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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete har varit att få en större kunskap om den musikaliska 

gestaltningen av karaktärer i film, samt att få en utökad kunskap om filmmusik 

generellt. Uppsatsen inleds med en kort skildring av filmmusikens historia samt en 

redogörelse för den tidigare forskning som berör ämnet. Därefter har en funktionell 

analysmetod, baserad i en kategorisering av filmmusikens olika berättarfunktioner, 

presenterats. Analysen är grundad i två frågeställningar och dess syfte har varit att ta 

reda på musikens narrativa funktion i film och de eventuella mönster som kunnat 

urskiljas i det musikaliska berättandet. Fyra olika scener ur fyra filmer har analyserats, 

alla med den gemensamma nämnaren att de gestaltar ett eller flera mord. 

Vidare har analysen sammanfattats. De musikala mönster som har lyfts fram för vidare 

diskussion är: Den ljudande intensiteten, Återkommande musikala element och Den 

musikala dynamikens utlösningspunkter.  

I diskussionen fastslås att de mönster som kunnat urskiljas härrör till den övergripande 

förståelsen av musikens funktion i film. Samt att grunden i det ljudliga berättandet 

ligger i dess förhållande till bildspråket och den aktuella filmens handling. 

 

Nyckelord 

Filmmusik. Funktionell analys. Ljudlig gestaltning. Narrativ musik. Berättarfunktioner. 
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1. Inledning 
 

1.1	  Bakgrund	  
 

A film is, or should be, more like music than like fiction. It should be a progression of moods and 

feelings. The theme, what's behind the emotion, the meaning, all that comes later.  – Stanley Kubrick 

 
Allt sedan stumfilmens era under det tidiga 1900-talet har musiken fungerat som ett verktyg 

för att förstärka historieberättandet och det känslomässiga budskapet i film. Russel Lack (ur 

Bryngelsson 2006) hävdar att filmmusiken introducerades för att lugna ner publikens 

upphetsning över det fantastiska nya mediet (=film) och inte för att stärka filmens 

känslomässiga budskap, med vilket vi förknippar filmmusiken idag. Michel Chion (1994) 

skriver att det var frånvaron av ljud som skapade ett ljudmedvetande hos publik och 

filmmakare, att det var avsaknaden av ljud som gjorde publiken medveten om dess faktiska 

betydelse. Musiken blev då en bro mellan uteblivna ljud, bild och den känslomässiga 

tolkningen. Musiken agerade även som en musikalisk övergång mellan klippen och jämnade 

ut de visuella skiftningarna som blev mellan bild, svart dialogruta och ny bild. 

Allt sedan den första ljudfilmen har kompositörer världen över försökt överträffa varandra i 

skapandet av musik till film. Den svårbemästrade konsten att kunna skriva musik som 

påverkar åskådarens känslor är få förunnade och inte ens de som bemästrar konsten lyckas 

varje gång.  

Det intressanta med filmmusik, och det som jag kommit att intressera mig mer och mer för, är 

musikens förmåga att ta en narrativ roll i filmprocessen. Musiken blir, i symbios med bilden, 

ett mycket effektivt emotionellt verktyg som sedermera används för att berätta historien för 

dig som åskådare. Filmer och historier upplevs olika, beroende på vem åskådaren är. Det var i 

denna tankegång jag fick idén till detta arbete vilket i sin tur ledde till författandet av mitt 

syfte.  

1.2	  Syfte	  
 
Syftet med denna uppsats är att få en större kunskap om den musikaliska gestaltningen av 

karaktärer i thriller- och skräckfilm, samt att få en utökad kunskap om filmmusik generellt. 

Jag skall analysera enskilda sceners filmmusik för att se hur musiken bidrar till det 

dramaturgiska berättandet av filmen, samt berättandet av den enskilde karaktärens historia.  
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1.3	  Avgränsning	  
 
Jag har valt att avgränsa mig till ”filmmusikens narrativa funktion i film”, alltså hur 

filmmusiken hjälper till att ”berätta” handlingen tillsammans med bilden. Vidare har jag valt 

att fokusera på fyra filmer. Alla inom skräck eller thriller genren. Gemensamt för filmerna är 

att de alla har med en sinnesrubbad, psykopatisk karaktär som agerar ”skurk” eller ”mördare”. 

Därefter har jag valt ut fyra scener ur dessa filmer, vars filmmusik jag skall analysera. De 

utvalda scenerna beskriver när filmens psykopatiska ”mördare” begår ett eller flera mord.  

 

1.4	  Frågeställning	  
 

• Kan man urskilja gemensamma mönster i den musikaliska gestaltningen av 

psykopatiska mördare i film?  

• Hur använder man sig av filmmusik för att beskriva en karaktärs egenskaper och dess 

narrativa inverkan på handlingen i film?  

 

1.5	  Filmmusikens	  utveckling	  
 
I början ackompanjerades filmen av en ensam pianist som spelade filmens musik på plats i 

biosalongen, antingen efter noter som skickades ut tillsammans med filmerna eller efter eget 

gehör. I större biosalonger, ofta i större städer, kunde hela orkestrar ackompanjera filmen. 

Dessa orkestrar brukade vanligtvis turnera runt om i landet tillsammans med filmen.  

Det var först när ljudfilmen introducerades under 20-talet som filmmusiken började formas 

till det vi förknippar den med idag. Ljudfilmens första år blev en slags övergångsfas mellan 

stumfilm och det nya mediet, när ljudfilmen sedermera under 30-talet tog över helt blev det 

starten för det som idag kallas ”The Hollywood golden age”: Den tid under 30, 40 och 50-

talet som Hollywood hade sin absoluta storhetstid. Filmstjärnor som: Humphrey Bogart, 

James Dean och Ingrid Bergman sågs som superstjärnor samtidigt som antalet biobesök 

världen över eskalerade och nådde sin absoluta topp. Det var under dessa årtionden som den 

klassiska ”Hollywoodmusiken” etablerades, tack vare kompositörer som: Max Steiner King 

Kong 1933, Cimarron 1931, Casablanca 1942, Alfred Newman 20th Century Fox-fanfaren 

1933, Aaron Copland Of Mice and Men 1939 och Bernard Herrmann Citizen Kane 1941, 

Psycho 1960, Taxi Driver 1976. Den grund dessa kompositörer la under sin aktiva tid 
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genomsyrar musiken i typiska ”Hollywoodfilmer” än idag (The Internet Movie Database, 

2011). 

Den klassiska filmmusiken kännetecknas av vackra stråkarrangemang, ett frekvent 

användande av ledmotiv som berättarfunktion och dess olika planteringar i filmmusiken 

(återkommande teman, presentation av karaktärer, god mot ond osv). Under de senaste trettio 

åren har man testat gränserna för hur man skriver musik till film. Filmmusiken har blivit allt 

mer experimentell och nyskapande, samtidigt som det klassiska hollywoodsoundet alltid har 

funnits där. Det verkar som att den starka grund som etablerades under filmväsendets första 

decennier står stark.  

 

1.6	  Tidigare	  forskning,	  Teori	  
 
Filmmusik är ett mycket populärt ämne, och det finns en hel del forskning som handlar om 

just filmmusik. Se exempelvis Dittrich & Karlström (2009), Larsen (2005). Ofta är denna 

forskning dock av ett rent musikteoretiskt slag, och handlar om hur själva musiken är gjord i 

teorin, och inte om dess narrativa berättarfunktion. Ambitionen med denna uppsats är att 

fokusera på musikens narrativa funktion och därigenom bidra till befintlig forskning på 

området. Jag har nedan försökt belysa en del av den forskning som varit av störst betydelse 

för detta arbete, samt den forskning som är aktuell i dagsläget. 

I Unheard Melodies: Narrative Film Music behandlar Gorman (1987) musikens narrativa 

funktion i film, och då med fokus på ” The classical hollywood practice”- det klassiska 

arbetssättet att jobba med musik i hollywoodproduktioner.  

Prendergasts, (1992) Film Music: a Neglected Art, undersöker hur man använder sig av musik 

för att skapa olika sinnesstämningar film. Han skriver även en del om vilka narrativa 

funktioner filmmusik har och hur dessa används för att hjälpa till att berätta filmens handling. 

Chion (1994) beskriver i sin bok Audio-vision en egen metod för att analysera ljud och musik 

i film. Hans analysmetod grundar sig i ett antal steg där man bland annat tar bort antingen ljud 

eller bild och på så sätt analyserar klippet. Genom att endast se bilden kan man till exempel 

föreställa sig hur musik och ljud framförs och hur man själv anser att det borde ljudat.  

Chion (1999) redogör i The Voice in Cinema om ”röstens” viktiga roll i det moderna filmiska 

berättandet. Han tar bland annat upp sin teori om ”den akusmetriska rösten”, alltså om röster 
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som figurerar i film och endast hörs ljudmässigt, utan att själva källan syns, och vilken effekt 

detta har på historieberättandet och på åskådaren.   

Bryngelsson (2006) har i sin bok Filmmusik: det komponerade miraklet på ett lättöverskådligt 

sätt och hela tiden med filmmusiken som utgångspunkt, gått igenom filmhistorien, ifrån 

stumfilm fram tills idag. Författaren använder sig av konkreta exempel ur filmhistorien för att 

förtydliga sina påståenden och sina teorier.   

Scheurer (2007) har i sin bok Music and Mythmaking in Film, undersökt förhållandet mellan 

filmiska myter och musik. Han tar bland annat upp hur olika filmgenrer använder musik som 

berättarverktyg. Undersökningen är gjord genom att man har analyserat ett flertal olika 

genrebundna filmer för att sedan jämfört musikens berättande roll, genrerna emellan. 

