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Abstract 

Syftet med detta examensarbete var att få en förståelse för musikens betydelse i den narrativa 

berättelsen samt ge läsarna en uppfattning om hur det i kombination med ljuddesign och 

specifika röstaspekter kan användas för att skapa en känsla av närvaro. 

Uppsatsen inleds med en redogörelse för tidigare forskning och därefter har en audio-visuell 

analys genomförts på två nyckelscener i Lejonkungen som representerar vändpunkter.  

Metoden baserades på Wingstedts kategorisering av musikaliska berättarfunktioner och 

kompletteras med andra musikaliska attribut beskrivna av Gabrielsson och Lindströms samt 

van Leuweens komponenter för att identifiera olika rösttyper.  

Sekvenserna analyserades seriellt där respektive scen innehåller en sammanfattande 

bakgrund, ljudbeskrivning och funktionsanalys följt av ett resultat. 

Resultatet visade att de två scenerna bygger på emotiva-, informativa-, deskriptiva-, 

vägledande- och temporala berättarfunktioner samt att det fanns en tydlig distinktion när det 

kommer till gestaltning av protagonist och antagonist både musikaliskt och gällande deras 

röstkaraktäristik. 

I den avslutande diskussionen fastslogs spekulativt att det känslomässiga engagemang 

publiken upplever spelar en betydande roll för filmens popularitet och dessa funktioner 

framförs väldigt subtilt. Förhoppningsvis kan resultatet leda till en större medvetenhet om hur 

musik och röstkaraktäristik kan brukas för att fånga publikens intresse. Detta kan vara till 

nytta både bland kompositörer och regissörer samt en inspirationskälla för framtida studenter 

inom audio-visuella medier. 

 

Keywords: filmmusik, röstaspekter, berättarfunktioner, musikaliska faktorer, funktionell 

analys 
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Inledning 

Lamporna släcks, publiken tystnar och från biosalongen ljuder de första tonerna från ”Circle 

of Life”. Året var 1994 när Lejonkungen1 hade världspremiär och uppfattas av många som en 

av Disneys mest omtyckta animerade filmer genom tiderna. Vad är det som utmärker 

Lejonkungen? Hur kom den att bli så populär? Filmen anses idag vara en klassiker och har 

bland annat vunnit två Oscar och en Golden Globe för bästa musik.  

Med denna uppsats har jag för avsikt att ta reda på vilka parametrar, musikaliska såväl som 

ljuddesign och röstkaraktäristik, som kan ligga till grund för att väcka publikens intresse. För 

att undersöka detta har en fallstudie genomförts varpå jag analyserat två scener ur filmen 

Lejonkungen. 

Musik förekommer i de flesta filmproduktioner och är en väsentlig faktor i 

skapandeprocessen. I synnerhet dialog och ljudeffekter tenderar att tas för givna eftersom de 

uppfattas som naturliga och motsvarar det som förväntas höras i den skildrade miljön. Musik 

får enbart en ”naturlig” karaktär när dess ljudkälla är synlig i bild. Trots det har musiken allt 

sedan stumfilmens era i början av 1890 fungerat som ett verktyg för att förstärka 

historieberättandet och det känslomässiga budskapet i film. På samma sätt som ett minnesvärt 

citat eller en rollfigur har musiken en särskild plats i kulturen och samhället. Musiken har 

förmågan att frambringa känslor som bilden ensamt inte kan förmedla och i symbios med 

varandra blir de ett effektivt berättarverktyg. 

Då en stor det av litteraturen för detta ämne ej har vetenskaplig förankring är min 

förhoppning att kunna bidra till nya idéer inom forskningsområdet. Jag vill försöka skapa ett 

större intresse och åskådliggöra musikens betydelse för den narrativa berättelsen. 

 

 

 

                                                 
1 Allers, Roger & Minkoff, Rob. Mecchi, Irene; Roberts, Jonathan & Woolverton, Linda. (1994). Lejonkungen. 

[DVD]. Walt Disney Pictures. 
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Syfte 
Jag ämnar analysera två sekvenser i filmen Lejonkungen och få en förståelse för musikens 

betydelse i den narrativa berättelsen, detta för att ge läsarna en uppfattning om hur musiken i 

kombination med ljuddesign och karaktärernas röstaspekter kan användas för att skapa en 

känsla av närvaro. En mer ingående analys kommer att genomföras av själva musiken och 

resterande variabler får följaktligen en underordnad roll. 

Forskningsfrågor 

I. Vad gestaltar musikens berättarfunktioner i de valda sekvenserna? 

II. Hur skildras protagonisten och antagonisten med hjälp av musiken? 

III. Vilka specifika röstaspekter kan urskiljas hos de två karaktärerna? 

IV. Vilken funktion fyller ljudläggningen i respektive sekvenser? 

 

Begrepp 
Protagonist definieras av Nationalencyklopedin som den förste skådespelaren eller 

huvudpersonen i dramat.2 

Antagonist betyder motståndare eller fiende och är en person i motsättning till en annan.3 

Ljud eller musik som är Icke-diegetisk innebär att det inte kan uppfattas av karaktärerna i 

filmen.4 

I ljudläggningen skapas en väsentlig del av stämningen i en filmscen genom att ljudet 

förstärker eller förtydligar bildens innehåll.5 Detta begrepp åsyftar här bakgrunds- och 

miljöljud samt distinkta effektljud. 

Närvaro används i studien synonymt med inlevelse och medför att åskådarna upplever ett 

starkt deltagande. 

 

 

 

                                                 
2 Protagonist (i.d). I Nationalencyklopedin. Hämtad 28 oktober 2016 från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/protagonist 
3 Antagonist (i.d). I Nationalencyklopedin. Hämtad 28 oktober 2016 från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/antagonist-(2) 
4 Buhler, James & Neumeyer, David (2010). Hearing the movies: Music and sound in film history. New York: 

Oxford University Press. s.66 
5 Ljudläggning (i.d). I Nationalencyklopedin. Hämtad 16 december 2016 från 

http://www.ne.se.www.bibproxy.du.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ljudl%C3%A4ggning 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/protagonist
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/antagonist-(2)
http://www.ne.se.www.bibproxy.du.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ljudl%C3%A4ggning
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Tidigare forskning 
Det har bedrivits en ansenlig mängd forskning inom filmvetenskap och särskilt filmmusik är 

ett mycket populärt ämne. Problemet är att en relativt stor del av texterna ofta handlar om hur 

själva musiken är gjord i teorin alternativt saknar vetenskaplig grund i den benämning att 

litteraturen ej referentgranskats. Nedan har jag försökt belysa källor som på ett eller annat sätt 

tangerar till mitt arbete samt är aktuell i dagsläget.  

 

I Complete guide to film scoring6 skriver Davis om processen för att komponera filmmusik 

och tar upp faktorer som är värda att ha i åtanke, hur musiken tex. kan guida publiken etc. För 

att verkligen få musiken att passa in är det viktigt att titta på varje film samt bryta ner varje 

scen ur varierande synvinklar.  

Han formulerar det som att musiken verkar på ett sätt som berör den fysiska handlingen eller 

platsen i en scen. Om kompositören vill återspegla en film som utspelas på Irland kan denna 

använda sig av instrument som säckpipa och bleck flöjt. Äger filmen istället rum i en annan 

historisk era kan det vara passande med musik typisk för den perioden. I intensiva action 

sekvenser är det vanligt att kompositören skriver musik som innehåller många synkpunkter 

för att tätt följa bildens handling. På detta vis samarbetar musiken väldigt nära med den 

dramatiska händelsen och betonar det som ses.  

De psykologiska och emotionella intryck som en film ger påverkas till stor del av musiken. 

Kompositören bör ständigt vara medveten om hur det musikaliska landskapet, eller för den 

delen individuella melodier eller harmonier kan förändra en scen eller till och med en hel 

film. Ibland återspeglar musiken det som sker parallellt med händelseförloppet i filmen. 

Andra gånger bistår musiken till en helt ny dimension. Publiken kan genom den få en 

förståelse för karaktären som inte kan uttryckas i dialog eller i handling. Det kan röra sig om 

deras inre värld i form av tankar och känslor och musiken kan även ge oss ledtrådar om vad 

som är på väg att utspela sig, på ett spänningsfyllt vis eller som en upplösning.  

