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Abstract 
Populärmusik från film är något var person känner till och ibland lyssnar på dagligen. 

Men anledningarna till varför den sagda musiken blir vald står ofta obesvarat. Vilka 

funktioner har musiken, kallad licensierad musik, i film? För att analysera och förstå 

musikens funktioner bör en tackla frågorna runt ämnet ur en music supervisors 

perspektiv. Denna uppsats är en fallstudie som med en innehållsanalys analyserar den 

licensierade musiken i thrillern The Guest. Resultaten visar att musiken fyllde narrativa 

funktioner både som enskild låt för enskilda scener men även övergripande funktioner 

som etablerar plats, epok och karaktärers drag och utveckling. 
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1 Inledning 

Med denna uppsats avser jag att redovisa för de problem, teorier, tidigare forskning och 

metoder som rör licensierad musiks narrativa funktioner i film. Definitionen av licensierad 

musik är klingande verk som varken har producerats eller komponerats till en given film, men 

har via en betald licens används i den sagda filmen. Den musiken, beroende på budget, är ofta 

populärmusik en kan höra i sin vardag på till exempel radio eller television. Många böcker, 

artiklar och vetenskapliga texter tar upp konsten att komponera musik med narrativa 

funktioner till visuell media, samt att analysera den. Mycket mindre har skrivits om den 

licensierade musikens narrativa funktioner. För att lyckas finna förståelse till hur och varför 

den licensierade musiken används till visuella verk har jag studerat yrket music supervision. 

En music supervisor har på till exempel filmproduktioner i uppgift att finna den bäst passande 

och mest beskrivande musiken och licensiera den för användning till filmen inom 

filmproduktionens budgetramar. Ökad, djupgående förståelse för kreativa beslut om 

musikanvändning som tas på filmproduktioner kan bidra till effektivare produktionsprocesser 

samt fler samarbeten med artister och musikproducenter. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka, analysera och redovisa för licensierad musiks 

narrativa funktioner för att bidra med kunskap till kunskapsluckan i forskningsfältet. 

 

En forskningsfråga har formulerats. Svaret på denna fråga bör ge tillräcklig information och 

kunskap för att förstå vilka narrativa funktioner licensierad musik kan ha även vid andra fall. 

 

● Vilka narrativa funktioner fyller den licensierade musiken i The Guest? 
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1.2 Avgränsningar och begrepp 

 

Uppsatsen är begränsad till filmen The Guest (2014). Även fast denna film innehåller några 

verk som klassificeras som score music innehåller denna thriller 16 licensierade 

populärmusiksverk uppsatsen avser att analysera. Mängden kontemporära licensierade verk är 

en av orsakerna till att denna film valdes. Den andra anledningen är filmens balans mellan 

lugna och fartfyllda scener. Valet av film har ingen djupgående anledning förutom det som 

nämnts. Flera olika filmer med samma mängd licensierad musik kan användas för samma 

eller liknande analys. 

 

Licensierad musik är ett krångligt begrepp. Det kan i stort sett innebära vilken musik som 

helst, så länge den är licensierad, till exempel till en film. Flera typer av licensierad musik 

finns, vilket diskuteras senare i texten. Den licensierade musiken denna uppsats ämnar 

analysera innefattar kontemporär populärmusik licensierat till nämnd film (Adams, Hnutiuk, 

Weiss, 22–23). 

 

Score music är benämningen på musik som har komponerats för en specifik film (Savage, 

2008). Även fast score music ingår i en kategori för licenser är det inte licensierad musik som 

denna text analyserar. 

 

Music supervisor är benämningen på den titel en person på en filmproduktion har som 

ansvarar för den musik som ska väljas ut och licensieras för filmen. Inget svenskt ord finns för 

att benämna yrket, utan det engelska ordet används accepterat (BGROUP, u.å). 
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2 Tidigare forskning och teori 
 
Trots att ämnet jag undersöker är mycket relevant för filmproduktion finns det väldigt lite 

forskning och litteratur som berör det. Den mesta forskningen som har gjorts om filmmusik 

berör traditionell filmmusik och går oftast inte in på användning av licensierad musik. Jag har 

därför valt och studerat forskningsstudier som berör olika områden inom filmmusik som till 

exempel analyser av filmmusik för att finna kompetens att behandla och analysera musiken i 

filmerna jag har valt med beprövade metoder som används för traditionell filmmusik. Jag har 

använt mig mestadels av Högskolans Dalarnas fysiska samt digitala bibliotek och 

sökfunktioner men även av Google för att finna relativ forskning och litteratur skriven på 

både svenska och engelska. 

 

Tre experter inom fältet Music Supervision, Ramsay Adams, David Hnutiuk och David Weiss 

beskriver i deras bok Music Supervision: The complete guide to Selecting Music for Movies, 

TV, Games & New Media hur detta yrke är vitalt för att filmproduktioner ska fungera och 

presenterar teorier för musikens funktioner och syften (Adams, Hnutiuk, Weiss, 2005, s. 1–2). 

Författarna menar på att allting visuellt har potential för att ackompanjeras och förstärkas av 

ljud, men att ordet “potential” är viktigt då det även finns tillfällen då detta inte är fallet. En 

miljö då det inte skulle vara fallet är ute i rymden. Då inga molekyler existerar finns inte 

möjligheten för ljudvågor att existera, men det gör inte utsikten över till exempel jorden från 

tusentals mil bort mindre enastående. Och när det inte finns några mänskliga röster 

närvarande kan man ofta höra ljud från ens miljö eller musik både när och fjärran som 

ackompanjerar vår vardag såväl som film. Detta gör position och miljö till väldigt viktiga 

faktorer att behandla inom film och tv. Med missledande musik och ljuddesign skulle tittare 

bli förvirrade och det visuella verkets naturlighet och verklighetstrogenhet skulle förstöras. 