Wingstedt (2008) är en av de som forskat kring musikens narrativa roll i media. Bland annat i 

sin avhandling: Making Music Mean, on functions of, and knowledge about, Narrative Music 

in Multimedia (2008), i vilken han går igenom sin teori om ”de sex musikaliska 

berättarfunktionerna i film”. Han reflekterar här över musikens narrativa funktion i film 

genom att kategorisera filmmusiken i sex olika berättarfunktioner: Den emotiva, den 

informativa, den deskriptiva, den vägledande, den retoriska och den temporala 

berättarfunktionen. 
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2. Metod 
 

2.1	  Analysmetod	  
 
Jag har valt att använda en analysmodell framtagen av Wingstedt (2008). Wingstedt har en 

bakgrund som musiker och kompositör för film, TV och teater i Sverige, Japan, Kina och 

USA. Hans forskningsintressen innefattar musikaliskt berättande, multimodalitet, socio 

semiotik och musikalisk kunskapsbildning. 

Analysmetoden bygger på en kategorisering av de sex grundläggande musikaliska 

berättarfunktionerna i film (se nedan). Wingstedt har utvecklat metoden i flera steg. Han 

formulerade den första gången i sin licentiatuppsats (2005) vilken utvecklades vidare i dennes 

avhandling (2008). Vidare finns en sammanfattning om analysmetoden och konkreta exempel 

där den används i praktiken i en artikel av Wingstedt (2011). Artikeln kommer att ingå i en 

framtida lärobok inom ämnet, framtagen för högskole- och universitetsstudier.  

Min uppfattning av Wingstedts analysmetod är att den har en stabil grund i hans tidigare 

forskning samtidigt som den är omfattande nog att kunna bygga en uppsats kring.   

 Jag kommer att följa analysmetoden på samma sätt som Wingstedt själv gör i sina exempel 

där han analyserar Hajen (1975) och Nyckeln till Framgång (1985) (Wingstedt, 2011). 

Genom att använda mig av en redan beprövad arbetsmetod kan jag dels under arbetets gång 

jämföra min pågående analys med ett redan fastlagt exempel och dels ha en röd tråd att 

förhålla mig till. 

 

2.2	  De	  sex	  musikaliska	  berättarfunktionerna	  i	  film	  	  
 
Analysmodellen som Wingstedt (2011) har utvecklat syftar till att klargöra musikaliska 

parametrar och den narrativa funktion de fyller i det analyserade objektets musikaliska helhet. 

För att göra det hela lättöverskådligt har man kategoriserat musikens narrativa funktion i sex 

berättarfunktioner: 

1.	  Den	  emotiva	  berättarfunktionen är musikens förmåga att gestalta känslor och 

stämningar. Hur detta upplevs ordnas i två olika plan. Antingen beskrivs den som upplevd 

eller som observerad. När den upplevs känner lyssnaren specifika känslor eller stämningar. 
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När den emotiva berättarfunktionen blir observerad förstår lyssnaren att vissa känslor 

gestaltas i musiken, men känner inte känslorna själv. Det blir inte upplevda, utan enbart 

observerade. I vanliga fall är den emotiva berättarfunktionen en blandning av upplevd och 

observerad mening. Ofta är de känslor som berättas kopplade till händelser i filmen, relationer 

eller vissa personer.  

2.	  Den	  informativa	  berättarfunktionen. I berättande situationer kan musik kommunicera 

information om olika saker. Man kan exempelvis genom ett visst val av musik berätta för 

åskådaren under vilken tidsepok som historien äger rum. I vilket land eller världsdel vår hjälte 

befinner sig, eller huruvida en karaktärs musiksmak säger något om personen i fråga? Till 

exempel: Hannibal Lecters lyssnande av Johan Sebastian Bachs ”Goldbergvariationer” i The 

Silence of the Lambs (1992).   

3.	  Den	  deskriptiva	  berättarfunktionen. Denna funktion är ganska lik den informativa. 

Skillnaden är att den deskriptiva berättarfunktionen ofta på ett aktivare sätt beskriver olika 

egenskaper hos t.ex. personer eller platser. Det kan gälla fysiska miljöer såsom ”skogen”, 

”öknen” eller ”fjället”. Musiken kan också beskriva fysiska egenskaper hos varelser och 

objekt, bland annat olika rollfigurers personlighetsegenskaper och mentala processer. Till 

exempel: stråkarnas ifyllnad av duschscenens knivhugg i Psycho (1960). I sin extremaste 

form kan musiken följa och beskriva en karaktärs fysiska rörelser, så kallad ”Mickey 

Mousing”. Begreppet härstammar från musikens extrema härmning av rörelser i Walt Disneys 

tidiga tecknade kortfilmer.  

4.	  Den	  vägledande	  berättarfunktionen. I denna funktion ingår ljud och musik som på ett 

eller annat sätt styr filmpublikens uppmärksamhet. Musiken etablerar genom den vägledande 

berättarfunktionen en relation mellan publiken och berättelsen. Det kan till exempel vara 

indikativa funktioner där musiken synkroniseras med vissa händelser. Det finns även 

imperativa funktioner som markerar att lyssnaren bör utföra specifika handlingar. Ofta 

förekommande i till exempel datorspel och dylikt.  

5.	  Den	  retoriska	  berättarfunktionen. Ibland används musiken som ett medel för att i en 

berättelse skapa utrymme för reflektion. Musiken kan bland annat ”brista ut i skratt” eller 

använda politiskt laddade referenser för att skapa känslor hos åskådaren. Ett vanligt exempel 

är att en viss scen musikläggs med musik som har en helt annan historia och känsla. Se bland 

annat massakern i Apocalypse Now (1979). Helikoptrarna flyger in och öppnar eld mot en 

civil by, samtidigt som det spelas Wagner ur fastmonterade högtalare på helikoptrarna. Den 
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klassiska, vackra musiken i kontrast med den blodiga massakern ger en unik och effektiv 

påverkan hos åskådaren (Internet Movie Database, 2012). 

6.	  Den	  temporala	  berättarfunktionen. Här ligger fokus på musiken som ett tidsbaserat 

uttrycksmedel. Musiken hjälper till att bringa ordning, definiera och avgränsa tidsförlopp. En 

viktig funktion är att etablera kontinuitet i berättelsen. Omedelbar kontinuitet syftar till hur 

musik binder ihop visuella klipp i en film. Längre kontinuitet binder ihop längre avsnitt, till 

exempel en sekvens på flera klipp över en scen. Övergripande kontinuitet visar hur musik kan 

hålla ihop en hel film eller en serie filmer, med hjälp återkommande element i musiken eller 

hela återkommande stycken. Exempelvis olika TV-seriers signaturmelodi eller en serie 

filmers introduktionsmusik, såsom i Star Wars (1977) (Internet Movie Database 2012). 

Ytterligare en temporal berättarfunktion är att ge en upplevelse av framåtrörelse i film. Att 

man med hjälp av musik förstärker känslan av att vi har tagit oss från en punkt till en annan. 

 

Den funktionella Analysmetoden 

Analysmetoden grundar sig i tre frågor. Vad gestaltar musiken, Vilka funktioner kan 

gestaltningen inordnas i och Hur gestaltas det vi upplever?   

Den första frågan: Vad gestaltar musiken? Behandlar vår direkta, intuitiva upplevelse av 

filmmusiken, och hur vi upplever dennas roll i sammanhanget. Då detta är en ganska bred 

frågeställning, är den preciserad till att bara behandla den berättande kontexten, alltså hur 

musiken används för att beskriva och förtydliga berättandet av den film och just den scen vi 

analyserar. Det är den omedelbara reaktionen som är viktig här. Hur uppfattar vi det vi ser? Vi 

kanske tycker att musiken gestaltar spänning och action. Kanske tycker vi att det är en 

välgjord scen och välgjord musik, alternativt att det inte är en speciell lyckad kombination 

mellan bild och ljud. Ibland kan vår första reaktion säga mer om oss själva än om själva 

studieobjektet. För att kunna göra en djupare analys av filmmusiken behöver vi fler frågor 

som tar sig an filmmusiken på ett djupare plan (Wingstedt, 2011).   

Den andra frågan: Vilka funktioner kan gestaltningen inordnas i? Hjälper oss att kategorisera 

musiken i de sex musikaliska berättarfunktionerna som beskrivs ovan. Genom att se vilka 

musikaliska berättarfunktioner som används i en viss scen kan vi säga mer om hur musiken 

hjälper till att berätta en historia, och hur den gör detta. Detta gäller dock inte bara det 

musikaliska berättandets helhet och hur det fortlöper under scenens gång, utan en viktig sak är 



 

 11 

att ta reda på vilka berättarfunktioner som är framträdande i ett specifikt ögonblick. Till 

exempel ett mord, hur berättas detta i musiken?  

Slutligen avrundas allt med en fråga som kan belysa olika aspekter av det vi vill studera: 

Fråga tre: Hur gestaltas det vi upplever? Hur många infallsvinklar denna fråga har beror på 

komplexiteten i det uttryck vi studerar. Är det en enkel scen behövs inte så många följdfrågor. 

Är det dock en avancerad, lång, komplex scen kan ett flertal omslutande följdfrågor komma 

på tal. Några exempel är: Hur är musiken uppbyggd? Vilka parametrar är det som 

åstadkommer dess specifika uttryck? Hur är musiken placerad i tiden? Hur tajmar den till 

övriga gestaltningsformers uttryck?  

De tre frågorna hjälper oss att analysera filmmusiken och de baseras i: Vad, Vilka och Hur. Vi 

preciserar det vi vill undersöka, Vad. Sedan undersöker vi hur de musikaliska 

berättarfunktionerna används, Vilka. För att till sist undersöka Hur detta är gjort i musiken.  

Slutligen kan man komplettera sin analys genom att undersöka vilka syften som kan ligga 

bakom den berättande gestaltningen? Hur kompositören har tänkt när han skrev musiken och 

vilka tankar som ligger till grund för detta (Wingstedt, 2011). 