 

 

                                                 
6 Davis, Richard (2010). Complete guide to film scoring (2nd edition). Boston: Berklee Press. 
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Musiken hjälper publiken med övergångarna från scen till scen och bidrar till en kontinuitet. 

Även återkommande ledmotiv och strukturer för karaktärer, platser eller sinnelag kan 

användas för att skapa en kontinuitet genom hela filmen. Det blir enklare att fokusera på 

musiken genom att komma ihåg att den ska vara en del av dramatiken.  

Att skriva för en scen innehållandes dialog är en av de svåraste uppgifterna för en 

kompositör. Det finns inte ett övergripande sätt att göra det på eftersom varje situation är 

unik. Somliga skolor anser att det är lämpligast att driva musiken framåt i pausen av en 

konversation och låta den klinga ut när skådespelarna talar igen. Detta är en teknik som har 

använts av många kompositörer genom åren. En annan gällande teknik är att alltid låta 

musiken klinga ut under dialog. Ett sätt att få musiken att spegla känslan i scenen och 

samtidigt hålla sig ur vägen är att skriva ett stycke med en struktur så transparent att rösterna 

tillåts att skära igenom. Vem som pratar har även betydelse i det avseende att kompositören 

måste undvika så att instrumentets register och skådespelarnas röster inte hamnar i konflikt 

med varandra.  

“For example, cello or French horn played between middle C and C an octave below share 

the same range as most male voices, and might fight for attention with the dialogue.”7 

Om repliken har en rask och angelägen karaktär brukar detta accentueras med aktiv musik, 

alternativt att musiken klingar ut och istället förser repliken med en kudde. Davis pratar till 

sist om hur filmen är editerad och dess tempo som en ledtråd till att finna passande musik i 

dialog.8 

Det här är en väldigt insiktsfull bok publicerad av Berklee Press, en icke-vinstdrivande filial, 

i utbildningssyfte och innehåller intervjuer med några av branschens ledande 

filmkompositörer. Davis går steg-för-steg igenom den praktiska processen att skriva musik 

till film vilket är relevant för att i följande uppsats kunna sätta den i en kontext. Kritik kan 

dock riktas mot att verket saknar kollegial granskning.  

 

 

                                                 
7 Ibid. s.146 
8 Ibid. s.141-146 
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Klas Dykhoff beskriver i boken Ljudbild eller synvilla9 hur ljudet används inom film utifrån 

egna erfarenheter i branschen och med exempel från ett antal stora filmproduktioner genom 

åren. Han behandlar grundläggande filmljud och ljuddesign och klargör bla. för vad 

ljudberättande är, vad ljudet består av samt dess berättarfunktioner.  

Dykhoff sammanfattar ljudberättande, eller ljuddramaturgi som ljudets roll i en film och 

definieras av dels vad man vill berätta, dels med vilka medel man vill berätta det. Ljudets 

beståndsdelar i en film utgörs av dialog, atmosfärsljud, ljudeffekter och musik. Författaren 

menar att inget berättarinstrument ensamt ska bära historien utan att instrumenten ska 

komplettera varandra genom hela filmen.  

Några funktioner som lyfts fram för ljudet är att skapa/bryta kontinuitet, beskriva olika 

platser inbördes förhållanden, leda åskådarens uppmärksamhet, beskriva ljudmiljön samt 

skapa eller betona/bryta rytm och tempo.  

Att skapa/bryta kontinuitet är kanske viktigaste berättartekniska funktionen och samtidigt 

minst iögonfallande. Den andra kategorin är framförallt betydelsefull i actionfilm och 

krigsscener för att beskriva var rollfigurerna befinner sig i förhållande till striden eller till den 

de jagar eller jagas av. Förutom geografiska förhållanden kan ljudet även illustrera 

emotionella platser eller händelser, därför blir berättelsen subjektiv ur någons perspektiv. Det 

finns flera metoder att leda åskådarens uppmärksamhet såsom att spela ljud innan det blir 

synligt i bild. I vissa partier vill man förbereda åskådaren på vad som komma skall, andra 

gånger är det mer effektivt att skapa kontraster och göra tvärt emot vad publiken förväntar 

sig. Den fjärde funktionen är att beskriva ljudmiljön. Hur tyst eller bullrig filmen är har 

betydelse för att åskådarna ska förstå hur riskabel en viss handling är exempelvis hur mycket 

ett kommande skott kommer höras av omgivningen och dylikt. Sist nämner han ljudet som ett 

hjälpmedel till att understryka eller förändra känslan av tempo i en scen. Om man kombinerar 

ett högt tempo med en oregelbunden rytm kan man skapa spänning och oro hos åskådarna, en 

effekt som ofta återfinns i biljaktscener.10 

Boken är producerad med stöd av Enheten för Konstnärligt Utvecklingsarbete vid Dramatiska 

Institutet. Det som gör att verkets användningsområde begränsas är att författarens 

resonemang inte vilar på en vetenskaplig grund och boken har kritiserats för att vara alltför 

elementär och kortfattad. 

                                                 
9 Dykhoff, Klas (2002). Ljudbild eller synvilla. Malmö: Liber. 
10 Ibid. s.25-43 
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I kandidatuppsatsen Filmljudets funktioner i dramafilm (2011) granskar Fredrik Johansson 

filmen The King’s Speech med hjälp av en audio-visuell analys. Metoden, masking som 

används innebär att man separerar ljud och bild och undersöker dem separat, för att sedan åter 

kombineras och analyseras som helhet. Syftet var att ta reda på vilka funktioner ljudet fyller i 

filmen samt hur det är placerat i dess flerkanalsmix. Johanssons resultat pekade mot att 

ljudets huvudsakliga funktion var att skildra karaktärer och omgivningar på ett realistiskt sätt, 

skapa en känsla av närvaro samt skapa och bibehålla olika perspektiv i den narrativa världen. 

Majoriteten av ljud visade sig vara placerad i centerkanalen, medan icke-diegetisk musik och 

ambiensljud var lokaliserade i front- och surroundkanalerna.11 

 

Joakim Lilliemarck har i kandidatuppsatsen Ljudets funktioner i filmen 9 (2011) gjort en audio-

visuell analys av de inledande minuterna med fokus på ljudets funktioner och hur de påverkar 

filmupplevelsen. Ljudets absolut viktigaste funktion är att ge åskådaren en djupare förståelse 

för handlingen. Lilliemarck kom fram till att ljudet fyller en central funktion vad gäller att inge 

trovärdighet och äkthet, att beskriva föremål och i synnerhet huvudkaraktärens fysiska attribut 

samt ge respons på det som sker i bild. Vidare ska ljudet beskriva rum och miljö för att ge 

åskådaren en tydlig känsla för omgivningen i filmen och det hjälper även till att leda 

uppmärksamhet samt beskriva föremål eller personers innebörd.12 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Johansson, Fredrik (2011). Filmljudets funktioner i dramafilm. Högskolan Dalarna, Ljud- och 

musikproduktion. 
12 Lilliemarck, Joakim (2011). Ljudets funktioner i filmen 9. Högskolan Dalarna, Ljud- och musikproduktion. 
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Teoretiskt ramverk 
Wingstedts modell har valts för att kunna utröna filmens musikaliska parametrar och deras 

narrativa funktion. Vidare presenteras olika element utifrån Gabrielsson och Lindströms 

begrepp vilka ingår i den musikaliska kompositionen. Dessa kan i sin tur komma att gränsa 

till van Leeuwen, vars terminologier främst används för att tolka karaktärernas röster. Termer 

med samma benämning refereras således till vederbörande författare med avseende att skilja 

dem åt.  

En principiell skillnad är att Wingstedts modell representerar en metod att organisera 

analysen, författaren påstår ej vilka musikaliska attribut som skapar en viss effekt och blir i 

sig inte värderande. Gabrielsson och Lindströms förhållande mellan musik och upplevelse 

används som komplement samt ämnar skapa en djupare mening. Här existerar ingen självklar 

tolkning även om det finns vissa konventioner, utan deras antaganden är blott ett sätt att 

beskriva detta på.  

 

På tal om musikproduktion13 är en bok skriven av Johnny Wingstedt och Gunnar Ternhag. 