Därför är det viktigt att även ljuddesignen görs i samband med rätt vald musik. Detta gör att 

en music supervisor idag måste ha goda kunskaper om både passande musik såväl som 

ljuddesign (Adams, Hnutiuk, Weiss, 2005, s. 17–30). 
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Författarna beskriver vidare om musikens funktioner. För att kunna förstå den licensierade 

musikens narrativa funktioner behöver en först ställa sig frågor om det visuella verkets 

egenskaper och innehåll. De tre mest grundläggande faktorerna att ta hänsyn till när musiken 

väljs är följande: 

 

● Geografi: Platsen där det visuella verket utspelar sig är viktigt att ha i åtanke då risken 

finns att musiken blir malplacerad med lokal kultur eller historia. Rätt musik för rätt 

plats hjälper tittare snabbt bestämma var scenen utspelar sig. 

 

● Epok: Att musiken är historiskt precis är av yttersta vikt. Till exempel musik från 

2000-talet som används i en scen som utspelar sig på 1980-talet kommer skapa 

förvirring hos tittare. 

 

● Handling och karaktärsdrag: Även kunskap om det visuella verkets handling och 

karaktärernas drag och känslor är mycket viktigt. Används opassande musik kan 

handlingen såväl som karaktärernas utveckling skifta mot en oönskad riktning, samt 

oönskad uppfattning om handling och karaktär. 

 

(Adams, Hnutiuk, Weiss, 2005, s. 112–115) 

 

I artikeln Popping the Question: The Function and Effect of Popular Music in Cinema 

beskriver Hilary Lapedis hur den ökade populariteten hos musikvideos under 80-talet 

förändrade och utvecklade relationen mellan musik och film till ett stadie där hierarkin om 

vilket medium som styrde vilket inte längre existerar. Integreringen av dessa medier skapade 

samarbeten mellan medieindustrier men gav ingen absolut förklaring varför populärmusik 

började användas till film i den utsträckningen den gjorde (Lapedis, 1999 s. 367). Hon 

använder sig bland annat Forrest Gump, en relativt modern och framgångsrik film som hade 

premiär 1994, som exempel i sin fallstudie. Forrest Gump är episodisk i sin narrativa struktur 

och använder sig av licensierad musik i stor utsträckning för att ge klarhet och känsla för 

epokerna den utspelar sig i. Användning av licensierad musik på detta sätt bör analyseras i 

framtida forskning. 
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Claudia Gorbman, professor i film på University of Washington Tacoma, publicerade 1986 

sin bok Unheard Melodies: Narrative Film Music som blev en av de mest inflytelserika 

böckerna som berör och förklarar musikens funktion i klassisk film från Hollywood. I boken 

identifierar och presenterar hon sju stycken principer för komposition, mixning och redigering 

av musik till klassisk film och argumenterar för att musiken, ställt mot det visuella, ej har en 

underordnad narrativ funktion (Gorbman, 1987, s.12). Dessa principer bör tas i åtanke genom 

forskningens gång. Principerna följer: 
 

I. Invisibility: the technical apparatus of nondiegetic music must not be visible. 

II. “Inaudibility”: Music is not meant to be heard consciously. As such it should subordinate itself to 

dialogue, to visuals -i.e., to the primary vehicles of the narrative. 

III. Signifier of emotion: Soundtrack music may set specific moods and emphasize emotions suggested in 

the narrative, but first and foremost, it is a signifier of emotion itself. 

IV. Narrative cueing: 

- referential/narrative: music gives referential and narrative cues, e.g., indicating point of view, supplying 

formal demarcations, and establishing setting and characters 

- connotative: music “interprets” and “illustrates” narrative events. 

V. Continuity: music provides formal and rhythmic continuity - between shots, in transitions between 

scenes, by filling “gaps” 

VI. Unity: via repetition and variation of musical material and instrumentation, music aids in the 

construction of formal and narrative unity. 

VII. A given film score may violate any of the principles above, providing the violation is at the service of 

the other principles. 

 

(Gorbman, 1987, s.73) 
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Johnny Wingstedt presenterar i Making Music Mean: On Functions of, and Knowledge about, 

Narrative Music in Multimedia (2008) en sammansättning av musik i medias olika narrativa 

funktioner, Funktionerna är inte begränsade till att användas endast i licensierad musik, ut all 

musik till olika former av media. satta i relation med Michael Hallidays metafunktioner av 

kommunikation. Han menar på att detta sätter musiken i ett kommunikativt perspektiv där 

funktionerna kan granskas likt hur man ser på språk eller bild. Dessa funktioner ämnar jag att 

finna till högsta möjliga grad i den samlade empirin och diskutera dess narrativa vikt och hur 

väl den anpassar sig till filmen. Funktionerna följer: 

 

Ideational Meaning 

● Emotive function (observed): As information and description... 

● Informative function (other than emotions): Providing facts, explaining, establishing 

cultural setting, time period, status... 

● Descriptive function: describing physical attributes, environment, movement... 

Interpersonal Meaning 

● Emotive function (experienced, induced) ... 

● Guiding function: indicative, imperative 

● Rhetorical function: commenting, contrasting... 

Textual Meaning 

● Temporal function: providing continuity, defining form... 

● Intermodal function: placement, timing, synchronicity 

 

(Wingstedt, 2008, s.47) 
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2.1 Om tidigare forskning 

 

Även fast Gorbman och Wingstedts texter ej berör licensierad musik med samma inriktning 

denna text ämnar göra, fyller dessa en funktion i form av stöd för metod. Gorbmans principer 

bör appliceras på analysen då den bidrar med utökad förståelse om det är visuella eller 

auditiva narrativa funktioner som värderas högst för sceners berättande värde samt om 

musiken håller sig inom lämpliga ramar för filmmusik (Gorbman, 1987, s.73–75). Wingstedts 

funktioner berör narrativ musik i media överlag, och ej specificerat licensierad musik. 