Wingstedt om hur man kan genomföra en musikalisk analys med hjälp av hans analysmetod:  

För att gå vidare härifrån är det bästa sättet förmodligen att sätta sig ner med en eller flera scener 

ur filmer eller datorspel, kanske reklamvideor eller webbsidor med musik – och ställa frågor om 

musikens berättande och meningsskapande roll. Det brukar vara en god idé att utgå ifrån de första 

intryck man får och försöka sätta ord på dem. Att använda de musikaliska berättarfunktionerna som 

hjälpmedel blir då ett sätt att börja hitta användbara begrepp. Dessa blir då verktyg som kan 

användas för att gå från en värderande till en beskrivande förståelse av musikens funktioner. Genom 

att sedan, utifrån musikaliska parametrar och deras betydelsepotential, studera musikens 

multimodala interaktion med andra gestaltningsformer blir det möjligt att utföra den här typen av 

analys oavsett musikalisk genre och stil. - (Wingstedt, 2011, sida: 14) 

 

2.3	  Analysinstrument	  
 
Den modell som kommer att användas för analys är den Wingstedt (2011) tagit fram och 

redovisat i sitt arbete. Han sammanfattar analysmodellen i dessa tre övergripande punkter.  

• Vad gestaltar musiken? 

o Vad gör musiken? Vilka betydelsepotentialer gestaltas i den berättande 

kontexten? 
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• Vilka funktioner kan gestaltningen inordnas i?  

o Vilka musikaliska berättarfunktioner är framträdande i det specifika berättande 

ögonblicket?  

o Vilka övriga kommunikativa funktioner kan vi särskilja? 

• Hur gestaltas det vi upplever? 

o Vilka musikaliska parametrar är det som bär meningsskapandet? 

o Vilken betydelsepotential kan vi tilldela de enskilda parametrarna?  

o Hur aktiveras betydelsepotentialerna i den specifika berättande kontexten? Hur 

samspelar musiken uttrycksmässigt med övriga gestaltningsformer och hur 

skapar vi mening ur detta?  

o Hur är placering och tajming mellan musik och övriga gestaltningsformer 

genomförd och hur vi skapar vi mening ur detta? 

 

2.4	  Motivering	  av	  filmval	  
 
Grunden för mitt val av filmer har legat i att de alla bör innehålla minst en karaktär som 

någon gång i filmen begår ett eller flera mord. Karaktären skall vara sinnesrubbad på ett eller 

annat sätt och det skall vara dennes oroliga sinnesstämning som är själva anledningen till att 

mordet begås. Jag har valt filmer vars olika premiärdatum löper över femtio års tid. Tanken 

med detta är att varje film på ett bra sätt skall återspegla hur filmer kunde se ut runt den 

angivna tidsperioden. Samtidigt är det intressant att se hur gestaltningen av själva 

”filmmordet” har förändrats från då och nu, och ännu mer intressant vore det om det faktiskt 

inte har ändrats alls. Att alla de kritiska faktorerna i den musikaliska gestaltningen av 

”filmmordet” är desamma som de var för femtio år sedan.  

Jag har valt ut scener ur filmerna där jag tycker att filmmusiken på ett mycket bra sätt 

förstärker och beskriver det som händer i bild. Scenerna är helt eller till större delen täckta av 

musik, detta för att jag i analysen skall ha mycket musik att analysera. Ambitionen är att på 

detta sätt presentera en trovärdig analys. 
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De filmer jag valt att använda mig av i min analys är: 

Psycho  

Regissör: Alfred Hitchcock 

Kompositör: Bernard Herrman  

Premiär: 1960 

 

The Shining 

Regissör: Stanley Kubrick 

Kompositörer: Wendy Carlos, Rachel 

Elkind 

Premiär: 1980 

 

The Silence of the Lambs 

Regissör: Jonathan Demme 

Kompositör: Howard Shore 

Premiär:1991 

 

Monster 

Regissör: Patty Jenkins 

Kompositör: BT 

Premiär: 2003 

 

2.5	  Genomförande	  
 
Jag anser att man med fördel bör fokusera sin analys på en scen åt gången. Dels för att det på 

så sätt blir mer struktur i ens arbetssätt och dels för att musikens roll med all säkerhet skiljer 

sig ifrån scen till scen. Jag kommer inte i alla scener använda mig av samtliga punkter i mitt 

analysinstrument. Anledningen är att vissa punkter kan fylla en analytisk funktion i en viss 

scen men inte nödvändigtvis i en annan. Detta gäller även de sex musikaliska 

berättarfunktionerna. Vissa scener skildrar exempelvis inte ett större tidshopp (den temporala 

berättarfunktionen), eller ett extremt härmande av rörelser i musiken (den deskriptiva 

berättarfunktionen), samtidigt som andra gör det.  

För att få en större förståelse för filmmusikens berättande roll i den utvalda scenen bör man 

fråga sig vilken mening musiken har i sammanhanget. Wingstedt (2011) skriver att det är en 

god idé att utgå ifrån de första intryck man får och försöka sätta ord på dessa. Tanken är att de 

musikaliska berättarfunktionerna skall fungera som ett hjälpmedel för att hitta passande 

begrepp. Genom att sätta konkreta begrepp på sina tankar och känslomässiga intryck går man 

ifrån ens egna värderande tankegångar till en mer objektiv och överskådlig förståelse av 

musikens narrativa funktion. Med hjälp av de musikaliska parametrarna och deras narrativa 

betydelse kan man studera musikens och bildens sammanhang och på så sätt tyda den 

berättande funktion som musiken har i den utvalda scenen.   
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3. Analys 
	  

3.1	  Psycho	  
 

Handling 

Sekreteraren Marion Crane (spelad av: Janet Leigh) jobbar och bor i Phoenix, hon är missnöjd 

med hur livet har behandlat henne. Hon får bara träffa sin älskare, Sam (spelad av: John 

Gavin), under lunchtimmarna och de kan inte gifta sig då nästan hela Sams lön går till sin ex-

frus underhållsbidrag. En fredag får Marion i förtroende av sin chef att i hans vägar göra en 

insättning om 40,000 dollar hos banken. Hon ser chansen att stjäla pengarna för att 

tillsammans med Sam starta ett nytt liv. Hon ger sig av med pengarna mot Sam och 

Kalifornien. Efter många timmars körande blåser en hemsk storm upp och Marion tar in på 

”The Bates Motell” för att undfly stormen. Motellet drivs av en tystlåten ung man vid namn 

Norman (spelad av: Anthony Perkins) som verkar vara hunsad av sin insjuknade gamla mor 

(The Internet Movie Database, 2011).  

Analyserad scen 

”Duschscenen” 46:46 – 49:32 

Bakgrund 

Marion sitter vid ett skrivbord på sitt motellrum i full fart med att planera hur hon skall kunna 

återlämna pengarna hon stulit. Hon antecknar lite siffror på ett papper framför sig, samtidigt 

som hon ser djupt bekymrad ut. Hon river isär pappret hon antecknat på och går till 

badrummet förr att spola ner pappersbitarna i toaletten så att hon inte lämnar några bevis efter 

sig. Badrummet är typiskt för ett motell, sterilt med vita kakelplattor på väggar och golv utan 

dekorationer av något slag.  

Scen 

Väl inne i badrummet bestämmer hon sig för att ta en dusch och stänger igen badrumsdörren. 

Hon klär av sig badrocken och ställer sig i badkaret varpå hon drar för duschdraperiet. Med 

ett fortsatt bekymrat ansiktsuttryck river hon upp pappret kring tvålen som ligger på 

badkarskanten. Hon tittar upp mot duschhuvudet och vrider på vattnet. Genast ändras hennes 

ansiktsuttryck, hon känner att vattnet sköljer bort all skuld från det brott hon begått. Hon 

tvålar in sig och tvättar sig noga, med ett fortsatt lyckligt ansiktsuttryck. Vi ser genom det 
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halvt transparanta duschdraperiet hur badrumsdörren öppnas. En kvinna står i dörrposten. 

Kvinnan går sakta fram mot Marion i duschen och drar bort draperiet. Marion vänder sig om 

och ser konturerna av en äldre kvinna, greppandes om en enorm kökskniv. Kvinnan hugger 

mot Marion en, två, tre gånger. Marion skriker för sitt liv samtidigt som huggen fortsätter. 

Duschen fortsätter rinna och vi hör hur huggen träffar Marions kropp. Vi får se hur blod 

blandas med vattnet i botten av badkaret och hur Marion vänder sig om för att ta stöd mot 

badrumsväggen. Den äldre kvinnan slutar plötsligt upp med huggandet och lämnar 

badrummet utan att titta tillbaka, samtidigt försöker Marion hålla sig upprätt mot 

badrumsväggen. Hon hasar långsamt ner längs kaklet och sträcker sig desperat efter draperiet 

för att hålla i sig i. Duschdraperiet ger efter och Marion faller halvvägs ur badkaret, liggandes 

över badkarskanten med huvudet mot det kaklade golvet och med duschdraperiet som ett vått 

täcke över sig. Vi ser duschstrålen som fortfarande står och sprutar. Det blodblandade vattnet 

i badkaret rinner sakta ner i golvbrunnen och den tårögda Marion ligger död med ansiktet mot 

badrumsgolvet. 

 

Analys 

• Vad gestaltar musiken? 

Musikens huvudsakliga uppgift i denna scen är att skrämma, att chockera åskådaren. Det är 

avsaknaden av musik stunderna innan de kritiska ”knivhuggen” som gör den chockerande 

effekten så stark som den blir. 

Nästan hela filmen har fram tills nu varit komponerad med ”passande” filmmusik. Men då 

Marion bestämmer sig för att ta en dusch och stänger igen badrumsdörren, dör musiken 

plötsligt. Istället får vi en, för sin tid, extremt detaljerad ljudläggning av draperiet, fotstegen, 

varmvattenkranen, duschstrålen och vattnet. Den volymmässigt relativt starka ljudläggningen 

får oss att glömma musiken för en stund. Vi märker inte direkt av att den är borta. 