Här går Wingstedt igenom begreppet multimodalitet, det vill säga att mänsklig 

kommunikation sker via kombinationer av flera olika gestaltningsformer, och visar hur sex 

musikaliska berättarfunktioner kan implementeras vid analyser av olika material. Genom att 

medverka/samverka i olika kontexter påverkar den klingande musiken de sammanhang som 

den förkommer i. Han skriver att musiken förutom att gestalta känslouttryck bidrar med en 

rad andra kommunikativa funktioner. Berättelsen skapas och upplevs utifrån samspelet och 

relationerna mellan tillgängliga gestaltningsformer. Om några av dessa betydelsebärande 

delar förändras så omkonstrueras även relationerna mellan beståndsdelarna och därmed 

förändras också uttrycket samt upplevelsen av gestaltningen. Sedermera ges två konkreta 

exempel från Hajen (1975) och Nyckeln till framgång (1985).14 

 

 

                                                 
13 Wingstedt, Johnny (2012). Funktionell analys av musik i film och andra multimodalt berättande gestaltningar. 

I Ternhag, Gunnar & Wingstedt, Johnny (Red.), På tal om musikproduktion: Elva bidrag till ett nytt 

kunskapsområde (s.160-181). Göteborg: Bo Ejeby Förlag. 
14 Ibid. s.160-165 
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Wingstedt diskuterar i avsnittet Funktionell analys av musik i film och andra multimodalt 

berättande gestaltningar, förhållandet mellan olika uttrycksformer samt de verktyg och 

metoder som behövs för att genomföra en systematisk analys. Han har delat in de musikaliska 

berättarfunktionerna i följande sex kategorier, emotiv funktion, informativ funktion, 

deskriptiv funktion, vägledande funktion, retorisk funktion, temporal funktion.  

Den emotiva berättarfunktionen förklaras som musikens förmåga att gestalta känslor och 

stämningar. Denna funktion kan uppfattas på olika plan och brukar antingen beskrivas som 

upplevd eller observerad. I egenskap av upplevd får musikens uttryck lyssnaren att 

emotionellt uppleva specifika känslor eller stämningar. När förståelsen av den emotiva 

dimensionen är mer observerad innebär det att lyssnaren på ett intellektuellt plan förstår vissa 

känslors uttryck men att de inte upplevs känslomässigt. I praktiken rör det sig ofta om en 

blandning av upplevd och observerad mening. Emotionerna kan enligt författaren vara 

kopplade till enskilda händelser, personer, relationer eller mer övergripande situationer i en 

berättelse eller förebåda kommande händelser. 

I den informativa berättarfunktionen kan musik i berättande situationer delge information 

om olika saker och klargöra tvetydiga situationer som personers tanker eller dolda motiv. 

Med hjälp av olika musikaliska genrer eller kulturellt bekant material kan musik associeras 

till specifika tidsepoker, kulturella miljöer eller ge indikation av olika nivåer av kulturell 

status. Musik kan också användas för att direkt representera personer eller andra fenomen i 

en berättelse genom att knytas till specifika musikaliska motiv så kallade ledmotiv. 

Besläktad med den informativa berättarfunktionen är den deskriptiva berättarfunktionen. 

Den särskiljer sig genom att på ett mer aktivt sätt beskriva och måla upp eller härmande 

gestalta olika egenskaper. Det kan gälla verkliga eller abstrakta miljöer, fysiska attribut hos 

varelser eller objekt, rollfigurers personlighetsegenskaper, mentala processer och fysisk 

rörelse, brukar benämnas mickey mousing när dess beskrivning dras till sin spets. 

Den vägledande berättarfunktionen inkluderar funktioner som på ett eller annat sätt styr 

publikens uppmärksamhet, fokus eller aktivitet. Här etableras olika slags relationer mellan 

åskådarna och berättelsen endera i form av indikativa funktioner där musiken via stingers, 

pauser eller avvägd frasering pekar ut specifika detaljer och alternativet imperativa funktioner 

som markerar att lyssnaren bör utföra specifika handlingar.  
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Den retoriska berättarfunktionen använder musiken som medel för att kommentera, 

ironisera eller skapa utrymme för reflektion. Det är för kommenterande funktioner vanligt att 

skapa kontraster mellan musikaliskt och visuellt utryck eller att referera till kulturellt välkänt 

material, intertextuella referenser. Musiken har också potential att påverka upplevelsen av 

trovärdighet i en situation vilket är en annan retorisk funktion.  

I den temporala berättarfunktionen ligger fokus på musiken som tidsbaserat uttrycksmedel. 

Det handlar om hur musik kan definiera, strukturera, organisera och även avgränsa 

tidsförlopp. Hur musik kan användas till att definiera form är en viktig temporal funktion och 

att etablera kontinuitet i den berättande strukturen blir en betydelsefull musikalisk 

berättarfunktion eftersom musik spelas i ett tidsbundet flöde. Wingstedt skriver om 

omedelbar kontinuitet som kan vara över visuella klipp i en film, längre kontinuitet binder 

ihop längre avsnitt för att hålla ihop en sekvens på flera klipp eller en scen och övergripande 

kontinuitet syftar på hur musik kan hålla ihop en hel produktion. Relaterat till 

kontinuitetsfunktionen är också musikens förmåga att skapa en upplevelse av framåtrörelse, 

det vill säga av något pågående med en energi som tar oss från en punkt till en annan.15 

 

The role of structure in the musical expression of emotions16 behandlar den musikaliska 

kompositionens uppbyggnad i relation till de uttryck som upplevs. Gabrielsson och 

Lindström förklarar att vad som uppfattas beror på sammanhanget i varje enskilt fall, närvaro 

och nivåer av andra strukturerande faktorer.  

Ett element som påverkar hur musikens emotionella karaktär tolkas är tempo. Uttryck som 

eufori, lycka, styrka, nyckfullhet, förundran, ilska och rädsla kan associeras med ett snabbt 

tempo medan ett långsamt tempo kan associeras med stillhet, lugn, sorg, värdighet, affektion, 

saknad, enformighet och avsky. 

 

 

                                                 
15 Wingstedt, Johnny (2012). s. 165-167 
16 Gabrielsson, Alf & Lindström, Erik (2010). The Role of Structure in the Musical Expression of Emotions. I 

Juslin, N. Patrik & Sloboda, A. John (red.), Handbook of Music and Emotion: Theory, research and 

applications (s.367-400). New York: Oxford University Press. 
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Normalt gällande tonalitet är att dur-tonalitet anknyts till lycka och moll till sorg. Dur kan 

även associeras till uttryck som elegans, lugn och allvar och värdighet, spänning, avsky och 

ilska kan associeras med moll. Tonalitet som är tonal brukar vara skapade att förmedla glädje, 

stillhet och enformighet. Melodier som i sin tur är atonala kan uttrycka exempelvis ilska. 

Ljudstyrka kan spegla uttryck av varierande slag. Generellt associeras hög volym med styrka 

och mjuk musik med undergivenhet. Stora skiftningar i ljudnivå antyder eventuellt rädsla 

varav små variationer är förenligt med lycka eller rörelse. Hastiga förändringar av ljudstyrka 

kan syfta till lekfullhet eller rädsla och sorg, lugn och värdighet erfordrar få eller inga 

förändringar. 

Högre övertoner i klangfärg (timbre) föreslår styrka, ilska, avsky, rädsla, aktivitet eller 

förundran. Behag, enformighet, lycka eller glädje associeras med färre och lägre övertoner. 

Toner med undertryckt högre övertoner kan antyda affektion eller sorg.  

Termer som eufori och elegans anknyts till en hög tonhöjd. Sorg kan reflekteras av en låg 

tonhöjd och uttryck som styrka och lycka kan utgöras av båda tonlägena. Kombinationen av 

stora respektive små tonhöjdsvariationer kan ge associationer till behag, förundra, rörelse, 

ilska, rädsla och enformighet. 

I melodiska intervall upplevs stora tonavstånd som mäktigare än mindre. Oktaven vad 

melodiska intervall anbelangar är positiv och det mest negativa intervallet är den diatoniska 

halvtonen, liten sekund. 

Musik som har ett brett melodiskt omfång associeras med glädje, nyckfullhet, rädsla och oro. 

Ett smalt omfång kan symbolisera sorg, stillhet och värdighet.  