Funktionerna kan därmed tillämpas på ett övergripande sätt genom analysens gång och ge 

djupare inslag i analysen som till exempel emotiva och retoriska funktioner (Wingstedt, 2008, 

s.47–48). 
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2.2 Teori 

 

Adams, Hnutiuk och Weiss (2005) beskriver hur önskad musik till en visuell produktions kan 

variera i funktion beroende på produktionens budget. En erfaren music supervisor vet ofta 

vilken musik som passar bäst för givna scenarion, men många potentiella klingande verk väljs 

ändå ut. Dessa sållas ut en efter en tills det finns en lista med tre låtar som alla kan passa in i 

den slutgiltiga produktionen. Det måste även väljas ut vilken typ av musiklicensiering som 

ska användas. Det finns tre grupper av musik som används till film som jag presenterar här: 

 

● Library Music: Denna musik är ofta väldigt generiskt. Den är ofta svår att urskilja från 

annan Library Music. Fördelarna är att den är väldigt tillgänglig, både online och på 

CD, och kostar väldigt lite att licensiera. 

 

● Populärmusik/kommersiella hits: Detta är vanlig populärmusik som vi kan höra till 

exempel på radio. Då den är väldigt igenkännlig och enkel att urskilja epoken i, är den 

väldigt effektiv. Nackdelen är att den är väldigt dyr. År 2005 kostade licensen för en 

icke-hitlåt mellan ungefär 15 000 och 45 000 dollar, medan en välkänd låt av en mer 

etablerad artist kunde kosta mellan ungefär 500 000 dollar och 1 000 000 dollar. 

 

● Skräddarsydd musik: Allt komponerat till filmen. Till exempel teman, atmosfärer och 

leitmotifs. Här är det viktigt för en music Supervisor att medla mellan kompositör och 

producent. 

 

(Adams, Hnutiuk, Weiss, 2005, s. 1–2). 

 

De grupper som räknas in i den licensierade musiken jag ämnar finna narrativa funktioner i är 

då Library Music och Populärmusik/kommersiella hits då filmens musik ej är skriven för 

filmen. 
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3 Metod 

I denna fallstudie har jag analyserat och diskutera innehållet i filmen The Guest (2014). Jag 

använde mig av en innehållsanalys för att via analytiskt granskande av materialet i fallet finna 

mönster, skapa förklaringar och spåra förändringar över tid. Innehållsanalys är en väldigt 

populär och snabbt växande metod för kvalitativ forskning. Kimberly A. Neuendorf, professor 

på Cleveland State University, menar på att metodens applikation kan inkludera till exempel 

examinering av mänsklig konversation och analyser av karaktärsdrag hos karaktärer i diverse 

medieplattformar (Neuendorf, 2016, s.1–2). 

Metoden kan definieras som en systematisk, objektiv och kvalitativ analys av karaktäristik i 

önskat innehåll. Vidare kan man dela in den i mänskligt utförda analyser och datorassisterad 

textanalys, även kallad CATA. Det sistnämnda kommer ej användas i denna analys då den 

används för att analysera text och ej film eller musik. Innehållsanalyser kan variera i 

komplexitet från mycket simpla till väldigt utvecklade och genomarbetade. Användning av 

metoden i fallstudie med tillhörande musik- och filmanalys bör hållas väldigt simpel med 

tanke på det stora antal faktorer i empirin som samlas in och skall analyseras (Neuendorf, 

2016, 244 ff.). 

 

Analysen för att finna de narrativa funktionerna i den licensierade musiken bör ej ha en 

musikteoretisk utgångspunkt (Kramer, 2010). Detta då musiken ej är komponerad till filmen, 

och samband mellan musikteorin och synkpunkter, handling och händelser i filmen kommer 

endast vara tillfälligheter. Istället formulerades frågor för att hjälpa mig få mer information 

om hur musiken fyller funktioner. 
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3.1 Inlyssning och analys av musik och film 

 

För att samla empiri för analys granskades allt önskat innehåll noggrant. Den valda filmen 

sågs flertalet gånger för att få en övergripande men djupgående kunskap om handling, miljö 

och karaktärernas drag och känslor. Vid senare visningstillfälle fanns en lista över all 

licensierad musik som används i filmen. Information om när i filmen den används, om den är 

diegetisk eller icke-diegetisk samt om det finns några klara synkpunkter skrevs ner under 

filmens gång. Ramsay Adams, David Hnutiuk och David Weiss teori om att licensierad musik 

måste ställas mot det visuella verkets egenskaper implementerades här. Scenerna med 

licensierad musik till analyserades så jag fann förståelse om filmens handling, karaktärernas 

drag och känslor, plats där scenen utspelar sig samt den stundande epoken. Nästa steg var att 

forska på musikens innehåll och bakgrund (Neuendorf, 2016, s.119). Följande frågor ställdes: 

 

1. När är det fonografiska verket släppt? 

2. Vilken genre tillhör musiken? 

3. Har handlingen i texten (om text finns) någon möjlig relevans till filmens innehåll? 

4. Vilka känslor framkallar musiken? 

5. Är egenskaper som tempo, tonart och melodi relevant för filmens innehåll? Är svaret 

ja, vilka egenskaper bidrar med ökat stöd för musikens funktion? 