Avsaknaden känns istället på ett undermedvetet plan. Man är så att säga på sin vakt. I vanliga 

fall när kompositörer försöker bygga upp för en kritisk scen hörs ofta det i musiken. Det kan 

vara musik som långsamt ökar i amplitud eller långa utdragna toner i det lägre registret som 

bidrar med spänning i det ljudliga berättandet. Det är som att kompositören förvarnar oss om 

att nu, snart händer det. Men här får vi istället tystnad, vilket blir oerhört effektfullt. 

Det är när duschdraperiet dras bort och vi ser siluetten av kvinnan med kökskniven i handen 

som musiken går igång och spelar en oerhört gäll, ganska hastig ton, mycket aggressivt på 
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fiol. Den aggressiva tonen får snart sällskap av en liknande gäll ton på viola och sen ännu två 

toner på cello. De hela blir en oerhört dissonant harmoni som i samband med Marions skrik 

ger känslan av maktlöshet och panik.  

Musiken utgörs av: dubbla violiner, violas, cellos och kontrabasar (Bryngelsson, 2006). 

Stråkarna spelar i ett tempo deskriptivt efterliknande de knivhugg som faller mot Marion. De 

maniska överfallet återspeglas i slingan och i instrumenten, dels på grund av själva tempot 

och dels på grund av aggressiviteten i musiken. Det är som att den stora kökskniven blir ännu 

mer skrämmande tack vare den dissonanta ”elaka” musiken.  Det korta stycket börjar om 

igen, för att i samma stund som kvinnan lämnar rummet gå över till scenens andra 

musikaliska stycke: en mycket mörkare slinga, baserad i cellon och basfiolerna:  

Fiolerna och violerna spelar en snabb, dissonant harmoni varpå cello och basfiol svara med en 

lika dissonant harmoni. De spelar lägre och lägre toner. Det hela ger känslan av något som 

sakta faller ner och dör. Musiken stannar av helt när Marion desperat försöker greppa tag i 

draperiet, vilket ger vika. Varpå hon faller halvt över badkarskanten, död på det kaklade 

golvet. Nu märker vi återigen ljudläggningen av duschstrålen som fortfarande är igång och det 

nedblodade vattnet som rinner ner i avloppet. Tystnaden som rådde innan mordet 

återkommer, och inbringar ett lugn i filmen (Psycho, 1960). 

 

• Vilka funktioner kan gestaltningen inordnas i?  

Emotiv funktion 

Den emotiva berättarfunktionen är oerhört framträdande i denna scen. Musiken hjälper till att 

förstärka själva skräckmomentet i scenen och vi blir oerhört chockade, som att det är vi själva 

som blir knivhuggna. Musiken är lika mycket till för att förtydliga skräcken hos Marion som 

galenskapen hos mördaren. De repeterande, aggressiva stråkarna blir en förstärkning av både 

kvinnans maniska hugg och hennes mordiska sinnesstämning. Samtidigt som vi känner 

Marions skräck och det onda i varje enskilt knivhugg. När musiken sedan gör över till scenens 

andra stycke, det mörkare partiet, och Marion lämnas ensam i badrummet för att dö, är det 

just det som musiken försöker gestalta: död. Vi känner att Marion lider, och musiken bygger 

på den känslan. De mörka, illabrådande tonerna blir lugnare och svagare i takt med att Marion 

faller ner i badkaret och i samma stund som hon försöker greppa tag i draperiet, vilket ger 

vika varpå hon faller ner död, så tystnar musiken helt. Det är som att musiken i scenen 

beskriver Marions känslor, och när känslorna dör med henne, så dör även musiken.  
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Deskriptiv funktion 

Den tydligaste deskriptiva funktionen i musiken är hur de aggressiva stråkarna efterliknar 

knivhuggen i scenen. Den fysiska rörelsen av kniven som viner genom luften mot Marion om 

och om igen återspeglas i den maniska musiken, som följer knivens rörelser i bild spelar 

oerhört aggressivt om och om igen. Det är som att knivens hugg blir tempot i musiken och 

aggressiviteten i stråkarna återspeglar huggens fysiska styrka och penetrering i Marions 

kropp. När musiken går över till scenens andra, mörkare stycke hör vi hur musiken beskriver 

Marion som sakta håller på att dö. Den nedåtgående slingan beskriver Marion som sakta 

glider mot kaklet ner mot badkaret. Hon gör en sista kraftansträngning genom att försöka 

greppa om draperiet men faller istället ner död på det kaklade golvet. Vi hör detta i musiken, 

som sakta men säkert blir tystare och tystare för att i samma ögonblick som vi förstår att 

Marion är död, tystna helt. Det är inte på något sätt överdrivet beskrivande, men det är just så 

mycket att det på ett vackert sätt hjälper till att berätta bilden.  

Retorisk funktion 

Det är inte själva musiken som innehar en retorisk berättarfunktion i den här scenen, utan det 

är just avsaknaden av musik som får oss att tänka efter. När Marion stänger dörren till 

badrummet tystnar plötsligt musiken. Vi lämnas med Marion och den avancerade 

ljudläggninen som nämndes tidigare. Avsaknaden av musik bidrar med ett visst lugn. Det är 

som att badrummet är en säker plats där vi inte behöver ha musik för att känna oss trygga. 

Denna tanke späds på ytterligare då vi ser Marions glada ansiktsuttryck när duschstrålen 

träffar henne. Det är som att det varma vattnet tvättar bort all skuld hon känner för det brott 

hon tidigare begått. Som att allt för en liten stund är som det borde vara, lugnt och tryggt. 

Sedan när mordet begås återkommer musiken och med den, den totala paniken som uppstår 

hos Marion då hon inser att hon kommer dö. När musiken sedan tystnar i samband med att 

Marion ligger död mot badrumsgolvet återkommer det ”lugn” vi kände tidigare. ”Lugnet” har 

nu fått en ny innebörd istället för den positiva ”trygghet” som vi kände tidigare.  

Temporal funktion 

Den omedelbara kontinuiteten i scenen framgår tydligast i övergången mellan det musikaliska 

styckets två delar. Den första, gälla delen som deskriptivt efterliknar knivhuggen och den 

andra, mörkare delen som istället beskriver Marion, som håller på att mista livet. I samma 

stund som denna övergång görs får vi i bild se Marions hand mot den vita, kaklade väggen 

(48:05). Musiken går omedelbart över till den mörka delen och vi hör det musikala sambandet 
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samtidigt som vi förstår att vi är kvar med Marion i badkaret. På så sätt blir scenen fortsatt 

spännande, speciellt med tanke på att vi ännu inte vet huruvida Marion faktiskt kan komma att 

klara sig eller inte.  

De mycket aggressivt spelade stråkarna i scenen är genomgående för hela filmen och bidrar 

här med en längre kontinuitet, alltså något som är återkommande filmen igenom och som på 

så sätt kännetecknar filmmusiken i Psycho som en helhet. 

 

• Hur gestaltas det vi upplever? 

Vilka musikaliska parametrar är det som bär meningsskapandet och vilken 

betydelsepotential kan vi tilldela de enskilda parametrarna?  

Vi har dels stråkarnas deskriptiva efterhärmning av knivens rörelser och hotfullhet, dels den 

musikaliska gestaltningen av Marion som kämpar för sitt liv, dels musiken i slutet av scenen, 

den nedåtgående musiken som följer Marions hopplösa kamp för att överleva, och till sist den 

musikaliskt maniska gestaltningen av vår mördare (som senare visar sig vara Norman själv, 

utklädd till sin mor).  

Stråkarnas efterhärmning av kökskniven är oerhört kaotiskt och intensivt. Ljudet är dissonant 

och gällt, samtidigt som det finns en hastig rytm i lätet som följer knivens maniska framfart i 

luften och mot Marion.  

Marions hopplöshet när hon blir lämnad ensam, knivskuren och på väg att dö förstärks 

mycket vackert i den andra delen av stycket. De mörka dissonanta tonerna ”fumlar” nästan 

fram i takt med att Marion försöker greppa tag om draperiet och ta sig ur badkaret. Den 

nedåtgående melodin spelas tystare och tystare för att till sist i samma stund som ljuset 

slocknar i Marions ögon, tystna helt.  

Även om musiken i scenen har dessa tre, ganska olika uppgifter, så upphör aldrig intensiteten 

och aggressiviteten i hur stråkarna spelas och låter. Det är i detta som vår mördare får en 

gestaltning i musiken. Det maniskt, galna beteendet förstärks med aggressivt dissonanta 

stråkar scenen igenom. Intensiteten och dissonansen avslöjar galenskapen bakom det makabra 

dådet och det faktum att den intensiva musiken inte avtar förens i samma stund som Marion 

dör visar att även om hon är lämnad ensam i badkaret, så finns hotet fortfarande i närheten 

och kan komma att överraska oss när som helst.  
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Det är de aggressivt spelade och samtidigt avskalade stråkarna och deras effektfullhet som 

genomsyrar duschscenen i Psycho. Aggressivt och hetsigt spelade stråkar är ett 

återkommande moment i många typer av musik, speciellt i den här typen av filmgenre, men 

det är just det att aggressiviteten aldrig avtar som gör Psycho så skrämmande. Åhöraren eller 

åskådaren sitter med tanken om att ”musiken snart lugnar ner sig och lättar lite i nivå”, men 

den maniska aggressiviteten avtar aldrig. Från och med att duschdraperiet dras upp och vi ser 

”mördaren” skapas en intensitet i musik och bild som håller i sig scenen igenom. Denna 

intensitet finns kvar tills det att Marion faller död ner på golvet då musiken plötsligt tystnar, 

och klippningen blir lugnare. Effekten av detta blir att man som åskådare känner sig stressad, 

panikslagen och skärrad av upplevelsen.  

Hur samspelar musiken uttrycksmässigt med övriga gestaltningsformer, hur är det 

gjort och hur skapar vi mening ur detta?  

Det är Marion som står för det känslomässiga budskapet i scenen, man känner med henne. 