Lycka, elegans, fridfullhet och värdighet kan gestaltas med enkel konsonant harmonik och 

komplex och dissonant harmonik kan istället föreslå eufori, spänning, ilska eller sorg.  

Rytm som är regelbunden och jämn kan anknytas till glädje, värdighet och lugn medan sträv 

och oregelbunden rytm vanligen associeras med oro och ilska. Sorg, värdighet och kraft kan 

gestaltas av stadig rytm och flytande rytm insinuerar elegans och lugn. Lycka brukar 

representeras av varierande rytm.  

Artikulering diskuteras i samband med framförande. En artikulering som innehåller staccato 

kan associeras med glädje, rörelse, ilska och rädsla varav legato används för att återge sorg, 

affektion och allvar.  
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Volymkurva (eng: amplitude envelope) refererar till hur enstaka ljuds volym utvecklas över 

tid. Ett piano där en snabb attack förändras för att sedan långsamt klinga av har en skarp eller 

tvär kurva och kan associeras med ilska, lycka och förundran. En rund eller mjuk ljudkurva 

kan anknytas till affektion, sorg, rädsla, avsky, enformighet och styrka.17 

 

I Parametric systems: The case of voice quality18 skriver författaren Theo van Leeuwen om 

hur man med olika komponenter kan beskriva och identifiera specifika röstaspekter.   

Tonomfång låter oss veta två saker: rösten hos en man är i genomsnitt lägre än hos kvinnor 

och barn, och kammare med mindre resonans (violin) frambringar starkare ljud än kammare 

med större resonans (basfiol). Människan kan ändra sitt tonomfång, medvetet eller av infödd 

vana. Män använder ett högre tonomfång för att agera säkra och dominanta medan kvinnor 

vanligtvis går ner i tonomfång.  

van Leeuwen menar att vår erfarenhet säger oss att ljudstyrka indexerar sociala avstånd. På 

nära håll blir rösten inte mer än en mjuk viskning, till exempel för att skapa intimitet. 

Ljudstyrkan varierar också med avståndet och signalerar i vilken utsträckning vi talar om 

privata angelägenheter.  

Hos grova, släta och luftiga röster kan vi förutom själva tonläget höra andra saker som 

heshet, stränghet och strävhet. Motsatsen till grova röster är rena, släta röster där alla missljud 

är eliminerade. Han understryker att grovheten associeras med slitage och är ett resultat av de 

påfrestning rösten utsatts för under livet. I luftiga röster blandas andetag in med tonläget. 

Ansträngning eller upphetsning kan göra en röst luftig och kombineras gärna med släta röster 

för att ingiva närhet. 

 

 

 

 

                                                 
17 ibid. s. 383-391 
18 van Leeuwen, Theo (2011). Parametric systems: The case of voice quality. I Jewitt, Carey (Red.), The 

routledge handbook of multimodal analysis (s.68-77). London: Routledge 
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Artikulation i egenskap av främre och bakre vokaler ger också rösten en specifik karaktär. 

Ord som innehåller främre respektive bakre vokaler formuleras med tungan i motsvarande del 

av munnen och kan ge uttryck åt ärlighet, konfrontation, återhållsamhet och försiktighet. 

Detsamma kan sägas om munnens öppning. Somliga vokaler uttalas med munnen relativt 

stängd och munhålan blir därför ganska liten, andra vokaler kräver att munnen är 

jämförelsevis öppen och följaktligen med en större munhåla. Röstinställningar av detta slag 

appliceras flitigt i animationer.  

Resonans tas av van Leeuwen upp i samband med musikforskaren Shepherd som diskuterar 

rösterna hos olika typer av rockartister. Rösten hos exempelvis en hårdrockare är grov, stark 

och hög. Resonansen produceras nästan uteslutet från halsen och munnen. Vi blir också 

påminda om att röstens kännetecken, i tal och sång, alltid är en kombination av drag – mjuk, 

varm, ihålig, låg, öppen etc.19 

In a female rock singing style which Shepherd describes as the style of 'woman as 

emotional nurturer', the voice is soft and warm, relatively low and with an open 

throat. It uses the resonating chambers of the chest, says Shepherd, so that the voice 

literally comes from the region of the heart or the breast.20 

 

Tillämpning av det teoretiska ramverket 
Wingstedts sex musikaliska berättarfunktioner kommer användas ihop med Gabrielsson och 

Lindströms förklaring av den musikaliska kompositionens uppbyggnad för att undersöka vad 

musiken gestaltar i de valda sekvenserna samt hur protagonisten och antagonisten skildras 

med hjälp av musiken. van Leuweens begrepp ska främst besvara vilka specifika röstaspekter 

som kan urskiljas hos karaktärerna. Först noteras instrumentering och grundläggande 

musikaliska attribut tillsammans med det visuella. Därefter analyseras de komponenter som 

är nödvändiga för att identifiera och beskriva karaktärernas röstaspekter. Skälet till att de 

olika berättarfunktionerna bearbetas i slutskedet beror på att en övergripande bild av de två 

scenerna behöver erhållas.   

 

                                                 
19 van Leeuwen, Theo (2011). s.71-73  
20 van Leeuwen, Theo (2011). s.73 
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Metod 
Metoden utgörs av en fallstudie där musiken i synnerhet kommer att granskas mer ingående 

medan en ytligare analys görs av ljudläggningen och karaktärernas röstaspekter. För 

ytterligare avgränsningar har jag valt att koncentrera mig endast på protagonisten och 

antagonisten samt jämföra kontrasterna mellan dem.  

Wingstedts modell används som en mall, parallellt till denna studie. Han utvecklade denna 

för att klargöra vilka narrativa funktioner olika musikaliska parametrar fyller i det 

analyserade objektets musikaliska helhet. Uppfattningen är att hans avhandling är omfattande 

och med vedertagna begrepp har en stabil grund i tidigare forskning. Genom att använda en 

redan beprövad arbetsmetod kan pågående analys jämföras med fastlagda exempel samt ha en 

röd tråd att förhålla sig till.  

De två vederbörande filmsekvenserna valdes med Sundstedts dramaturgiska modell som 

utgångspunkt och partierna som undersöks representerar vändpunkt 1 respektive vändpunkt 

2. I boken Att skriva för film21 tar Sundstedt upp valfisken som en dramaturgisk modell. Han 

beskriver också ingående de olika anslag som kan förekomma i filmer. Valfisken är en 

representation av det dramaturgiska skelett som får allt att hålla ihop. Ett sätt att bryta ner och 

analysera historien är att dela upp den i tre akter dvs. en början, en mitt och ett slut. Varje akt 

har sin huvuduppgift. I första akten presenteras förutsättningarna. Den börjar med ett anslag 

som ska väcka publikens uppmärksamhet. Akt ett glider över i en presentation och 

fördjupning av bla. miljöer, karaktärer och konflikter där en central konflikt utkristalliseras 

och leder till vändpunkt 1. I akt två utvecklas, trappas konflikten upp. Här utspelar sig 

huvudparten av filmen och både karaktärer och intriger utvecklas vilket leder till vändpunkt 

2. I tredje och sista akten sker upplösningen. Den leder slutligen till den dramatiska 

höjdpunkten, konfliktupplösningen och den mjuka avtoningen. De dramaturgiska verktygen 

används för att skapa framåtrörelse i handlingen.22 

                                                 
21 Sundstedt, Kjell (2001). Att skriva för film. Stockholm: Ordfront Förlag. 
22 Ibid. s.88-89 
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Utöver detta brukades metoden masking som myntades av filmvetaren Michel Chion och 

beskrivs i boken Audio-Vision24. Det innebär att man ser på en given sekvens i flera 

omgångar och pendlar mellan att se både bild och ljud tillsammans, till att stundtals enbart se 

bilden och andra gånger klippa ut ljudet. Genom att variera analysen får man möjlighet att 

höra ljudet opåverkad av hur bilden förändrar och maskerar det. Detta låter en även se bilden 

som den är och inte såsom ljudet återupprättar det. Chion menar att det inte finns ett optimalt 

tillvägagångssätt vad gäller audio-visuella analyser men föreslår att man upptäcker ljud- och 

bildelementen separat innan man slår ihop båda delarna.25 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Berggren, Jonna (5 april 2011). Skrivarkurs. I Blogspot. Hämtad 23 november 2016 från http://jonna-

berggren.blogspot.se/2011/04/skrivarkurs.html 
24 Chion, Michel (1994). Audio-Vision. New York: Columbia University Press 
25 Ibid. s.187 

http://jonna-berggren.blogspot.se/2011/04/skrivarkurs.html
http://jonna-berggren.blogspot.se/2011/04/skrivarkurs.html
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Genomförande och metodkritik 
Den huvudsakliga analysen gjordes i flera omgångar. Först beskrevs den generella ljudbilden 

i kombination till det visuella. Därefter analyserades de olika parametrarna i detalj. Dessa 

ställdes för eget bruk upp i en tabell i ett separat dokument under rubrikerna tid, bildaspekter, 

ljudläggning, instrument, berättarfunktioner, musikaliska attribut, röstaspekter samt dialog 

och på så vis kunde det som skildrades enkelt kategoriseras. Sedermera skrevs händelserna 

ner i löpande text. Sekvenserna är tidsmässigt indelade efter hur mycket ”nytt av vikt” som 

sker i den musikaliska bilden vilket varierar. 