6. I vilka kulturella kretsar är musiken relevant? 

 

Scenerna ställdes senare upp med tillhörande licensierad musik. Informationen funnen av 

musikanalysen kommer förhoppningsvis svara på om musiken är tillämpad i scenen på ett 

passande sätt. Vidare, med Gorbmans principer i åtanke, ställdes musiken mot Wingstedts 

sammanfattning av narrativa funktioner för att få ett tydligt svar på vilka narrativa funktioner 

varje klingande verk har (Neuendorf, 2016, s.127). Sammanfattat har filmen samt den 

tillhörande licensierade musiken analyserats systematiskt och ställt gentemot varandra i ett 

klart och konkret skrivet stycke. 
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3.2 Etiska övervägande 

 

Enligt Vetenskapsrådets riktlinjer bryter tillvägagångssätt och presenterad text ej mot deras 

regler gällande etik (Vetenskapsrådet, 2012). 
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4 Resultat och analys 

4.1 Presentation av film 

Filmen The Guest är en amerikansk thriller från 2014 är regisserad av Adam Wingard och 

skriven av Simon Barrett. Den producerades av Jessica Calder och Keith Calder. Music 

supervisor på produktionen var Jonathan McHugh. Den övriga musiken som ej var licensierad 

skrevs av Steve Moore (The Guest, 2014). 

4.2 Den valda filmens handling 

 

Spencer och Laura Peterson, samt deras två barn Luke och Anna bor i en småstad. De 

hanterar för tillfället förlusten av familjens äldste son, Caleb, som gick bort i kriget i 

Afghanistan. En dag får de besök av den ödmjuke David Collins som presenterar sig som 

Calebs bästa vän och kollega. Han berättar om Calebs sista önskan, att David ska ta hand om 

deras familj, och Laura erbjuder honom att stanna så länge han vill och behöver. 

 

David ser en dag att Luke kommer hem med ett blåmärke i ansiktet. Det visar sig att Luke blir 

mobbad på skolan. David hämtar Luke efter skolan och de följer efter hans mobbare till en 

avlägsen bar. David retar upp hans mobbare med att köpa dem drinkar, och slagsmål uppstår. 

Mobbarna blir allvarligt skadade och David mutar bartendern till att inte anmäla händelsen. 

Senare bjuder Anna motvilligt med David till en fest hos hennes vän Kristen. Väl på festen 

gör David ett gott intryck på Annas vänner. Han räddar Kristen från hennes upprörda, före 

detta pojkvän och inleder samlag med henne. Innan David och Anna åker hem får han 

information av Annas vän Craig om var han kan få tag på vapen.  

 

David möter senare upp med Craig och hans vän för att köpa ett vapen. Han skjuter dock båda 

och tar med sig alla vapen och granater. En misstänksam Anna ringer Davids gamla militärbas 

för att fråga om information om honom. Samtalet triggar ett varningsmeddelande hos en 

privat säkerhetsorganisation och dess chef Major Carver sätter ihop ett team och beger sig 

iväg till Petersons hus. Anna får även reda på att David Collins hade avlidit en vecka innan 

hans första besök hos familjen.  
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Hon får senare ett samtal från sin pojkvän Zeke som berättar att Craig har avlidit och att han 

själv är misstänkt. Anna ber därefter Luke att kolla upp numret David har ringt från hans 

telefon. Laura och David besöker Luke i skolan där han hade varit i slagsmål och fått 

kvarsittning. Innan Laura och David åker hem berättar Luke för David om Annas 

misstänksamhet men lovar att inte berätta någonting. 

 

Väl hemma hjälper David Laura med att hänga upp tvätt i trädgården. Carver och hans team 

dyker upp och öppnar eld. David lyckas mörda alla utom Carver och gömmer sig inne i huset. 

Han inser att han har blivit avslöjad, mördar Laura och flyr i en bil. När han kör iväg ser han 

Spencer köra hem från jobbet och mördar även honom. Carver hämtar upp Anna och berättar 

om hennes föräldrars död, samt att David var en soldat som blev utsatt för medicinska 

experiment och var “programmerad” att mörda alla som fick reda på hans identitet. David 

letar efter Anna och åker till restaurangen där hon jobbar. Väl där skjuter han Kristen och 

spränger restaurangen med granater. Han beger sig därefter till skolan för att mörda Luke där 

han har kvarsittning. Carver och Anna åker till skolan för att hämta Luke, när de upptäcker att 

skolan har byggt upp en labyrint med halloween-tema inför en bal. David berättar om sin 

närvaro med att släcka ner de flesta lamporna och spela en av Annas CD-mixar. Inne i 

labyrinten lyckas David mörda både Lukes lärare samt Carver. Anna lurar ut David på 

dansgolvet och skjuter honom. Han överlever och knivhugger henne i låret och tar strypgrepp 

på henne. Luke smyger upp bakom honom och knivhugger honom två gånger. Den döende 

David faller till marken och berättar för Luke att han är stolt och att Luke gjorde rätt. Väl ute 

sitter Anna och Luke i en ambulans och tittar på skolan som har börjat brinna. Anna ser en 

brandman halta ut från skolan. Brandmannen tittar mot henne och hon ser att det är David 

(The Guest, 2014). 
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4.3 Analys av låtar  

 

 

S U R V I V E - Hourglass - 2012 - “mnq026” 

22:31 - 23:52 (Dixon, Donica, Jones, & Stein, 2012) 

 

Den första licensierade låten kommer in vid 22:31 när David har beställt in drinkar till Lukes 

mobbare. Låten ingår i genren synthwave och består av mörka hårda syntar och trummaskiner 

som bygger upp stämningen till konfrontationen med mobbarna med skarpa sextondelsslag i 

basen. Här hjälper tempot och melodin med att skapa en spännande atmosfär. Gorbmans 

tredje princip om tecken på känsla kan appliceras då musiken skapar den tidigare nämnda 

atmosfären men framför huvudsakligen känslorna som uppstår i den spända situationen 

(Gorbman, 1987, s.73). 