Vår mördare ger intrycket av att vara iskall och känslolös samtidigt och Marion skriker för sitt 

liv då hon försöker undkomma knivens hugg. Marions ensamma gälla röst blir en intressant 

kontrast gentemot de intensivt spelade, dissonanta stråkarna. Skriket är Marion, där hon står 

ensam och sårbar, naken i badkaret. Stråkarna är den hemska och skräckinjagande mördaren, 

och framförallt dennes enorma kökskniv, vilken utgör det kritiska hotet mot Marions liv.  

 

Sammanfattning av analys 

Psycho ansens nuförtiden vara en klassiker. Den var när den kom, oerhört nytänkande och 

innovativ. Man förstår detta när man tittar på den analyserade scenen. Det ser klassiskt ut, 

skådespelarna ser ut så som man tänkt sig, miljöerna är typiska för tiden, det är klippt och 

filmat så som man tänker sig att en film ifrån 1960 skall vara. Men musiken är annorlunda. 

Det finns något i den som sticker ut ifrån de andra berättarelementen. Det är svårt att sätta 

fingret på, för samtidigt som det faktiskt är en klassisk musikalisk uppsättning (stråkar), så 

känns det ändå nyskapande och modernt. Man förstår att duschscenen i Psycho har blivit den 

klassiker som den anses vara idag. Det är självklart mycket tack vare hur själva scenen ser ut 

bildmässigt, men framförallt tror jag att det är musiken som gör det så bra. Det musikaliska 

berättandet i Psycho satte en ny standard för hur man kunde göra musik till skräckfilm. En 

standard som många kompositörer än idag försöker efterhärma.  
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3.2	  The	  Shining	  
 

Handling 

Författaren Jack Torrence (spelad av: Jack Nicholson) tar med sig fru och son till ”The 

Overlook Hotel” för att ta hand om hotellet över vintern. Hotellet ligger mycket avlägset och 

blir under vintermånaderna helt isolerat från omvärlden. Jacks son Danny (spelad av: Danny 

Lloyd) börjar efter ett tag se spöken ifrån hotellets förflutna, samtidigt som Jack själv blir allt 

mer störd av sin omgivning och börjar agera hotfullt mot sin egen familj. Allt eftersom tiden 

går blir Jack allt mer galen och hans fru Shelley (spelad av: Shelley Duvall) försöker desperat 

tala honom till rätta. Det hela eskalerar i att Jack försöker mörda sin fru och son under 

influens av hotellets mörka väsen: ”The Shining”, eller ”Det skinande” (The Internet Movie 

Database, 2011). 

 

Analyserad Scen 

”Mordet på Mr. Hallorann” 1:44:17 – 1:45:45 

Bakgrund 

Dick Hallorann (familjens kontaktperson och sommararbetande på hotellet) har försökt att 

kontakta familjen för att se till att allt är bra med Jack och Shelley. När han inte får något svar 

bokar han en biljett till Colorado och åker därifrån med en ”Snow Cat” (en slags snömobil) 

upp till det avlägsna hotellet. Under tiden har Jack blivit fullständigt galen och har precis 

försökt slå in dörren till badrummet där Shelley tagit skydd, med en yxa. Han har precis yttrat 

”Here’s Johnny” när han hör Dick komma åkandes utanför hotellet. Han lämnar då Shelley 

och går ut ur rummet. Sonen Danny springer igenom korridorerna i flykt från sin mordiske 

far. Han sätter sig i ett metallskåp och drar igen skåpsluckan för att gömma sig.   

Scen 

Vi ser ryggen på Dick, sakta gåendes genom hotellet, letandes efter någon form av liv. Han 

går längs en gång kantad med pelare i vad som verkar vara ett stort sällskapsrum. Gången är 

svagt upplyst och resten av rummet är nedsläckt. Han ropar ut ”Hello”, men får inget svar. 

Han ropar igen: ”Hello, anybody here?”, men återigen inget svar. Plötsligt hoppar Jack fram 

skrikandes bakom en pelare med en yxa svingandes mot Dick. Vi ser yxan penetrera Dicks 

bröstkorg, blodet pulserar ut över hans jacka. Samtidigt börjar Danny skrika och avslöjar 
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därmed sitt gömställe. Dick faller ner på golvet, död. Jack reser sig sakta upp med en störd 

blick, uppenbart nöjd över att Danny har avslöjat vart han gömmer sig. Han haltar ut i 

korridoren utanför rummet med yxan i händerna. Med varje ansträngt steg ger han ifrån sig ett 

smärtsamt, nästan djuriskt stön. Han skriker efter Danny och stannar upp i ena änden av den 

upplysta korridoren. Danny kravlar sig ut ur metallskåpet och springer iväg. Jack jagar efter 

honom med den blodiga yxan (The Shining, 1980). 

 

Analys 

• Vad gestaltar musiken? 

Musiken i The Shining är oerhört skrämmande. Det faktum att hotellet är beläget på vad som 

tidigare var en indiankyrkogård (The Internet Movie Database, 2011) tränger hela tiden 

igenom i det musikaliska berättandet. Instrument som koklocka och andra hårda slagverk 

blandat med multipla viskande röster som sjunger ut vad som låter som besvärjelser eller 

böner ger ett mycket hårt och skräckinjagande intryck filmen igenom, och speciellt i de 

kritiska scenerna. Där ibland den ovanstående scen som jag valt att använda mig av i min 

analys.  

Scenen inleds med enstaka vindsus, det blåser ordentligt utomhus och vi får känslan av 

ödslighet, kyla och tomhet. Dick går långsamt fram i den mörka salen, ropandes efter något 

tecken på liv. Ropen ekar ut i tomheten och dör så småningom, han ropar igen men inget svar. 

Hela tiden hör vi vinden susa utifrån. Vindsuset låter nästan elektriskt, som att det är spelat på 

en synthesizer av något slag. En hel del av musiken till filmen spelades in på en Yamaha 

cs80, en klassisk synthesizer (The Internet Movie Database, 2011). Så det skulle kunna vara 

den som genererar vindsuset. Det hörs nästan som att vinden drar genom hotellet och att det 

är själva vinddraget vi hör, och inte blåsten från utsidan.  

Plötsligt ser vi Jack hoppa fram bakom en pelare, svingandes en yxa rakt i bröstet på Dick. 

När yxan penetrerar bröstkorgen startar musiken. Lager av slagverk spelas i kaotiska taktarter 

i lager på varandra i ett mycket hektiskt tempo. Detta ackompanjeras av snabba klipp i filmen, 

man får som åskådar lite panik, samtidigt som man är chockerad över det plötsliga våld vi ser 

i bild. Under tiden hör vi, och ser hur Danny sitter i sitt gömställe, skrikandes. Danny skriker 

som om att han känner med Dicks smärta eller Jacks maniska vrede. Skriket lägger sig ovanpå 

de oroliga slagverken och förstärker känslan av kaos och panik. Den intensiva klippningen 

och lika intensiva musiken tar ganska snabbt slut i och med det att Dick faller ner död på 
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golvet. Istället börjar det spelas dissonanta toner på vad som verkar vara en orgel, eller en 

synthesizer. Över detta ligger en hel rad viskande röster. Rösterna låter näsan som att de är 

någon form av låtsasspråk som utför en besvärjelse av något slag, eller en bön. Det är som att 

de pratar med varandra om det vi ser i bild, det kan också vara så att rösterna enbart finns i 

Jack huvud. Som att de bekräftar att han gjort något bra då han mördar Dick, att de beordrar 

honom. Rösterna ekar ut i stereobilden och alla s-ljud och andra vassa konsonanter förstärks i 

och med det ljusa reverbet. Hela tiden ligger synthmattans bordun under de viskande rösterna 

och spelar dissonanta oroliga toner.  

Jack går ifrån Dicks döda kropp, ännu med yxan i hand, mot det håll han hörde Dannys skrik 

komma ifrån. Under tiden hör vi hur de maniska rösterna viskar starkt. Vi hör lite av 

slagverken som sakteligen återkommer i bakgrunden, fast då mycket tyst. Jack stannar upp 

och ställer sig tittandes ut över korridoren, plötsligt kravlar Danny ut ur ett skåp en bit bort 

och Jack sätter av efter honom med yxan i högsta hugg. I samma stund som Jack börjar jaga 

sin son återkommer samma kaotiska slagverksarrangemang som tidigare, då Dick fick yxan i 

bröstet. De viskande rösterna försvinner plötsligt och ersätts av den kaotiska musiken. 

Musiken spelar ut över scenbytet till Shelley som springer i trapphuset med ett skräckinjagat 

ansiktsuttryck och en kökskniv i handen.  

 

• Vilka funktioner kan gestaltningen inordnas i?  

Den emotiva berättarfunktionen  

Att gestalta galenskap, skräck och panik är grundstenen i scenen. Musiken skiftar väldigt, från 

mycket svagt till plötsligt starkt och panikartat till mycket svag igen. Från panikartat till 

maniskt galet tillbaka till det panikartade. Känslorna kommer och går, samtidigt som det hela 

tiden ligger en obehaglig, tärande känsla i bakgrunden. Vi observerar och förstår känslorna 

hos personerna i bild, vi känner med karaktärerna. Vi känner paniken hos Danny, som flyr 

från sin galna far. Vi känner Jacks sinnesoro. Hur han inte är sig själv längre och hur han i sin 

vrede uträttar hemska dåd. Samtidigt finns en upplevd emotiv berättarfunktion, alltså den 

delen som gör att vi som åskådare hoppar till och blir skrämda. Man uppslukas av hemskheten 

i filmen, i paniken hos Danny och galenskapen hos Jack. Vi skriker till när Jack hoppar fram 

där han står bakom stolpen med yxan svingandes mot Dick. Vi sitter och hoppas att Dannys 

skall komma undan sin far, att han skall klara sig.  
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Den informativa berättarfunktionen 

Det informativa budskapet i musiken är det andliga väsen som finns på hotellet. Hotellet är 

som sagt beläget på en gammal indiankyrkogård, vilket framgår i inledningen av filmen då 

Jack får en guidad tur av hotellchefen. Den svenska översättningen av ”The Shining” är: ”Det 

skinande”, alltså något slags andligt väsen (The Internet Movie Database, 2012). Det skulle 

kunna vara så att de begravda indianernas andar hemsöker hotellet och alla som vistas där. 