En kritik vad metoden anbelangar är ifrågasättandet av objektivitet eller ett neutralt synsätt. 

Det finns en medvetenhet om att subjektiva bedömningar fordrats för att kunna utföra denna 

form av analys. Oberoende av förutsättningar är gehör, omedelbara intuitioner och tidigare 

erfarenheter av filmen exempel på sådant som möjligtvis påverkat analysarbetet men med 

hjälp av en teoretiskt förankrad grund kan de subjektiva åsikternas inverkan minskas. Genom 

att presentera alla relevanta fakta är ändamålet att eftersträva reflexivitet och ett kritiskt 

förhållningssätt vilket medverkar till en rikare empiri. 

Det bör också nämnas att etiska överväganden känns till men då arbetet utgörs av en audio-

visuell analys av en animerad film anses inte detta skapa några problem.  
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Audio-visuell analys av Lejonkungen 

I det här avsnittet sammanfattas filmens övergripande handling. Detta följs av en bakgrund 

och beskrivning av sekvenserna samt en analys.  

Handling 
Filmen handlar om det unga lejonet Simba (spelas av Jonathan Taylor Thomas och Matthew 

Broderick), son till Mufasa och lejonrikets blivande kung. Efter att Mufasa blivit mördad av 

sin yngre bror Scar (spelas av Jeremy Irons) flyr Simba ut i ödemarken där han lever i exil. 

Simba växer tillsammans med Timon och Pumba upp till ett fullvuxet lejon när hans 

barndomsvän, Nala oväntat en dag dyker upp och berättar om hur Scar har ödelagt deras hem. 

Skuldtyngd över faderns död tvingas Simba motvilligt att möta sitt förflutna och återvända 

för att konfrontera sin farbror och ta sin rättmätiga plats i flocken 

 

Regissör: Roger Allers och Rob Minkoff 

Kompositör: Hans Zimmer, Elton John och Tim Rice 

Premiär: 199426 

 

Vändpunkt 1 

Bakgrund 
Simba (spelas av Jonathan Taylor Thomas) har blivit ombedd av Scar att vänta på Mufasa i 

en dal. Plötsligt ser han marken skaka och en hjord med gnuer som rusar i panik rakt mot 

honom. Scar har hämtat hjälp och Mufasa kommer till undsättning. 

 

Scenbeskrivning [00:34:54-00:38:48] 
Simba har precis blivit upplockad av sin far och placeras i säkerhet på en klipphäll. Kameran 

zoomar in i halv bild. Filmmusiken vandrar ner tre tonsteg i ett melodiskt intervall följt av ett 

starkt ljud från en trombon blandat med ett vrål. Simba ropar ”Dad!” när Mufasa sveps med 

hjorden och med en duns ramlar till marken. Hans röst är ljus och slät med ett högt 

tonomfång. Vi får se en närbild på Simba som oroligt iakttar de skenande gnuerna. Musiken 

                                                 
26 The Lion King (i.d). I IMDb. Hämtad 21 oktober 2016 från http://www.imdb.com/title/tt0110357/ 

http://www.imdb.com/title/tt0110357/
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är svävande, nämligen i ett tillstånd präglat av ovisshet, och spänningsfylld med en mjuk 

volymkurva och en kör som sjunger med en lätt dissonant harmonik. Kören går upp i tonhöjd 

och lägger sig ovanpå orkestern som nu ackompanjeras av ett slagverk med ett stadigt tempo.  

Ett klipp till Mufasa som bryter sig loss och tillbaka till Simba. Mufasa kastar sig åt sidan, 

klorna som griper tag i berget ger ifrån sig ett skrapande ljud och han börjar klättra. Far och 

son blir återigen synlig i helbild med Simba i förgrunden och musiken har nu generellt ökat i 

volym och tonhöjd. Kameran glider till höger och följer Simba som vandrar upp för en 

sluttning. Musiken har nu saktat ner och pendlar mellan två toner i legato. Plötsligt hörs en 

trombon i basregistret, en kör vars klangfärg innehåller högre övertoner och en långsam 

diatonisk halvton från en violin.  

En halvbild ovanifrån visar Mufasa som klamrar sig fast vid den avsats Scar befinner sig på 

och ber sin bror om hjälp. Vi hör ett knackande ljud från småstenarna som rasar ner. Kören 

sjunger en illavarslande ton när Scar borrar in klorna i Mufasa och viskar ”Long live the 

king.” innan han släpper taget. Rösten är grov och har en låg resonans som kommer från 

halsen, vokalerna uttalas i den bakre delen med relativt stängd mun.  

Kameran zoomar ut från Simba när han förskräckt ser Mufasa falla mot sin död, en svag 

ensam ton dör ut. Efter att ha inväntat de sista gnuerna rusar Simba ner i dalen. Stråkarna 

spelar trevande i legato och ökar svagt i ljudstyrka. En melodi i moll-tonalitet framförs 

unisont av kör och träblås för att långsamt tonas ner till att vi blir medvetna om ljudet från 

Simbas tassar medan han försöker väcka liv i Mufasa. Han inser till slut att det är förgäves 

och lägger sig bredvid. Musiken tar här ny sats och vi får nu höra ett melankoliskt ledmotiv. 

Harmonin är konsonant och har ett brett tonomfång. I framkant återfinns en flöjt varav kören 

och stråkorkestern agerar som en ljudmatta.  

Kamerans fokus förflyttas till silhuetten av Scar som närmar sig. Samtidigt ändras det 

musikaliska uttrycket. Stråkorkestern spelar i vibrato med en liten sekunds intervall liksom 

kören. ”Simba. What have you done?” säger han med en mörk och bestämd röst som slutar i 

en viskning. Förtvivlat svarar Simba att det var en olycka, andetag blandas in med hans 

annars släta röst. Orkestern håller en jämn nivå och ger plats för dialogen genom att antingen 

pausa eller klinga ut under konversationen. Scar placerar tröstandes en tass om Simba och 

drar honom till sig. Här kan vi urskilja dämpade stråkar och en kör. ”What am I gonna do?” 

snyftar Simba. En flöjt blir än en gång framträdande, nu innehållandes ett par ljusa atonala 

toner i ett smalt melodiskt omfång och har en mjuk volymkurva. ”Run away and never 
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return,” uppmanar hans farbror med en ihålig röst. Bilden klipps mellan Scar i närbild och 

Simba som backar undan i helbild. Kören tar vid i samband med att han vänder sig om och 

springer sin väg. 

 

Funktionsanalys 
Musiken i följande scen har här ett stort ansvar att föra berättelsen framåt. Denna form är 

enklare att höra och ta till sig på ett medvetet plan. På fackspråk kallas ibland detta för ”open 

scoring”. All musik är icke-diegetisk och sekvensen innehåller också två väldigt tydliga 

huvuddelar. 

Medan Mufasa sveps med hjorden används ljudet från en trombon som en stinger och är en 

typ av vägledande berättarfunktion som nyttjas flitigt. En stinger har i grunden oftast en 

utpräglad emotiv karaktär och kan uttryckas genom en blandning av ökad volym, förändring 

av klangfärg och/eller harmonik. Denna händelse blir accentuerad och musiken får en 

indikativ funktion.  