 

The Sisters of Mercy - Emma - 1988 - “Emma/Ghost Rider” 

27:30 - 28:17 (Brown & Wilson, 1988) 

 

Vid 27:30 kommer låten Emma in när Anna försöker ta sig in i badrummet. David öppnar 

dörren utan tröja och en sexuell spänning uppstår. Musiken ingår i goth-genren och består av 

en upprepande basgång och trummor med en stor mängd efterklang. När Anna får syn på 

David kommer en gitarr in och markerar ackordbyten. Musiken fyller en mellanmänsklig, 

emotiv funktion och en kan uppleva en känsla av häftighet som bygger upp för varje 

ackordbyte och representerar väl Annas syn på David (Wingstedt, 2008, s.47).  
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The Gatekeeper - Obsidian - 2009 - “Optimus Maximus” 

28:25 - 29:26 (Ross & Akellat, 2009) 

 

David och Anna anländer till Kristens fest. De pratar i trädgården om Annas förhållande och 

man kan från 28:25 höra musiken inifrån huset där festen hålls. Man hör låten tydligare när de 

öppnar dörren och hälsar på festens värd, Kristen. Musiken ingår i synthwave och har ett 

tempo på runt 120 taktslag per minut, ett tempo mycket dansmusik ingår i. Låten 

representerar väl musik som ungdomar spelade på fester under tidigt 2010-tal. Musiken fyller 

en funktion som idémässig och informativ enligt Wingstedts funktioner (Wingstedt, 2008, 

s.47). 

 

F.O.O.L - SaharA - 2012 - “Visions” 

29:26 - 30:50 (Hermansen & Nilsson, 2012) 

 

David går ut för att hämta öl i Zekes bil och filmen fokuserar på festen där inne. Låten är en 

annan synthwave-låt som bygger upp under samtalen där inne. Musiken är för tillfället 

diegetisk. David kommer in och basen och bastrumman slår in när festens besökare får syn på 

David och tar in ett första intryck av honom. Craig erbjuder David marijuana och han tackar 

ja. Vid utandning kommer en synkpunkt där musiken blir icke-diegetisk och låten blir tyngre 

och väl passande för festmiljön. I och med den synkroniserade relation som råder mellan ljud 

och bild kan en tydligt se att musiken fyller Wingstedts intermodala funktion (Wingstedt, 

2008, s.47). 

 

DAF - Der Mussolini - 1981 - “Der Mussolini” 

33:22 - 35:15 (Delgado-López & Görl, 1981) 

 

David och Kristen kommer tillbaka från att ha haft samlag i Kristens rum. De går in i 

vardagsrummet och låten Der Mussolini spelas. Musiken ingår i genren industrial och har ett 

högt tempo passande för dans. David skrämmer Craig i en konversation och musiken blir för 

ett kort tag tyst. Musiken kommer tillbaka när David säger att han skämtar. Detta fyller 

Gorbmans andra princip som menar på att musik ej bör höras kontinuerligt och ej ställa sig 

över de huvudsakliga narrativa medierna. I och med tystnaden som råder blir spänningen i 

David och Craigs konversation markant starkare (Gorbman, 1987, s.73). 
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Front 242 - Sacrifice - 1991 - “Tyranny >For You<” 

35:16 - 35:53 (Bressanutti & Bergen, 1991) 

 

David ser Anna bråka med sin pojkvän och funderar på om han ska hjälpa till. Även denna låt 

är diegetisk och ingår i den industriella genren. Syntharna ger en känsla av spänning som 

matchar Davids uttryck och känslor. Även här kan en se att musiken fyller en emotiv funktion 

likt den i badrumsscenen (Wingstedt, 2008, s.47). 

 

 

Clan of Xymox - Masquerade - 1986 - “Medusa” 

36:30 - 38:45 (Zugna, Ray & Mooring, 1986) 

 

David och Anna åker hem i bilen. Goth-balladen Masquerade spelas diegetiskt från bilens 

högtalare. Det framgår att Anna har valt musiken då hon erbjuder sig att bränna en skiva och 

David frågar om hon kan inkludera den. Den lugnande sången och stillsamma trummorna och 

gitarrerna ger en lätt nedstämd känsla som passar bra i bilfärdsmiljön. När låten kommer 

igång och blir lätt muntrare vänder sig Anna om och ler. Här framgår det att musiken är vald 

enligt en av Adams, Hnutiuk och Weiss viktigaste faktorer när man väljer musik; handling 

och karaktärsdrag. Den mesta av gothmusiken som används i filmen fokuserar på scener med 

Anna i centrum. Det framgår att goth-genren, dock mestadels bandet Clan of Xymoxs musik, 

agerar leitmotif för Anna (Adams, Hnutiuk & Weiss, 2005, s. 112–115). 
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Love and Rockets - Haunted When the Minutes Drag - 1985 - “Seventh Dream of 

Teenage Heaven” 

39:38 - 40:39 (Ash, Haskins & Haskins, 1985) 

 

Anna har precis bränt en CD-mix till David som hon lyssnar på med hörlurar. Musiken är 

diegetisk till en början då man hör den lätt innan hon sätter på sig hörlurarna. Låten tillhör 

goth-genren. Sångaren i låten avslutar varje mening med ordet “haunted”. Bilden zoomar ut 

ifrån Annas rum och in på rummet där David bor. När kameran zoomar in på David som argt 

stirrar ut genom fönstret kommer refrängen in och textraden “haunted by your soul” upprepas. 

Texten passar bra in på Davids misstänksamma beteende och fyller en funktion som låter 

filmens tittare att förstå att allting inte står rätt till med David (Adams, Hnutiuk, Weiss, 2005, 

s. 112–115).  