Detta hörs tydligt i musiken. Min tanke är att de viskande rösterna är indianerna som beordrar 

Jack att begå allt hemskt han gör, och slagverksinstrumenten blir instrumenten de spelar på.  

Den deskriptiva berättarfunktionen 

I och med det att musiken känns väldigt abstrakt, förknippar jag den med tankegångarna hos 

karaktärerna. Man känner igen skräcken i musiken, paniken som sprider sig när det går ifrån 

näst intill tyst till en kakafoni av snabbt spelade slagverk och maniskt viskande röster. Jag 

tolkar det så att själva trumslagen, slagverksinstrumenten, kännetecknar paniken och skräcken 

Danny känner. Små snabba steg känns igen i de små snabba slagen i musiken, han flyr från 

något. När Jack svingar yxan mot Dick får vi se Danny sitta i sitt gömställe och stirra ut i 

tomma luften, skrikandes. Den fullständiga skräcken i hans ögon i samband med musiken och 

den hektiskt klippningen av själva mordet, får mig att tror att det är Dannys musik vi hör. Att 

musiken försöker beskriva paniken han känner.  

På samma sätt blir de viskande rösterna Jacks musik. I samma stund som vi ser Jack resa sig 

upp efter att ha mördat Dick stannar den hektiska musiken och istället hör vi de maniskt 

viskande rösterna, Jacks musik. Det känns som att rösterna endast finns i Jacks huvud, att de 

beordrar honom att mörda. Som att vistelsen på hotellet har gjort honom galnare och galnare, 

för att till slut eskalera i att han vill mörda sin egen familj. När Jack stannar upp i korridoren 

för att se vart Dannys gömmer sig stannar rösterna upp. Man hör hur slagverket återkommer 

sakta för att sedan, när Danny visar sig i bild, ta över helt. Återigen blir musiken Dannys 

känslor, paniken han känner då hans pappa försöker mörda honom.  

Den temporala berättarfunktionen 

 I samma stund som Jack träder fram med yxan svingandes mot Dick startar den oerhört 

hektiska musiken och i samma stund startar också den hektiska klippningen. Musiken spelar 

över klippningen. Vi ser Jacks sjuka ansiktsuttryck, Dick ansikte förvridet av smärta, yxan 

som sitter i bröstkorgen, blodet som pulserar ut över jackan och Dannys ansikte där han sitter 

skräckslagen och skriker i sitt gömställe. Klippningen hoppar fram och tillbaka mellan dessa 
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bilder och under tiden spelas den stressande musiken. Musiken binder inte ihop bilderna utan 

snarare så förstärks den kaotiska klippningen. Den längre kontinuiteten märks knappt av, det 

hela känns bara stressat och hektiskt. Musiken gör att vi bygger på känslan av stress, panik 

och skräck under en längre tid. Det är som att vi aldrig får andas ut, utan istället hålls vi på 

sträckbänken scenen igenom. Effekten blir mycket skrämmande, och psykiskt tärande.  

 

• Hur gestaltas det vi upplever? 

Vilka musikaliska parametrar är det som bär meningsskapandet och vilken 

betydelsepotential kan vi tilldela de enskilda parametrarna? 

Meningsskapandet återfinns dels i det snabbt spelade slagverket och dels i den dissonanta 

synthbordunen som ackompanjeras av de viskande, beordrande rösterna.  

Jacks galenskap kännetecknas av rösterna som finns i hans huvud. Rösterna ligger 

oregelbundet och viskar till varandra, samtidigt som dissonanta toner spelas i bakgrunden. 

Tonerna är utdragna och enformiga, nästan maniska. Precis som Jacks beteende då han tar sig 

fram haltande, fast besluten att få sin vilja igenom. Det skrämmande med rösterna förstärker 

det skräckinjagande intryck vi får av Jack, där han haltar fram med ett förvridet ansiktsuttryck 

och med den blodiga yxan i händerna.  

Dannys rädsla och panik kännetecknas av stycket med slagverksinstrumenten. Olika rytmiska 

instrument som spelar hektiskt, i lager på varandra. Rädslan han känner för sin far och den 

panikartade flykten från honom förstärks i musiken. Då Jack svingar yxan mot Dick startar 

den hektiska musiken att spela. Vi får se en närbild på Danny, stirrande ut i tomma intet, 

skrikandes med öppen mun. Musiken förstärker hans känslor. Han förstår inte vad som pågår. 

Plötsligt har hans pappa blivit galen och vill mörda honom, varför? Den omedelbara paniken 

som sprider sig hörs i musiken och man känner som åskådare samma panik och rädsla. Man 

känner med Danny. De små snabba slagen i musiken blir Dannys små snabba steg då han 

springer fram längs hotellets korridorer, skräckslagen, i fullständig panik.  

Hur samspelar musiken uttrycksmässigt med övriga gestaltningsformer, hur är det 

gjort och hur skapar vi mening ur detta?  

Den tydliga övergången mellan de viskande rösterna och de hastigt spelande 

slagverksinstrumenten, i samband med den visuellt tydliga klippningen i dessa övergångar gör 

scenen relativt enkel att förstå. Vi förstår att slagverket förstärker det hemska och 
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chockerande i själva mordet och Dannys panikartade flykt från sin galne far. Vi förstår också 

att de viskande rösterna förstärker Jacks sjuka tankegångar, att han inte är helt medvetande 

utan styrs av ett övernaturligt väsen. Det finns något som påverkar hans sinne till att göra 

dessa hemska gärningar, han är inte sig själv.  

 

Sammanfattning av analys  

Det musikaliska berättandet i denna scen ur The Shining är oerhört skrämmande och samtidigt 

väldigt inspirerande. Istället för att använda sig av ett klassiskt filmmusikscenario med 

symfoniorkestrar och klassisk hollywoodmusik använder man sig istället av elektroniska 

synthar och ambienta skrämmande röstinspelningar. Det intressanta med The Shinings 

filmmusik är hur något som är så pass ”enkelt” framfört och skrivet kan fungera så bra i 

sammanhanget. Den intensiva musiken bestående av percussion och synthmattor skrämmer en 

gång på gång och de viskande rösterna som genomsyrar filmen ger en känsla av närvaro och 

obehag som aldrig vill försvinna. Kontrasten mellan dessa motpoler är genialisk och mycket 

skrämmande. 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 26 

3.3	  The	  Silence	  of	  the	  Lambs	  
 

Handling 

Den unga FBI agenten Clarice Starling (spelad av: Jodie Foster) får i uppdrag att hjälpa till i 

sökandet efter en försvunnen ung kvinna. Kvinnan misstänkts ha blivit kidnappad av den 

psykopatiska seriemördaren ”Buffalo Bill”, känd för att flå sina offer. För att få bättre insikt i 

den sjuka seriemördarens tänkande tar Clarice kontakt med en liknande person, Dr. Hannibal 

Lecter (spelad av: Anthony Hopkins), en före detta mycket respekterad psykolog som 

mördade och åt sina offer och som nu sitter fängslad på en högsäkerhetsanstalt. För att få ut 

någon information ur Dr. Lecter måste Clarice försöka få hans förtroende genom att berätta 

privata detaljer ur sin egen barndom (The Internet Movie Database, 2011). 

 

Analyserad Scen 

”Hannibal rymmer” 1:14:17 – 1:18:24 

Hannibal sitter i sin temporära cell i Shelby County Courthouse. Hans cell är en bur, ståendes 

mitt i ett stort, hårt bevakat, rum. Läktarna runt rummet är täckta med taggtråd och två vakter 

sitter en bit ifrån cellen. Vi får se närbilder av en bandspelare, spelandens 

”Goldbergvariationerna” av Johann Sebastian Bach. Bredvid bandspelaren ligger kritor och 

teckningar, en föreställande Clarice med ett lamm i famnen. Haniball sitter lugnt och stilla 

bakom ett genomskinligt tygskynke. Vakterna går tillsammans mot cellen med en matbricka: 

extra råa lammkotletter. De ropar ”Ready when you are doc.” varpå Hanibal svarar ”Just 

another minute please.” Vakterna muttrar irriterat över att deras fånge har beställt en andra 

måltid. Vi ser hur Hannibal har en liten avlång metallbit i munnen. Han gömmer den i 

handflatan. Kameran påminner oss ständigt om att vakterna förbereder sig för att gå in i buren 

och servera Hannibals mat. Vi ser att de tar fram batonger och pepparsprayen. Hannibal reser 

sig upp och går sakta fram mot gallret. Han har vita kläder på sig och synar vakterna länge 

varpå han hälsar dem ”Good evening gentlemen”. Vakterna ber honom att sätta sig på golvet 

med händerna utanför gallret så att de kan sätta handfängsel på honom. Vi ser återigen den 

smala metallbiten han gömmer i handflatan. Hannibal sätter sig ner och fängslas fast i gallret. 

Han ser mycket fokuserad ut samtidigt som han nynnar med till det klassiska pianostycket. 

Vakterna dubbelkollar att han är fastfängslad och går för att låsa upp cellen. Utan att röra en 

min börjar han dyrka upp handklovarna med metallobjektet. Vakterna låser upp gallerdörren 
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och en av dem träder in i cellen med matbrickan. Hannibal ber vakten att först flytta på 

teckningarna innan han ställer ned brickan på bordet. Vakten ställer då brickan på golvet 

bredvid Hannibal, varpå han rullar ihop teckningarna. Vakten vid dörren drar nyckeln ur låset, 

han ser disträ ut och stirrar tomt ut i luften. Vakten inne i cellen sträcker sig ner mot brickan 

för att lyfta upp den på bordet igen då Hannibal sätter den ena handkloven på hans arm och 

den andra i gallret. Vakten varnar sin kollega och när denne försöker komma till undsättning 

sparkar Hannibal dörren mot honom så att han tappar balansen. Hannibal rusar sedan upp och 

biter tag i vaktens ansikte likt ett rovdjur. Han slår hans huvud mot gallret och sprutar 

pepparsprayen i ögonen på honom. Vakten faller ihop mot golvet skrikandes av smärta. Vi ser 

hur den fängslade vakten desperat letar efter nyckeln till handklovarna. Hannibal, som nu har 

blod runt hela munnen, tar upp en batong och svingar den i luften ett varv varpå han slår mot 

vakten. Vaktens blod stänker över den njutande Hannibal och hans vita kläder. Han fortsätter 

att slå med full kraft och med varje slag stönar han av njutning.  