Simba ropar efter fadern och hans släta röst tillsammans med ett högt tonomfång låter oss 

veta att det är ett barn.  

Musiken i scenen kommunicerar också på ett emotionellt plan när Simba med orolig blick 

söker efter sin far och den mjuka volymkurvan i en lätt dissonant harmonik kan associeras 

med spänning och fara. När Mufasa sedermera bryter sig loss inger det stadiga tempot från 

slagverken och körens höga tonhöjd både styrka och kraft. Det handlar främst om temporala 

berättarfunktioner och att etablera en omedelbar kontinuitet. Musiken har saktat ner tills dess 

att Simba börjar vandra uppför sluttningen och markerar att läget är under kontroll, samtidigt 

som de två långsamt pendlande tonerna uttrycker ett allvar. Ett annat sätt att peka ut detaljer i 

berättelsen är genom avvägda fraseringar eller pauser och musiken leder på detta vis 

uppmärksamheten till en särskild händelse genom att betona den. Det här görs påtagligt när 

Mufasa kan ses klamra sig fast längsmed en bergsvägg. Trombonens skarpa volymkurva i 

basregistret synkroniseras till bilden som uppdagar en brant på nästan 90-grader och ger en 

känsla av obehag. De högre övertonerna i klangfärgen och stråkinstrumentet som spelar en 

liten sekund förstärker detta ytterligare.  

”Long live the king” viskar Scar i Mufasas öra. Den grova rösten och utformningen av ljudet 

ger uttryck för återhållsamhet samt skapar här en hotfull stämning.  
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Strax innan han släpper taget hörs kören sjunga en illavarslande ton och antyder att något 

hemskt är på väg att hända. Musiken blir här förebådande men skulle även kunna gestalta 

skräcken som Mufasa upplever inombords. Mickey mousing används i form av en ljus ton 

med avseende på kameran som zoomar ut från Simba när han bevittnar sin fars död, denna 

beskrivning av fysisk rörelse tillhör deskriptiva berättarfunktioner.  

Tempot som tidigare varit ganska högt blir nu i sin helhet långsammare och musiken 

definierar istället tidsförloppet med längre kontinuitet. När dammet skingrats i dalen får vi se 

Mufasa ligga orörlig under en bruten gren. Musiken i denna scen företräder emotiva 

berättarfunktioner där trevande stråkar med moll-tonalitet och en artikulering i legato återger 

sorg och affektion. Ljudet från tassarna används som en vägledande berättarfunktion innan 

ett ledmotiv tar vid. Ett ledmotiv är ett musikaliskt motiv som exempelvis representerar en 

rollfigur, en relation, ett mentalt tillstånd eller andra fenomen i berättelsen och det kan vara 

melodiskt, rytmiskt, harmoniskt eller klangbaserat. Här rör det sig om informativa 

berättarfunktioner och melankoliska motivet som framförs av en flöjt, kör och stråkorkester 

är anknutet till Simba. Harmoniken är konsonant och har ett brett melodiskt omfång. Vi kan 

tydligast associera till oro men också en slags elegans.  

Hela det musikaliska uttrycket ändras när kamerans fokus förflyttas till silhuetten av Scar och 

får en deskriptiv berättarfunktion.  

”Simba. What have you done?” säger han med en mörk och bestämd röst som slutar i en 

viskning. I rösten finns en strävhet som symboliserar allvaret i situationen medan ljudstyrkan 

blir ett sätt att skapa ömhet. Andetag blandas in med tonläget när Simba förklarar sig vilket 

pekar på en ansträngdhet.  

Trots att Simba inte är medveten om det får vi som publik en uppfattning om farbroderns 

personlighetsegenskaper, detta gestaltas av den diatoniska halvtonen som även blir 

förebådande, här blir den emotiva berättarfunktionen upplevd. En jämn ljudstyrka och ett 

smalt melodiskt omfång kan spegla sorg, samtidigt bidrar musikens mjuka volymkurva och 

atonala toner till en känsla av undertryckt ilska och avsky.  

Detta blir sedermera affirmativt när Simba frågar vad han ska göra och uppmanas av sin 

farbror att fly och aldrig återvända. Rösten hos Scar kännetecknas här av en resonans som är 

ihålig och tycks sakna empati.  
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Vändpunkt 2 

Bakgrund 
Efter en argumentation med Nala går Simba (spelas av Matthew Broderick) iväg för att samla 

tankarna. Snart möter han Mufasas gamla rådgivare, Rafiki och bestämmer sig för att 

återvända till lejonriket och utmana Scar som regent.  

 

Scenbeskrivning [01:13:31-01:16:46] 
Det första som introduceras är en ters intervall som framförs av tromboner blandat med ett 

mullrande ljud från åskan. En fullvuxen Simba uppenbarar sig på lejonklippan. Han blir 

synlig i ljusskenet från en blixt när kameran zoomar in i närbild. ”Mufasa? No, you’re dead,” 

utbrister Scar inte högre än en viskning. Simba hoppar ner och går fram till sin mor, Sarabi 

som ligger medvetslös på marken. Han ger henne en varsam knuff med huvudet och säger 

med en varm och mjuk röst att han är hemma. Vi får nu höra en mer avskalad version av 

ledmotivet som spelades vid Mufasas död. Musiken dämpas och stråkarna klingar ut och 

ersätts av träblås i en dissonant harmonik.  

Kameran klipper till en halvbild av Scar vars kroppsspråk förändras när han inser att det inte 

är Mufasa och sedan tillbaka till Simba och Sarabi i helbild. Rösten blir luftig och ihålig och 

får ett högre tonomfång. Simba går hotfullt mot sin farbror som backar undan. Kameran 

glider sakta till vänster och skiftar från halvbild till helbild. ”Give me one good reason why I 

shouldn’t rip you apart,” säger Simba. Han är sammanbiten och pratar med en låg allvarlig 

röst. Orkestern får nu sällskap av bleckblås och har ingen regelbunden rytm. Scar står med 

ryggen mot ett stenblock i defensiv position, hans röst är sträv och bibehåller en normal 

samtalston. En ensam trombon spelar en liten sekunds intervall i basregistret med c som 

grundton, samtidigt som bilden följer riktningen av Scars tass där vi får se ett stort antal 

morrande hyenor.  

Nala har samlat lejoninnorna och klipps in i helbild. En kort vemodig slinga kan uppfattas i 

moll-tonalitet innan musiken återigen övergår i en komplex harmonik. Kameran zoomar ut 

och visar Simba i halvbild och flocken i bakgrunden. Konversationen fortsätter i en aggressiv 

ton. Hans farbror går ett varv och informerar om vem som är skyldig till Mufasas död. Rösten 

är luftig och ökar successivt i både ljudstyrka och tonomfång. Stora och små 

tonhöjdsvariationer kombineras av stråkar och bleckblås. Stråkarna framförs i staccato och 
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kulminerar sedan i en dramatisk paus. ”I am,” erkänner Simba med en relativt öppen mun och 

främre vokaler. Under tiden återges ledmotivet av en cello och en kör.  

Det musikaliska uttrycket förändras hastigt och blir mer fientlig. Scar anklagar Simba för 

mord och förflyttar sig medsols runt honom medan kameran cirkulerar kring dem i motsatt 

riktning, hans stränga röst tränger igenom och mixas tillsammans med åskljuden. Stråkar 

pendlar i en dissonant harmonik och i bakgrunden hörs bleckblås vandra mellan ett antal 

toner i basregistret. ”No! It was an accident,” försvarar Simba som är omringad av sin farbror 

och en grupp hyenor. Han har en naturligt ren röst och går nu upp i ljudstyrka. Vi får se hur 

Simba motas bort från lejonklippan. Bilden följer dem ovanifrån och klipper sedan till Scar 

och Simba i halvbild. Plötsligt kliver Simba utför berget och klamrar sig fast likt Mufasa i 

föregående sekvens. Musiken bygger upp i ett crescendo. Samtidigt slår en blixt ner i gräset 

och startar en brand vilket betonas av kvicka stråkar med en snabb attack som planar ut och 

blir tyst.  

