9 mot stämmer helt medan resten går mot 
stämmer inte och i frågan ”Hur upplever du barnens situation” är det någon som svarat en 
etta mot olyckligt medan resten går mot 10 som är lyckligt. I början trodde jag att det var 
någon som svarat utan eftertanke men det visade sig att det var olika personer som svarat 
tvärt emot vad de andra gjorde och därför så kan jag utesluta den misstanke jag hade.  

 
6.1 Analys 

I mitt skapande såg jag varje version som samma verk men med olika musik/ ljudläggning. 
När jag sedan var klar med de olika versionerna så märkte jag vilken skillnad det var på de 
olika verken. Versionen med kongruent musik gav mig en känsla av vad filmen innehåller och 
den icke- kongruenta gav mig något helt annat, en djupare mening med innehållet. Det var 
som att den icke- kongruenta musik versionen hjälpte till att berätta en historia genom att 
skapa kontrast till bildinnehållet. En ytterligare känsla som komplicerade vad vi just såg och 
som jag vet inte är kongruent med handlingen. Det jag skulle gjort annorlunda är att jag 
skulle ha låtit de som deltog i min undersökning att se båda filmerna med olika 
musikläggning så att de skulle se skillnaden i berättandet. Nu när de fick se verket var för sig 
blev det ganska likartade svar i undersökningen och många spridda svar. ”Hur upplever du 
Jonas i filmen?” där V1 hade 78 %, V2: 67 %,V3: 56 % mot lycklig i skalan olycklig- lycklig. 
Detta visar att versionen med kongruent musik gett en mer positiv bild av Jonas än de andra 
två versionerna även om de också är i majoritet till lycklig. Versionen med endast 
berättarröst, V3, var den grupp som lite mindre än hälften ansåg att Jonas verkade olycklig. 

 Skillnaden mellan de olika versionerna blev mer tydligt i fråga nummer två ”Hur upplever du 
hans liv generellt?” där V1 var i majoritet med 89 %, V2 hade endast 44 % mot lycklig. 
Majoriteten i V2 ansåg därför att hans liv inte verkade särskilt lyckligt och V3 hade återigen 
knapp fördel mot lycklig med 56 %. Detta kan förklaras med den allvarliga sublima ton som 
ligger under hela V2 och därför skapar en något dyster stämning. 

Det kan även förklaras med att det överlag är mer sorgsen musik i V2 samt att det i de mer 
sorgsna partierna i filmen spelas glad musik och därför kan de delarna förstärkas och få 
Jonas gentemot musiken att framstå än mer sorgsen. Dock har alla grupper svarat i majoritet 
mot sorg på frågan ”Vilken känsla speglar musiken bäst i filmen?”. V1 hade 67 % och V2 hela 
89 % mot sorg vilket förstärker min tro om den sublima tonen. Men vad säger denna fråga 
egentligen?  
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Min tanke med frågan var att se vilken sorts musik som bäst illustrerade hela filmen. Frågan 
kan tolkas på flera olika sätt men den främsta är: Vilken känsla är det musiken speglar 
tydligast? Min fråga skulle istället ha varit: Vilken känsla illustrerar musiken som helhet i 
filmen? I frågan ”Hur upplever du Jonas barndom?” blev det en majoritet mot olycklig V1 
med 67 %, V2 med 56 % och V3 med 78 %. Detta resultat kan bero på tolknings svårigheter. 
Det jag inte hade reflekterat över när jag skrev undersökningen var att ett ord tillåter många 
konnotationer. Det jag har tänkt med en specifik fråga kan tolkas på flera olika sätt, till 
exempel ”Hur upplever du Jonas barndom?”. Jag menar då att barndomen är när han är barn 
och inte har börjat i skolan än. Å andra sidan är man barn, i lag, tills den dagen man har fyllt 
18.  

Detta resulterar i att det blir väldigt spridda svar eftersom de i stort sätt svarar på olika 
frågor. En följd fråga skulle kunna vara: ”Hur upplever du Jonas skolgång?” Detta skulle ha 
kunnat begränsa ordet ”barndom” till de första åren men detta är inte säkert då ordet 
”barndom” kan ha blivit en generell fråga om ålder 0-18 och skolgången en mer begränsad 
fråga i åldern 7-18. Därför hade det varit bäst att vara mer tydlig om vad jag ville få ut med 
denna fråga. Jag skulle istället ha skrivit: ”Hur upplever du Jonas barndom innan han 
började skolan?” Detta hade blivit mer tydligt för de som deltog i min undersökning vad det 
var jag ville ha fram utan att de hade behövt tolka ordet ”barndom”.  