Vi ser matbrickan på golvet, täckt av blod. Kameran följer den slagna vaktens nerblodade 

arm. Han är död. På golvet bredvid honom ligger en nyckelknippa, en tändare, den blodiga 

batongen och en fällkniv. Han har i sista stund skylt sitt ansikte och huvud som nu ligger i en 

blodpöl. Vi ser Hannibal ståendes vid den blodstänkta bandspelaren. Han dirigerar det fortsatt 

spelande pianostycket. Vi hör hur den ena vakten krälar bort från buren, mot utgången. 

Hannibal ser sig omkring efter något, och finner fällkniven som han plockar upp och 

inspekterar i handen. Han lämnar cellen med orden: ”Ready when you are sergeant Pembrey” 

(The Silence of the Lambs, 1992). 

 

Analys 

• Vad gestaltar musiken? 
 
Musiken förstärker Hannibals sjuka, och samtidigt oerhört civiliserade personlighet. Han är 

trots allt en före detta mycket skicklig psykolog. Han för sig och talar formellt och han 

tecknar vackert. Känslan man får av Hannibal är att han är en civiliserad man. Men samtidigt 

så finns det sjuka inom honom. Kannibalismen, hatet, hans förmåga att provocera enbart med 

ord. Jag tror det är denna kontrast som musiken försöker förstärka och förtydliga. I början av 

scenen har vi diegetisk musik: det vackra, avskalade pianostycket som spelas i bandspelaren. 

Här förstärks den delikata Hannibal. Vi ser Hannibals provisoriska cell, teckningar ligger på 

bordet, en vacker matta på golvet. Hannibal nynnar med till den vackra musiken, det 
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lättsamma pianostycket. Han fokuserar på musiken samtidigt som han med hjälp av det lilla 

metallobjektet dyrkar upp handklovarna. Den vackra musiken spelar fortsatt fram tills det att 

Hannibal attackerar vakterna. Vi ser hur vakten som precis flyttat på teckningarna och nu 

sträcker sig efter brickan på golvet blir överraskad av Hannibal som fängslar fast honom i 

gallret. I samma stund som handkloven sätts fast på vaktens arm startar den icke-diegetiska 

musiken. Slagverk och blekblås spelar intensivt. När sedan den andra änden av handklovarna 

sätts fast i gallret kommer ljusa stråkar in i musiken. Musiken fortsätter att spela intensivt, 

sakta uppåtgående i skalan. Vi ser hur Hannibal överfaller den andra vakten och biter honom i 

ansiktet. Musiken fortsätter att spela intensivt, hela orkestern är nu med i ljudbilden. 

Förstastämman är dyster och påhittig samtidigt som ackompanjemanget spelar maniskt. Vi ser 

Hannibals känslokalla uppsyn då han tömmer tårgasburken i ansiktet på vakten. När han 

sedan vänder sig om för att ta itu med den fängslade vakten tystnar själva ljudläggningen upp 

lite. Vi ser Hannibal, fortsatt koncentrerad då han svingar batongen i luften. Musiken blir 

ljusare och ljusare. De höga blekblåsen hörs tydligt då de spelar den dystra melodin. Vi hör i 

musiken hur Hannibal kommer närmre och närmre den panikslagne vakten. Hannibal börjar 

slå vakten med batongen. Musiken går rytmiskt mellan ackorden nästan i synk med Hannibals 

slag. Bilden byts. Vi får istället se den nedblodade matbrickan. Den icke-diegetiska musiken 

tonar sakta ut. Vi ser förödelsen som blivit, vaktens nedblodade batong och allt som ligger 

runt omkring på golvet. Sakta tonar det fortsatt spelade pianostycket upp igen. Det har spelat 

under hela scenen, fast ersattes för oss som åskådare av den icke-diegetiska musiken. Vi ser 

bandspelaren vid vilken Hannibal står och dirigerar försiktigt med ena handen. Det är blod på 

hela golvet och även stänk på själva bandspelaren. Lugnet har nu återkommit i bild och vi får 

se den civiliserade Hannibal igen. Den vackra musiken blir en intressant kontrast till vad som 

just hänt och den blodstänkta omgivningen i vilken Hannibal befinner sig. Hannibal tar upp 

kniven som ligger på golvet och går sakta efter vakten som krälandes försöker ta sig ut ur 

rummet efter hjälp.  

 

• Vilka funktioner kan gestaltningen inordnas i?  

Den emotiva berättarfunktionen  

Det är Hannibals två emotiva sidor som förstärks i denna scen. Vi har dels den lugnt sansade, 

nästan mysiga sidan i inledningen och avslutningen av scenen. Det diegetiska pianostycket är 

mycket vackert, försiktigt framfört och återspeglar den frid som råder precis innan och efter 
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de brutala morden. Den icke-diegetiska musiken kännetecknar den psykopatiska Hannibal. 

Hans ondskefulla njutning då han mördar, kannibalismen. Vi hör den oroligt spelade musiken. 

Den dystra, påhittiga melodin och dess maniskt spelande ackompanjemang. Intensiteten i 

musiken kännetecknar Hannibals maniskt, genomtänkta agerande.  

Vi upplever scenen som lugn i början. Pianot lugnar ner oss samtidigt som vi undrar vad som 

skall hända. Så ser vi metallföremålet i Hannibals mungipa med vilken han sedan skall 

komma att dyrka upp handklovarna med. Vi börjar ana oråd, snart händer det. Plötsligt byter 

musiken ifrån diegetisk till icke-diegetisk och vi förstår genast vad som komma skall. 

Hannibal kommer rymma. Man inser nu hur farlig han faktiskt är och vi ser skrämt på då han 

attackerar och dödar de båda vakterna. Under tiden observerar vi de känslor Hannibal och 

vakterna känner. Hannibals förtjusning och upphetsning över det som pågår och vakternas 

skräck och panik för sin annalkande död.  

Musiken förstärker Hannibals känslor: vrede blandat med njutning för det dåd han begår och 

lugnet som råder hos honom innan och efter det hemska dåden. Det sjuka, psykopatiska i 

Hannibals tänkande framgår tydligt i och med kontrasterna i musiken. Från det lugna 

försiktiga till det ursinnigt arga hatiska och tillbaka till det lugna. Vi har fram tills nu i filmen 

enbart förstått att Hannibal är en sjuk psykopat. Men det är först nu som detta framgår tydligt 

för oss. Bild och musik samspelar för att visa den psykopatiskt sjuke Hannibal.  

Den informativa berättarfunktionen 

Jag antar att det är Hannibal själv som har valt ut det pianostycket som spelas i inledningen 

och avslutningen av scenen. Vi får här en hint om tiden innan han sattes i fängelse. Hans 

tidigare liv som en framgångsrik psykolog. Han var välutbildad, vältalig och hade 

förmodligen en bra inkomst. Allt detta förstärks i det att han lyssnar på det vackra Bach-

stycket. Han nynnar med i stycket som att han kan utantill, han njuter av varje enskilt spelad 

ton. Han är en sofistikerad mördare, men samtidigt en fruktansvärt brutal sådan.  

Den retoriska berättarfunktionen 

Musiken inleds som sagt med diegetisk musik, det lugna pianostycket. Sedan när händelserna 

i bild börjar ta fart hör vi istället icke-diegetisk musik. När händelseförloppet lugnat ner sig 

igen återgår musiken till det diegetiska pianostycket. Den musik vi har hört under Hannibals 

överfall existerar alltså inte i filmens fiktiva värld, utan bara i biosalongen. Detta gör att 

pianostycket vi hör i början och slutet av scenen spelas konstant för Hannibal och vakterna. 

Musiken Hannibal hör under själva attacken är alltså det vackra pianostycket. Det intressanta i 
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den kontrasten är att vi som åskådare inte förstår detta förens musiken återgår till pianostycket 

igen i scenens senare del. Tanken att de båda vakterna brutalt har mördats till sådan vacker 

musik späder på våra tankar om Hannibal. I hans sinne blir kombinationen av brutalt våld och 

ett klassiskt pianostycke vackert, men för oss som åskådare blir detta ytterligare ett tecken på 

hur psykopatisk han faktiskt är. Att en människa kan få ut njutning av något sådant får oss 

själva att ta ett allt större avstånd ifrån denna hemska karaktär, samtidigt som fascinationen 

för honom och hans psykopatiska sinnesstämning blir starkare.  

Den temporala berättarfunktionen 

Scenen är endast fyra minuter lång. Trots detta händer det oerhört mycket i bild. I inledningen 

är klippningen relativt lugn, med längre sekvenser och mindre händelser i bild. När själva 

våldet börjar och Hannibal går till anfall stressas klippningen upp en del, samtidigt som 

musiken plötsligt blir intensiv och stark. Till sist blir klippningen lugn igen samtidigt med 

musiken. Musiken binder ihop det hela på ett mycket skickligt sätt. Vi har dels den röda 

tråden i pianostycket som spelas i början och slutet av scenen. Vi hör att det är samma stycke 

som spelas, vilket ger intrycket av att det hela inte har tagit speciellt lång tid. Att det 

våldsamma agerandet från Hannibals sida har varit effektivt och välplanerat. Trots detta gör 

den intensiva musiken och klippningen i mitten av scenen att händelseförloppet som helhet 

upplevs ta längre tid än vad det faktiskt gör. Vi blir stressade av den plötsliga tempohöjningen 

i både bild och musik vilket i kontrast med de tidigare lugna bild- och musikspråket gör att vi 

tappar tidsuppfattningen lite. När sedan klippning och musik återgår till det lugna inser vi tack 

vare det fortsatt spelade pianostycket att vi blivit lurade. Den längre kontinuiteten framgår 

tydligt i samband med att pianostycket återkommer och cirkeln blir sluten. Scenens helhet 

framgår och vi får tid till att reflektera över det våldsamma som precis skett.   