Kameran zoomar ut i panoramabild och klipper därefter till Simba som kämpar för att hålla 

sig kvar. Scar talar med en hes och luftig röst, frånsett hans monolog kan blott eldens 

sprakande ljud och ett svagt bleckblås anas. Ett metalliskt ljud ekar när han borrar klorna i 

Simba. I örat viskar Scar ”I killed Mufasa.” och en ljus ton blir gradvis tydligare vid en 

återblick. ”No!” ryter Simba och kastar sig på Scar i ren ilska, han trycker ner sin farbror mot 

marken och tvingar honom att berätta sanningen inför flocken. En komplex harmonik 

framförs av en stråkorkester. De har en stadig rytm där ettan i varje takt markeras av 

kontrabasar som spelas med stråke och leder slutligen till en stinger på ett halvt tonstegs 

intervall. 

 

Funktionsanalys 
I denna scen ligger dialogen fokus, så kallad ”closed scoring” och musiken gestaltar till stor 

del känslomässiga aspekter av ”vad” som sägs och ”hur”. Även om musiken kan tyckas ha en 

underordnad roll så bygger här ljudspåret mer på samverkan mellan dialog, musik och 

ljudeffekter. 

Här möts vi direkt av vägledande berättarfunktioner i form av en stinger som utgörs av 

tromboner blandat med ett mullrande åskljud och leder vår uppmärksamhet till Simba.  

”Mufasa? No, you’re dead,” utbrister Scar med ett intryck av fasa. 
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Det mer avskalade ledmotivet får en emotiv karaktär och är som tidigare nämnt kopplad till 

Simba. Rösten är varm och mjuk när han talar till sin mor och visar på ett kärt återförenande. 

Musiken ersätts av träblås i en dissonant harmonik och associeras till spänning. Vidare pekar 

detta på en sorts informativ berättarfunktion genom antydan till dolda motiv.  

Scar använder ett högre tonomfång för att agera säker och den luftiga rösten visar nästan på 

upphetsning. ”Give me one good reason why I shouldn’t rip you apart,” säger Simba. Han är 

sammanbiten vilket ger uttryck åt konfrontation.  

Den oregelbundna rytmen från de tilltagande bleckblåsen kan associeras med ilska och 

beskriver med hjälp av deskriptiva berättarfunktioner Scars personlighetsegenskaper. I 

kontrast till Simbas rena röst associeras farbroderns sträva röst till slitage och ger en 

indikation om de påfrestningar den utsatts för under livet. Samtidigt som hyenorna blir 

synliga i bild får vi höra ännu en stinger, nu i form av en diatonisk halvton som genom 

indikativa funktioner betonar den fientliga stämningen. 

Scar går ett varv och anspelar på Simbas skuld i faderns död, hans ljudstyrka och tonomfång 

blir här en indikation på dominans. 

Den korta slingan i moll övergår till en komplex harmonik och blir förenligt med sorg som i 

sin tur skiftar till spänning och avsky. Scenen utgörs också av emotiva berättarfunktioner 

kopplade till Simbas relation till sin farbror och den förgiftade stämningen. Stora och små 

tonhöjdsvariationer framförs i staccato och kan associeras med rörelse som blir en 

representation av temporala berättarfunktioner. Detta kulminerar i en dramatisk paus som är 

en vägledande berättarfunktion. 

”I am,” erkänner Simba med en artikulation som ger uttryck åt ärlighet och ledmotivet hörs 

på nytt, nu återgivet av en cello och en kör. 

Scenen speglar emotiva berättarfunktioner som blir en kombination av observerad och 

upplevd. Musikens dissonanta harmonik föreslår både spänning och ilska samt reflekterar den 

hotfulla stämningen.  

Detta förstärks av Scars stränga röst som tränger igenom och är mixat med åskan. ”No! It was 

an accident,” försvarar Simba. Ljudstyrkan i hans röst visar en öppenhet mot flocken.  

Omringad har Simba motats utför berget och kämpar här för att hålla sig kvar. En brand 

startas nedanför av blixten vilket beskrivs av kvicka stråkar med en tvär volymkurva. Denna 
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gestaltning av fysisk rörelse eller mickey mousing hör till deskriptiva berättarfunktioner där 

tystnaden som följer betonas av eldens knastrande ljud och kan associeras till ilska och 

förundran.  

För själva monologen upplevs en form av eufori när Scar talar med en hes och luftig röst. ”I 

killed Mufasa,” säger han i en viskning som låter oss förstå att det endast riktas till Simba. 

Vi kan ana en ljus ton som gradvis ökar i volym. Musiken blir dels förebådande och dels 

gestaltande av Simbas känslor via emotiva berättarfunktioner när han får reda på sanningen. 

”No!” ryter Simba och trycker ner sin farbror mot marken.  

Under tiden framförs en komplex harmonik i stadig rytm av en stråkorkester och signalerar 

kraft, spänning och ilska. Sist hör vi en stinger på ett halvt tonstegs intervall. Här 

representerar emotiva berättarfunktioner istället stämningen och den övergripande 

situationen. 

 

Analysens resultat 
I avsnittet nedan redovisas analysens resultat i relation till forskningsfrågorna och de 

slutsatser som kan dras. Hur Gabrielsson och Lindströms parametrar förekommer i samband 

med Wingstedts sex musikaliska berättarfunktioner kan variera beroende på klippens 

uppbyggnad och på grund av att det saknas ett tydligt mönster presenteras ej dessa i 

sammanfattningen. 

Vad gestaltar musikens berättarfunktioner i de valda sekvenserna? 
Musiken ska i huvudsak föra historien framåt och på ett känslomässigt plan förstärka 

berättelsen för att skapa inlevelse. Det finns en tydlig distinktion mellan de två scenerna 

gällande dess funktion. I den första scenen har musiken en mer påtaglig roll och ett stort 

ansvar att etablera kontinuitet. Fokus ändras i den andra scenen och musiken gestaltar här de 

emotionella aspekterna av dialogen.  

Första och andra vändpunkten bygger särskilt på emotiva-, informativa-, deskriptiva-, 

vägledande- och temporala berättarfunktioner.  

Ansvaret hos de emotiva berättarfunktionerna är här att förmedla känslor och stämningar, 

kopplade endera till relationer eller övergripande situationer beroende på kontext men blir i 

vissa fall också förebådande.  
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Genom användandet av ledmotiv representeras informativa berättarfunktioner. Specifikt detta 

musikaliska motiv kan knytas till Simba och är ett återkommande tema. Musiken informerar 

också om dolda agendor och klargör på så sätt tvetydiga situationer.  

Förutom att gestalta fysisk rörelse har de deskriptiva berättarfunktionerna även till uppgift att 

beskriva karaktärernas personlighetsegenskaper.  

En typ av vägledande berättarfunktion som används flitigt för att understryka vissa händelser 

är stingers, pauser och avvägda fraseringar. Dessa återges i egenskap av en diatonisk halvton 

motsvarande en liten sekunds intervall.  

Den temporala berättarfunktionen etablerar framförallt omedelbar- och längre kontinuitet 

via musikens tempo.  

Hur skildras protagonisten och antagonisten med hjälp av musiken? 
Musiken som gestaltar protagonisten Simba är konsonant, har ett smalt tonomfång och 

framförs i legato med en moll-tonalitet medan dissonant harmonik, oregelbunden rytm och 

atonala toner används för att beskriva antagonisten Scar.  

Vilka specifika röstaspekter kan urskiljas hos de två karaktärerna? 
Scar kännetecknas av en grov röst som associeras med slitage. Resonansen kommer nästan 

uteslutande från mun och hals och skapar en hotfull atmosfär. Han brukar ofta ett högt 

tonomfång för att agera säker och dominant.  

Simbas röst både som barn och vuxen är betydligt slätare. Den är varm och mjuk med en 

resonans som skapas från bröstets region. När rösten är ansträngd blandas den emellanåt med 

andetag och blir luftig. 

Vilken funktion fyller ljudläggningen i respektive sekvenser? 
Avsikten är främst att skapa en realistisk skildring men också att betona vissa händelser 

genom att lyfta fram ljudläggningen till ett medvetet plan. Ett exempel är när ljudet från 

åskan mixas med Scars stränga röst och förstärker på detta sätt det aggressiva tonläget.  
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Diskussion 

Sammanfattning 
Uppsatsens syfte var att få en förståelse för musikens betydelse i den narrativa berättelsen, 

samt erhålla en utökad kunskap om hur den i kombination med ljuddesign och specifika 

röstaspekter kan användas för att skapa en känsla av närvaro. För detta har jag analyserat två 

sekvenser ur filmen Lejonkungen som representerar vändpunkt ett och två.  