De frågor som är påståenden om Jonas som person svarade grupperna genomgående ungefär 
samma förutom i några enskilda fall. En av dessa var ”Jonas är en glad person” där endast 56 
% av gruppen V1 tyckte att det stämde. Detta tycker jag är ganska märkligt då det 
genomgående har varit en positiv respons mot Jonas och hans liv i föregående frågor. Han 
upplevs med hjälp av musiken som lycklig men inte av majoriteten som en glad person. Var 
ifrån kommer då känslan av lycka? Är det slutet som binder ihop historien med glad musik 
när han sitter och matar sitt barn? Här skulle jag ha valt att ha en följdfråga där de som 
svarat ”stämmer inte” skulle få motivera varför för att få en klarare bild av vad som gör att 
han inte anses vara en glad person. Grupp V2 som generellt har ungefär samma svar på 
Jonas som person upplever honom som en glad person trots att de tolkar Jonas i filmens 
kontext som sorglig. Musiken kan, enligt mig, ha haft en ironisk verkan på deltagarna i 
undersökningen vilket gör att de inte tar Jonas på fullt lika stort allvar som de i grupp V1 och 
V3.  

De frågor som besvarar hur musiken i de olika versionerna har uppfattats är ”Anser du att 
musiken speglar Jonas känsloupplevelser?”, ”Hur väl stämmer musiken överens med 
innehållet?” och ”Ger musiken rätt stämning till innehållet?”. Dessa frågor ger mig ett bra 
underlag för hur publiken uppfattade musiken. De tar alltså med variabeln att publiken 
märker om musiken är kongruent eller inte i förhållande till bilderna och berättarrösten. I 
frågan om musiken speglar Jonas känsloupplevelser tyckte 89 % från V1 och 67 % från V2 att 
det stämde. Den icke- kongruenta musiken ger ett visst avtryck om än i minoritet att musiken 
inte stämmer överens med bilderna. I V1 var det en person som placerade sig nära mitten av 
stämmer inte och stämmer. Det är intressant att en person avviker men eftersom det är så 
nära mitten så känns det som om frågan kräver mer av personens minne och koncentration 
då den är placerad långt bak och detta kan ge en osäkerhet och därför blir svaret någonstans i 
mitten.  

De 67 % som tyckte att den icke- kongruenta musiken speglade Jonas känsloupplevelser med 
glad tempofylld musik då det är sorgliga bilder av Jonas när han har händerna i ansiktet kan 
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vara att de skapar en kontrast till innehållet, som jag beskrivit tidigare i texten, och gör de 
intensiva scenerna tydligare genom denna kontrast av glad musik och sorglig scen.  

Detta för mig till nästa fråga i undersökningen som blir än mer intressant. I frågan ”Hur väl 
stämmer musiken överens med innehållet?” svarade 100 % i V1 och 56 % i V2 att det 
stämmer. Versionen med kongruent musik anses alltså vara kongruent med innehållet. I V2 
tyckte 44 % att musiken inte stämde överens med innehållet. Visserligen ska inte den 
versionen göra det men om jag hade fått göra om undersökningen skulle jag ha en följdfråga 
där man får skriva fritt vad man tyckte inte stämde överens för att få fram en större och mer 
djupare bild av hur de resonerade.  

 

6.1.1 Analys av metod 

Jag valde att analysera varje fråga genom att procentuellt räkna ut mot vilken av 
svarsalternativen som fick majoritet för att se tendenser i undersökningen. Eftersom jag fick 
ett stort bortfall i min undersökning, jag tillfrågade 60 stycken, 30 kvinnor och 30 män, varav 
27 stycken svarade. Detta gör att jag inte får tillräckligt stort underlag för att ta bort de mest 
avvikande svaren(statistisk felmarginal). Dessa svar kan bero på följande saker: glömska, 
okunnighet, missuppfattning av frågorna eller att undersökningen innehåller för många 
frågor. Att glömma saker är ganska lätt. För att göra det lättare för de som deltog i min 
undersökning kunde jag ha bett dem att läsa igenom frågorna innan de tittade på filmen för 
att de skulle veta vad de skulle svara på. Men det skulle kunna skapa ett problem i att de letar 
efter ett svar på varje fråga. Detta skulle resultera i att svaren på frågorna inte blir autentiskt 
av vad tittaren har sett eller hört utan att ha någon förkunskap om vad filmen handlar om 
eftersom min undersökning handlar om att musik kan förändra uppfattningen av en person 
och därför tror jag att resultatet skulle bli bäst utan någon som helst förberedelse. Man får 
helt enkelt lita på personens minne.  

Med okunnighet menar jag att man inte har tillräckliga förkunskaper inom film och ljud för 
att kunna besvara min enkätundersökning men, som jag refererade till Dykhoffs ”Ljudbild 
eller synvilla?”(2002) i kapitel 2, de rörliga bilderna har alltid ackompanjerats med hjälp av 
musik. Det gör att de flesta människor har sedan tidig barndom tittat på film och har alltid 
haft dessa två element av bild och ljud presenterade för sig i ett paket för att få någonting 
berättat för sig. Vi blir tidigt matade med olika genremusik och vet hur någonting låter när 
det är meningen att det ska vara farligt eller glatt även om de ibland kan vara väldigt nära 
varandra då det även kan användas glad melodi för att göra en oroväckande scen mer 
oroväckande och störande för tittaren. Allt beror på hur man använder bild och ljud/musik 
tillsammans.  