 

 

The Gatekeeper - Storm Column - 2010 - “Giza” 

46:43 - 47:03 (Ross & Akellat, 2010) 

 

Denna musik är diegetisk och hörs i Annas hörlurar när hon ligger i sin säng. Hon får ett 

samtal och tar av sig hörlurarna. Även denna musik ingår i synthwave och har pulserande 

trummor och synthar. Samtalet var från armébasen Anna tidigare ringde till för information 

om David. Hon får reda på någon chockerande och musiken blir en kort stund icke-diegetisk 

men avbryts abrupt av nästa scen då hon går ut i hallen. Övergången till icke-diegetisk hörs 

skarpt då ljudet ej längre låter som det kommer från hörlurarna. Likt användningen av Der 

Mussolini används musikens frånvaro för att höja spänningen för att sedan försvinna och 

försäkra filmens tittare att allt går tillbaka till ett lugnt stadie. Skillnaden hur de två låtarna 

används är att i detta fallet används musikens tystnad för att lugna ner tittarna snabbt i en 

spännande scen. I scenen med Der Mussolini används musikens frånvaro för att öka 

spänningen och ge dialogen plats, för att sedan komma tillbaka och ge en känsla av lugn 

(Gorbman, 1987, s.73). 
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S U R V I V E - Omniverse - 2012 - “mnq026” 

52:48 - 55:03 (Dixon, Donica, Jones, & Stein, 2012) 

 

Anna har precis stulit Davids telefon och tar bilder på de senaste numren han har ringt. Hon 

sätter igång låten på sin högtalare. Telefonen ringer och hon går in i Davids rum och lämnar 

den för att inte bli upptäckt. David hör musiken utanför hennes rum. Anna får ett samtal från 

sin pojkvän som berättar att han blev häktad för mordet på Craig. Sextondelsslagen i basen 

och de mörka syntmelodierna ger en känsla av spänning som passar bra in i scenen. Även här 

kan Gorbmans tredje princip implementeras i sammanhanget då musiken höjer markant 

spänningsfaktorn (Gorbman, 1987, s.73).  

 

 

Stevie B - Because I Love You (The Postman Song) - 1989 - “Because I Love You / Love 

Me for Life” 

1:19:05 - 1:20:02 (Bernard, 1989) 
 

David besöker restaurangen där Anna jobbar och träffar på Kristen. Låten spelas diegetiskt på 

låg volym inne i restaurangen och passar in bra med miljön. David skjuter Kristen och 

musiken blir icke-diegetisk. Låten är en romantisk popballad från 1989 och texten 

representerar till viss del synen Kristen har på sin relation med David. Ett kort stycke från 

texten följer: 

“If you should feel that I don't really care. And that you're starting to lose ground. Let me 

reassure you that you can count on me”. Här märker en att musiken uppfyller Wingstedts 

mellanmänskliga, emotiva funktion då den hjälper tittare att förstå och uppleva känslorna i 

den kortlivade relation David och Kristen hade (Wingstedt, 2008, s.47). 
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Clan of Xymox - A Day - 1985 - “Clan of Xymox” 

1:25:09 - 1:26:50 (Zugna, Ray & Mooring, 1985) 

 

David sätter på CDn han fick av Anna inne i skolan när Carver och Anna kommer dit för att 

hämta Luke. Musiken ingår i goth-genren och har ett högt tempo med sextondelsslag på 

syntarna och flera gitarreffekter som ger en skarp känsla av spänning. Synt-melodin som 

kommer in precis innan Lukes lärare mördas är lätt urstämd och bygger på spänningskänslan 

och gör scenen mer skräckfylld. Även här kan vi se hur gothmusiken som genre fyller 

funktionen som Annas leitmotif, då David spelar upp musik han fick av henne (Adams, 

Hnutiuk & Weiss, 2005, s. 112–115). 

 

Perturbator - Vengeance - 2012 - “Nocturne City” 

1:26:56 - 1:28:04 (Kent, 2012) 

 

Nästa låt spelas, och även det här verket ingår i genren synthwave. Carver avlider och David 

försöker leta upp Anna och Luke. Musiken har ett högt tempo och likt A Day fyller den 

funktionen att höja spänningskänslan (Gorbman, 1987, s.73). 

 

DAF - Alles Ist Gut - 1981 - “Alles Ist Gut” 

1:30:15 - 1:30:49 (Delgado-López & Görl, 1981) 
 

Denna musik ingår i den industriella genren. Den har väldigt dissonanta och skrämmande 

synthar och en text på tyska som passar väldigt bra in på vad David säger när han försöker 

locka ut Luke och Anna. Texten följer: “Sei still. Schliesse deine augen. Bitte denk an Nichts. 

Glaube mir. Alles ist gut. Alles ist gut” vilket översätter till: “Var tyst. Stäng dina ögon. 

Snälla tänk inte på någonting. Tro mig. Allt är bra. Allt är bra”. Även de mörka syntarna och 

låtens känsla passar bra in på scenariot och Davids mordiska sinne (Adams, Hnutiuk & Weiss, 

2005, s. 112–115).  
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Annie - Anthonio (Berlin Breakdown Remix) - 2009 - “Anthonio” 

1:30:48 - 1:34:26 (Berge, 2009) 
 

David följer fotspåren Anna har lagt ut och möter henne på dansgolvet. Musiken kommer 

långsamt in. Låten är en långsam syntballad som ingår i synthwave med en text som handlar 

om längtan efter en man som gjort sångerskan något ont och passar bra ihop med scenen. 

Musiken ger även en känsla av avslut som fungerar bra med denna scen som är den näst sista. 