Resultatet pekar på att musiken genom emotiva-, informativa-, deskriptiva-, vägledande- och 

temporala berättarfunktioner i huvudsak ska föra historien framåt samt på ett känslomässigt 

plan förstärka berättelsen för att skapa en inlevelse. Det kan konstateras att informativa 

berättarfunktioner i form av ledmotiv har en central roll i båda sekvenserna samt är ett 

återkommande tema. De emotiva berättarfunktionerna har framförallt till uppgift att förmedla 

känslor och stämningar. Stingers är en typ av vägledande berättarfunktion som brukas ofta 

och återges med en liten sekunds intervall. Deskriptiva berättarfunktioner figurerar mer sällan 

men gestaltar här fysisk rörelse samt beskriver karaktärernas personlighetsegenskaper. Via 

musikens tempo etablerar slutligen den temporala berättarfunktionen omedelbar- och längre 

kontinuitet i vändpunkterna. 

Det finns en tydlig skillnad mellan protagonist och antagonist både i hur de gestaltas 

musikaliskt och i deras röstaspekter. Simba har en slät röst som är varm och utstrålar en 

mjukhet. Han beskrivs med en musik som är melodiskt tillfredställande för öronen och ett 

motiv som är relativt sorgligt. Scars röst är i motsatt förhållande grov och kylig. Musiken 

låter på gränsen falsk och karaktäriseras av en dissonant harmonik, oregelbunden rytm och 

atonala toner. 

Genomgående är det ganska sparsamt med ljudeffekter i scenerna. Deras intention är att 

skapa en realistisk skildring men också att betona vissa händelser. 
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Jämförelse med tidigare forskning 
Fredrik Johansson (2011) diskuterar i sin uppsats om filmljudet i dramafilm och hur det är 

placerat i filmens flerkanalmix. Det sistnämnda har ingen anknytning överhuvudtaget till 

denna undersökning. Hans resultat visar att ljudet ska framställa karaktärer och omgivning på 

ett realistiskt sätt, skapa en känsla av närvaro och bibehålla olika perspektiv i den narrativa 

världen. Joakim Lilliemarck (2011) fokuserar istället på hur ljudets funktioner påverkar 

filmupplevelsen och om fram till att det ska ge åskådaren en djupare förståelse för handlingen 

samt fyller en central funktion när det gäller att inge trovärdighet. 

En stor skillnad var att de sekvenser jag valde inte innehöll ett överflöd av ljudeffekter. Även 

om detta arbete inte behandlar ljudläggningen i samma utsträckning sammanfaller ändå 

resultaten i viss mån med Johansson och Lilliemarck. Jag har likt namngivna författare 

kommit fram till att ljudläggningen i Lejonkungen ska återspegla det som syns i bild. 

Förutom att skapa en realistisk värld får de här ytterligare en betydelse genom att understryka 

specifika händelser. 

Richard Davis (2010) menar att de psykologiska och emotionella intryck som en film ger 

påverkas av musiken vilket jag är benägen att hålla med om då Lejonkungen till stor del 

bygger på just emotiva berättarfunktioner. Ett exempel är när Simba söker efter sin far, en 

scen som enbart i bild skulle bli ganska intetsägande men genom musiken blir mer känslofull 

och får en tredje dimension. I vissa fall kan musiken också bli förebådande vilket är 

framträdande på ett par ställen i anknytning till Scar. Vidare skriver han att musiken bidrar 

till en kontinuitet och detta blir i synnerhet märkbart i första scenen via bland annat de 

temporala berättarfunktionerna som ska föra historien framåt. Att skriva för dialog är en av 

de svåraste uppgifterna. Jag vill påstå att kompositören har använt sig av skolan som anser att 

musiken lämpligast bör drivas framåt i pausen av en konversation och låta klinga ut när den 

tar vid igen. För de två sekvenserna är det aldrig helt tyst även om musiken ger plats åt 

dialogen och den speglar här både samtalets karaktär samt stämningen överlag. 

I sin bok talar Klas Dykhoff (2002) företrädesvis om ljuddesign som uttrycksmedel medan 

musiken kommer i andrahand. Jag vill hävda att musiken mer eller mindre fyller samma 

funktion och han talar liksom Davis om att skapa/bryta kontinuitet samt leda åskådarens 

uppmärksamhet, detta kan exempelvis ske via stingers. Att detta skulle vara minst 

iögonfallande motsägs av mina resultat och i den aspekten skiljer sig ljud och musik åt. 
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Reflektioner och slutdiskussion 
Som med alla tillvägagångssätt finns det för- och nackdelar. Svårigheten ligger i att hitta en 

balans och en lagom tät indelning, både tidsmässigt och i antal stämmor eftersom det aldrig 

går att få med allt. En annan problematik var ibland att särskilja vissa musikaliska strukturer 

och i det avseendet är gehör en viktig faktor. Med Wingstedts analysmodell hade jag ständigt 

en vedertagen mall att utgå ifrån och det gav heller inte alltför mycket spelrum till 

subjektivitet. Metoden är också utformad så att arbetet kan genomföras sakligt oavsett 

personliga preferenser angående val av film. Resultatet kan eventuellt vinklats av tidigare 

erfarenheter och de uppfattningar som skapats när jag som barn såg Lejonkungen.  

Ett alternativ för att höja objektiviteten hade varit att visa båda scenerna för en fokusgrupp 

och utifrån det låta dem diskutera sina uppfattningar kring musiken, karaktärerna och 

ljudläggningen. Möjligheten till generaliserbarhet är ett annat problem vi stöter på. Ett 

mönster kan tydas men då detta är två specifika sekvenser kan dessa resultat inte appliceras 

som regel. 

Eftersom en liknande uppsats gjordes under årskurs två kunde jag undvika en del fallgropar 

som att motivera val av film och inte enbart gå på magkänsla. Detta underlättade också för 

arbetsprocessen då jag redan var familjär med metoden och lyckades på så vis effektivisera 

skrivandet. Utmaningen var snarare längden på de två sekvenserna och alla 

gestaltningsformer man var tvungen att ta hänsyn till vid ljudbeskrivning och 

funktionsanalys. Något att ha i åtanke för framtida forskning kan vara att systematisera det på 

ett lämpligt sätt förslagsvis efter tid eller dylikt.  

 

Studien visar att filmmusik generellt har en essentiell funktion i narrativa berättelser och 

bidrar till en tredje dimension. Musiken definierar tid och rum. Den omsluter oss och vi dras 

in i handlingen. Ofta blir musiken bekräftande till bilden men förmedlar också intryck som 

det visuella inte klarar av och för att dra det till ytterligheten kan scener som i sig är relativt 

intetsägande beröra på ett annat plan. Avsaknaden av musik kan exempelvis användas som ett 

medel att göra avstamp i en scen och på så vis bli mer påtagligt. Den kan också ge publiken 

ledtrådar om något som är på väg att ske eller avslöja sådant som för karaktärerna är dolt. En 

fascinerande aspekt är musikens förmåga att gestalta rollfigurernas personlighetsegenskaper. 

I Lejonkungen görs visserligen en distinktion mellan protagonisten och antagonisten när det 

gäller tecknade drag men detta är inte lika tydligt i alla filmer.  
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Hur skulle Simba och Scar uppfattas om vi skiftade musik till dem?  

 

Avslutningsvis tror jag att det som en gång gjorde Lejonkungen så populär framförallt är de 

emotiva berättarfunktionerna som filmen bygger på och det känslomässiga engagemang 

publiken upplever där dessa funktioner förstärker händelser och karaktärsdrag på ett subtilt 

vis.  

Förutom att bidra med ytterligare forskning inom filmvetenskapen hoppas jag kunna ge en 

idé om hur musiken, kombinerat med specifika röstaspekter kan användas för att skapa en 

känsla av närvaro. Detta kan vara av intresse för både kompositörer och regissörer som ägnar 

sig åt audio-visuella medier i egenskap av filmproduktion, reklam etc. 
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