Hade jag använt mig av en uträkning som inte delar upp svaren till två olika svarsalternativ 
utan tar med en tredje variabel, som i detta fall skulle vara svaren inom spannet 5-6 på 
skalan, så kanske jag fått en tydligare tendens eftersom jag fått bort de osäkra svaren från 
undersökningen. I vissa fall skulle utfallet bli att majoriteten inte vet eller är osäkra och även 
sänka majoriteten eller minoriteten på de olika svarsalternativen.  
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6.1.2 Praktiskt arbete och frågeställning 

För att mitt praktiska arbete skulle hjälpa mig att besvara min frågeställning gjorde jag en 
väldigt personlig film där vi får följa Jonas i både glada och jobbiga stunder. Detta gav en god 
grund där hans personliga egenskaper kunde ta plats och bli bedömda tillsammans med en 
musik som skulle förstärka eller förringa det Jonas genomgår. Det är svårt att bedöma en 
persons egenskaper, om han är glad, energisk eller olycklig. Men genom att använda flera 
olika frågor om honom kunde jag se att det finns en gemensam bild av Jonas som person och 
att den inte påverkas generellt sett genom användandet av icke- kongruent musik gentemot 
bild och berättarröst. Svaren är relativt lika och följer samma trender. Att alla gruppers svar 
ofta pekar mot samma del av skalan betyder även att kunskapsinnehållet av de olika 
versionerna av verket är ungefär likadant. Det som gör undersökningen lite oklar är att 
svaren ofta är spridda över hela skalan vilket gör att även om det är majoritet mot ett visst 
svar så skapar det en otydlighet till hela undersökningen. 

 
6.2 Slutdiskussion  

Det jag kommit fram till i min undersökning är att man inte kan ändra en uppfattning om en 
person genom olika musik/ljudläggning på ett övertygande sätt. Detta på grund av att de som 
deltog i min undersökning svarade övervägande åt samma svarsalternativ vilket gör att de 
har samma bild av Jonas som person. För att gå på djupet med varför resultatet blev på detta 
sätt tror jag att jag är tvungen att reda ut berättarröstens betydelse och bildernas betydelse 
var för sig. Berättarrösten, tror jag, tar över i berättelsen och musiken kunde i stort sätt varit 
vad som helst. Eftersom, som Karlin och Wright skriver i On the track, är en berättarröst 
svårare att förstå än någon som pratar på bild för kameran. Detta kan ha gjort att de som 
deltog i undersökningen inte kunde ta in musiken utan var tvungna att koncentrera sig på 
vad berättarrösten sa. När inte musiken stämmer överens med berättarrösten så tar man inte 
till sig det utan är mer fokuserad på vad som sägs än vad som spelas i bakgrunden. Man 
kanske hör att det är någon sorts känslomusik men man associerar det med vad som sägs 
eftersom det är det primära som man måste fokusera på.(Karlin & Wright 1990: 128)  

Jag valde de som deltog i min undersökning på måfå och hade inte som krav att de skulle 
vara mediestudenter utan det som var viktigast för undersökningen, tyckte jag, var att de inte 
kände Jonas. Men för att ha ett underlag för de som verkligen inte ansåg att de hade kunskap 
inom ämnet kunde jag ha haft att exempelvis en skala från 0-10 där 5 är: ”Vet ej” eller 
”Varken eller”. Det jag skulle gjort annorlunda i min undersökning är att jag skulle använt 
mig av färre antal frågor. Jag ville ha så omfattande undersökning som möjligt och valde 
därför att ha så många frågor som möjligt. Detta kan ha resulterat i att de som deltog i min 
undersökning tappade intresse efter några frågor eller blandade ihop allt. Jag har fått några 
kommentarer om det och vissa sa att jag upprepade många frågor och att man blev trött i 
huvudet av att svara på så många frågor att man inte riktigt visste vad man svarade på efter 
ett tag utan bara tryckte i det som kändes bra. Detta är absolut inte bra och hade jag kunnat 
göra om det så hade jag valt en undersökning med endast 10 frågor för att göra det lättare 
både för mig i analyserandet och för respondenterna att besvara frågorna. 
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Jag skulle inte ha valt skala 1-10 utan istället svarsalternativen, Ja, Nej och Varken eller där 
man har möjlighet att förklara varför man svarade på ett visst sätt. Detta för att få mer 
förståelse för hur de som deltar i undersökningen tycker och tänker. 

 

6.3 Vidare forskning 

För att ta den här forskningen vidare skulle ett större underlag behövas, det vill säga mer 
respondenter. Berättarröstens roll gentemot musikens skulle behöva analyseras för att se vad 
det är som styr våra känslor. Röstens förnuft och känsla eller musikens dramatik? Det skulle 
vara intressant att bygga på denna undersökning med att ha ytterligare versioner av samma 
verk fast utan den fasta variabeln, berättarrösten. Det enda som skulle vara konstant är själva 
filmen.  
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