Luke lyckas knivhugga David som faller till marken och berättar för Luke att han gjorde rätt 

ifrån sig och att han är stolt över honom. Davids huvud faller tillbaka och en tonartshöjning 

hörs i låten. Tonartshöjningen hjälper med att ge en sista känsla av avslut och att barnen är 

säkra. Den ger även en narrativ signal då den markerar spänningens fall i filmen (Gorbman, 

1987, s.73). 

 

Clan of Xymox - Cry in The Wind - 1985 - “Clan of Xymox” 

1:35:26 - 1:38:10 (Zugna, Ray & Mooring, 1985) 

 

Anna ser en brandman halta ut ifrån skolan. Goth-musiken kommer långsamt in. 

Brandmannen vänder sig om och kollar på barnen. Anna ser då att det är David. Trummor 

bygger upp låten och Anna säger för sig själv följande: “What the fuck?” Låtens första vers 

börjar och filmen klipper till eftertexter. Musiken lever upp till Gorbmans femte princip om 

kontinuerlig övergång då den binder ihop, synkroniserat, med eftertexterna (Gorbman, 1987, 

s.73). 
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4.4 Analys och resultat 

 

Förutom Wingstedts funktioner och Gorbmans applicerbara principer visade musiken flera 

andra upprepande mönster som framför dess narrativa funktioner. Speciellt märkbart var att 

hälften av låtarna var släppta under 80-talet. Låtarna från 2000-talet bryter dock ej mot 

trenden då alla låtar ingår i genren synthwave. Synthwave är en elektronisk genre som tar 

inspiration från 80-talets produktionsmetoder, teknik och instrumentering. Typiska exempel är 

virveltrummor med stor mängd gateat reverb, synthar som OB-X och Yamaha CS-80 

(McCasker, 2014), samt trummaskiner som Linn Electronics LinnDrum och Oberheim DMX 

(Felton, 2012). Denna igenkännbara klangfärg gör att musiken släppt under 80-talet samt den 

senare släppta synthwavemusiken kan placeras i samma epokiska fack. Det enda undantaget 

är Sacrifice av Front 242 som släpptes 1991. Även fast musiken har starka kopplingar till 80-

talet används ej musiken som funktion för att etablera epoken som någon gång mellan 1980 

och 1989. Däremot ökade synthwave i popularitet under den första halvan av 2010-talet, då 

filmen utspelar sig (Neuman, 2015). Mycket av dess ökade popularitet var tack vare filmen 

Drive från 2011 som använde sig av en generös mängd synthwave. Däribland fanns musik av 

artisten Kavinsky, som via Drives framgång fick stor framgång och har över 80 miljoner 

spelningar på musikstreamingtjänsten Spotify (Belorgey, 2010). Kavinskys framgång hjälpte 

hela genren ta sig in i kommersiella lyssningskretsar och inte lång tid efter fick många 

synthwaveartister- och -grupper stor popularitet, framför allt via spellistor på YouTube 

(Vehlinggo, 2016). Att hälften av musiken har en distinkt 80-tals klangfärg är med en 

kvalificerad gissning ingen tillfällighet då filmens music supervisor, Jonathan McHugh, har 

valt och licensierat musik till filmen som spelades i stor utsträckning av världens ungdomar 

under det tidiga 2010-talet. Det andra upprepade mönstret var genrerna musiken faller in i. De 

tre genrerna var synthwave, goth och industrial. Ett undantag som ej faller in i någon av 

genrerna är Because I Love You (The Postman Song) av Stevie B som är en popballad. I 

analyserna av A Day och Masquerade ser vi att gothmusiken fyller en funktion som leitmotif 

för Anna.  

 

Redan vid 27:30 ser vi det första exemplet när Anna träffar på David i badrummet och Emma 

av The Sisters of Mercy spelas. Nästa låt som ingår i gothgenren är Masquerade av Clan of 

Xymox som spelas vid 36:30 och det framgår att det är Anna som valt musiken.  
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Ungefär tre minuter senare i filmen när Anna ligger hemma i sängen lyssnar hon på Haunted 

When The Minutes Drag av Love and Rockets, som vars text även beskriver David.  

Nästa verk är A Day av Clan of Xymox som David sätter på inne i Lukes skola när Anna och 

Carver kommer dit. Den sista gothmusiken som används är Cry In The Wind av Clan of 

Xymox som spelas när Anna ser att David har överlevt tumulten inne i skolan. Vad en kan se 

för mönster här är att musiken agerar inte bara leitmotif för Anna, utan även för relationen 

mellan Anna och David. Under Emma uppstår en klar spänning mellan Anna och David. När 

Masquerade spelas åker Anna och David bil och pratar om deras känslor och problem. Scenen 

efter ligger Anna i sängen och kameran zoomar ut och sedan in på David. Under A Day spelar 

David Annas CD-mix. Slutligen spelas Cry In The Wind när Anna ser att David har överlevt. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet på att musiken i filmen fyller många av de funktioner 

Johnny Wingstedt presenterar i Making Music Mean: On Functions of, and Knowledge about, 

Narrative Music in Multimedia, samt håller sig inom ramarna för Claudia Gorbmans sju 

principer om musikens plats och roll i filmen. Vidare och kanske ännu viktigare fyller 

musiken ej endast de specifika och detaljerade funktioner nämnt i analysen utan fyller även de 

tre stora funktionerna Adams, Hnutiuk och Weiss presenterar i sin forskning om music 

supervisors uppgifter. Musiken berättar och stödjer de olika platser scenerna utspelar sig i. I 

The Guest är fallenväldigt självförklarande i det visuella, men musiken fyller sin passande 

roll. Till exempel, som diskuterat, när det är fest spelas synthwave i högt tempo och vid 

bilfärder och lugnare scener i hemmet spelas långsam och melankolisk gothmusik. Musiken 

stödjer även om de karaktärsdrag och känslor som karaktärerna har och visar. De långsamma, 

melankoliska scenerna som Anna och Davids bilfärd hem från Kristens fest ackompanjeras av 

långsamma goth-ballader medans de intensivare scenerna som när David letar efter Luke och 

Anna i deras skola får stöd av DAFs skrämmande industriella verk med obehagliga synthar 

och texter som passar in på Davids sinne och intentioner. Slutligt vis berättar musiken om 

epoken filmens scener utspelar sig i. Mycket av musiken var ej släppt i samma epok som 

filmen, men som diskuterat, har denna musik fått ett stort skjut i popularitet under det tidiga 

2010-talet och passar därmed bra in på scenerna. 
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5 Diskussion 

I uppsatsens tidigaste skeda ifrågasatte jag som författare och forskare validiteten och 

reliabiliteten i min forskning. Oron för resultatet ej skulle visa möjliga funktioner eller 

samband var hög. Men redan vid första analysen av filmen och den applicerade licensierade 

musiken började jag höra samband och upprepande mönster.  

 

Frågeställning var: Vilka narrativa funktioner fyller den licensierade musiken i The Guest? 

För att sammanfatta fann jag via en noga strukturerad analys många funktioner presenterat i 

tidigare forskning. De första funktionerna jag vill diskutera är Wingstedts. I uppsatsens 

tidigare skede var jag orolig för att funktionerna ej var tillämpbara på den licensierade musik 

jag ämnade att undersöka. Däremot är funktionerna han presenterar i sin doktorsavhandling 

placerade i relation med kommunikativa metafunktioner som gör att musikens funktioner kan 

ses i ett nästan universellt perspektiv som är ytterst tillämpbart för att musik i olika visuella 

medier. Då många funktioner, som presenterat i resultatavsnittet, var funna och analyserade 

återfanns ej hela Wingstedts lista på funktioner. Anledning till bristen på alla funktioner kan 

mycket väl vara bristen på musik som analyserades. Filmen innehöll totalt 16 licensierade 

populärmusiksverk som återblickat på ej var nog för att täcka alla funktioner som önskades att 

finnas. Anledningen till detta beslut var att uppsatsens längd begränsade hur mycket musik 

som kan analyseras. Färre verk tillät mig att göra djupgående innehållsanalyser på varje låt 

och prioritera kvalité framför kvantitet.  

 

Vidare vill jag diskutera Claudia Gorbmans principers relevans för uppsatsen. Även här var 

jag kritisk från tidigt skede då principerna ej var anpassade för licensierad musik. Gorbman 

går endast igenom hur score music finner sin position i relation till visuella media och hur den 

bör vara mixad och intrigerad. Att hennes principer ej skulle vara applicerbara i min uppsats 

visade sig ej stämma. Flera exempel som tas upp i resultatavsnittet visar starkt på hur 

principerna var användbara för att förstå till exempel hur musikens frånvaro kan ha en lika 

välfungerande funktion som musikens närvaro. Vidare tidigare forskning som bör tas upp i 

detta avsnitt är Hilary Lapedis artikel om populärmusiks effekter och funktioner i film. Denna 

artikel presenterar inga djupgående funktioner eller principer men Hilary tar upp forskning 

om hur musik, efter musikvideons ökade popularitet under 80-talet, ej längre hade en 
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underordnad position ställt mot visuella media. Detta är frågor som även Gorbman tar upp i 

kapitlen runt principerna hon presenterar.  

 

Ur ett självkritiskt perspektiv kan jag nu kritisera mitt val av metod. Innehållsanalyser som de 

beskrivs av Neuendorf används för det mesta för att analysera texter och olika typer av 

kommunikation (Neuendorf, 2016, 244 ff.). Men efter jag fann förståelse för hur Wingstedts 

funktioner var satta i relation till kommunikativa funktioner förstod jag värdet av att använda 

en innehållsanalys. Det var först vid analys av enskilda låtar och dess medverkan som 

Wingstedts funktioner och Gorbmans principer visade sig ytters applicerbara och skillnaden 

mellan hur man tolkar score music och licensierad musik blev ytterst liten. Även fast detta 

gav önskat resultat måste reliabiliteten ifrågasättas och kritiseras. Ingen välspecifierad metod 

med väl beprövad analysprocess var funnen innan analysens utförande. Bästa möjliga metod 

jag fann, som diskuterat i metodavsnittet, var Adams, Hnutiuk och Weiss metod innebärande 

utförlig analys och förståelse av och för film och scener innan musik kan appliceras. Att 

analysera filmens handling och karaktärernas känslor och handlingar gav ej endast en bra 

grund för att finna de tre viktiga funktioner Adams, Hnutiuk och Weiss nämner, utan lät en 

smidigt och metodiskt blicka tillbaka på övrig tidigare forskning och funktionerna 

presenterade där och finna och diskutera dessa till var enskild låt. Med detta diskuterat kan jag 

dra slutsatsen att min metod fungerade på ett tillförlitligt sätt så det lät mig analysera musik 

likt metoderna man analyserar score music med. 

 

Slutligen ämnar jag nu svara på forskningsfrågan jag formulerade. Resultatet visar på att 

musiken fyller emotiva, mellanmänskliga, idémässiga och informativa funktioner. Det visar 

även på att musiken är använd och tillämpad på samma sätt som score music är, enligt 

Claudia Gorbman. 

 

Avslutningsvis vill jag presentera några personliga tankar om uppsatsen. Tidigt i detta arbete 

var oron hög för att validiteten och reliabiliteten ej var hög. Men jag motbevisade mig själv 

och fann överraskande resultat genom hela arbetet. Jag fann även ett nytt intresse för 

filmmusik och förstår nu hur musik används i film ur ett nytt perspektiv. 
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