 
 
• Hur gestaltas det vi upplever? 

Vilka musikaliska parametrar är det som bär meningsskapandet och vilken 

betydelsepotential kan vi tilldela de enskilda parametrarna? 

Vi har dels den diegetiska musiken: det enkla, vackert spelade pianostycket, och vi har dels 

den icke-diegetiska musiken: den mer traditionellt skrivna filmmusiken.  

Den icke-diegetiska musiken låter väldigt ”målmedveten” och ”rak”. Starkt spelade cellos, 

basfioler och framträdande mörka blekblås spelar en bestämd, lite dissonant ackordföljd 

samtidigt som den ljusare delen av orkestern hela tiden svarar på ackordföljden fast högre upp 
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i registret. Musiken känns oerhört bestämd och skrämmande. I bakgrunden spelar mörka 

timpani hastigt. Det målmedvetna och bestämda i musiken skapar mening i Hannibals 

agerande. Han är fast besluten om vad som skall ske och har planerat det under en längre tid. 

Samtidigt förstärker den storartade musiken njutningen han verkar känna inför det dåd han 

begår. Man kan också dra mening till vakternas skräck inför Hannibal. Det obarmhärtiga våld 

han visar dem är oerhört skräckinjagande. Den storartade musiken förstärker detta vackert. 

Den diegetiska musiken är ”Goldbergvariationerna” av Johann Sebastian Bach. Ett mycket 

vackert stycke framfört på piano. Stycket är genialiskt skrivet. Det är lekfullt spelat med 

oväntade melodier samtidigt som det låter avskalat och enkelt. I sammanhanget kännetecknar 

stycket lugnet som råder innan Hannibal dyrkar upp handklovarna och gör sig fri. Samt det 

återkommande lugn som uppstår efter det att den ena vakten är död och den andra krälar mot 

utgången. Den lugna musikens tjänar här till att förstärka den intensiva icke-diegetiska musik 

som hörs i mitten av scenen. Vi blir chockerade av den plötsliga vändningen och höjningen av 

både musikaliskt tempo och intensitet. Effekten blir skrämmande, plötslig och brutal.  

Hur samspelar musiken uttrycksmässigt med övriga gestaltningsformer, hur är det 

gjort och hur skapar vi mening ur detta?  

Musiken inleds lugnt med det vackra pianostycket, det övergår sedan till en mer intensiv 

ljudbild under de kritiska stunderna i mitten av scenen för att sedan återgå till det lugna 

pianostycket igen. Klippningen gör exakt samma sak. Det inleds med långa bildsekvenser 

utan klipp. Sedan i mitten, då det händer mer i bild, ökar klippningens intensitet drastiskt. 

Genast när vi hör pianostycket återkommer de utdragna bildsekvenserna. Lugnet sprider sig 

på nytt.  

 

Sammanfattning av analys 

Att blanda diegetisk och icke-diegetisk musik i film är oerhört effektfullt. Man får som 

åskådare ytterligare en insyn i den ”filmiska världen” och vi får en till ”kanal” att känna 

utifrån, och med. Vi kan på så sätt relatera ytterligare till det narrativa berättandet. Vi kan i 

den diegetiska musiken relatera till Hannibal Lecter som person, hur han tänker och vem han 

är. Vi bildar en tydlig uppfattning om honom tack vare musiken han lyssnar på. Sedan 

kommer den icke-diegetiska musiken in och förstärker det som händer i bild. När vi sett 

Hannibals psykopatiska sida bildar vi genast en annan uppfattning om honom, en uppfattning 

om att han är psykiskt störd. När musiken gått tillbaka till det diegetiska pianostycket sätts vår 
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första uppfattning i perspektiv till den senare. Det är denna plötsliga förståelse av situationen 

som gör det hela så effektfullt, det är det som gör att vi kommer komma ihåg scenen, och med 

den, filmen. Att använda sig av denna teknik i det musikaliska berättandet förekommer ofta i 

modernt filmberättande. Men sällan är det så skickligt gjort som i denna scen.  
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3.4	  Monster	  
 

Handling 

Monster är den sanna historien om seriemördaren Aileen Wuornos, som efter en barndom 

fylld av sexuellt utnyttjande, våld och droger blev prostituerad vid tretton års ålder. Samma år 

som hon blev gravid. Hon hamnade i Florida där hon jobbade längs motorvägarna. Filmen 

utspelar sig under de nio månader mellan åren 1989 och 1990 som Aileen (spelad av: Charlize 

Theron) träffade den lesbiska Selby (spelad av: Christina Ricci), med vilken hon inleder ett 

förhållande med. Samtidigt börjar hon mörda sina klienter för att få in pengar utan att behöva 

sälja sina tjänster. Seriemorden drog åt sig mycket uppmärksammande i USA då det 

vanligtvis brukade vara prostituerade som föll offer för våldsbrott, och inte tvärtom. Aileen 

Wuornos blev avrättad 2002 (The Internet Movie Database, 2011). 

 

Analyserad Scen 

”Våldtäkten och det första mordet” 27:01 - 29:06 

Bakgrund 

Aileen blir upplockad av en man längs motorvägen. Mannen vill absolut inte bli påkommen 

så han kör sin bil en bra bit in på en avsides grusväg. Han insisterar på att få oralsex innan 

själva akten men Aileen säger nej då det inte ingår i den deal de kommit överens om. Han blir 

då rasande och slår ett järnrör i bakhuvudet på Aileen, som tappar medvetandet och ramlar 

ihop i sätet.    

Scen 

Aileen vaknar upp med blod i ansiktet. Hon ligger fastbunden på mage över ett inplastat 

framsäte i mannens bil. Hon är fortfarande inte helt medveten när mannen ställer sig bakom 

henne vid den öppna bildörren. Han frågar om hon är vaken men får endast ett smärtsamt 

jämmer till svars. Vi ser att mannen håller någon form av järnrör i handen. Han tvingar in det 

i Aileen och frågar henne återigen om hon är vaken. Han skriker åt henne och får ett grymt 

ansiktsuttryck. Han börjar sparka henne på låren och skriker ”Scream, now let me fucking 

hear it!”. Aileen skriker av smärta samtidigt som hon försöker ta sig loss från repen hon är 

fastbunden med. Mannen böjer sig framåt mot Aileens öra och säger med lägre ton: ”Come 

on, you’ll gonna stay awake now. You wanna live till you die right, do you wanna die? Do 



 

 34 

you want to fucking die?” Han drar henne i håret och säger att han ska göra rent henne, varpå 

han häller någon form av alkohol över henne och såret i hennes bakhuvud. Han går till bilens 

baklucka för att göra något och lämnar henne ensam. Aileen skriker av smärta och försöker 

desperat göra sig loss från repen. Plötsligt lossar de och hon sträcker sig ner i väskan efter sin 

pistol. Hon vänder sig om och skjuter mannen som nu är tillbaka i dörröppningen. Han 

snubblar bakåt av skottet, Aileen går skrikandes efter honom med pistolen i handen och 

skjuter igen. Hon tömmer magasinet i mannen som nu ligger blodig på marken. När pistolen 

klickar sätter hon sig på knä och börjar slå mot mannen med pistolskaftet, skrikandes. Efter en 

stund ställer hon sig upp på darriga ben, märkbart andfådd och försöker samlar sig lite. I ren 

frustration slänger hon skrikandes igen bildörren varpå hon ramlar ihop på marken (Monster, 

2003). 

 

Analys 

• Vad gestaltar musiken? 
 
Musiken i denna mycket våldsamma scen är oerhört ambient. Istället för att tydligt träda fram 

och bli en del av upplevelsen stannar musiken försiktigt kvar i bakgrunden och ger en 

mystisk, nästan spöklig känsla. Vi hör inledningsvis hur långa ambienta synthmattor ligger 

som grund för försiktigt spelade vevliror. Det annorlunda inslaget av vevlira ger en slags 

keltisk ”folkmusik-känsla”, man tänker på scener ur Braveheart (1995) och King Arthur 

(2004) (The Internet Movie Database, 2012).  

De försiktigt spelade vevlirorna byter av varandra och ger en trevande, annalkande, mystisk 

känsla. Vi hör hur några enstaka ljusa toner spelas då och då. Hela tiden ligger den ambienta 

”viskande” synthmattan i bakgrunden som en bordun, nästan utan någon ljudlig förändring. 

Vi ser hur mannen står bakom Aileen i dörröppningen. Vevlirorna blir lite intensivare, de 

byter av varandra oftare, flera toner spelas samtidigt. Synthmattan blir bredare och får fler 

inslag. Mannen sparkar och slår mot Aileen. Vevlirorna spelar nedåtgående melodier, 

musiken blir mer avancerad. I samma stund som vi ser hur Aileen lyckas ta sig loss från repen 

hon är fastbunden med, blir musiken plötsligt intensiv. Tempot ökar och fler instrument hörs. 

De spelar högre och högre toner, som att de har ett mål. Aileen sträcker sig ner i väskan efter 

sitt vapen, hon vänder sig om och skjuter den ovetande mannen i dörröppningen. Den 

uppåtgående musiken stannar och spelar en rak, volymmässigt stark, symfoni av toner. Vi hör 

hur ljusare synthar spelas i bakgrunden. Den intensivt spelade musiken fortsätter då Aileen får 
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slut på skott och börjar slå mot mannen med pistolkolven. När hon inser att mannen är död 

och slutar slå mot honom, lugnar sig musiken. Vevlirorna försvinner till stor del och kvar blir 

den ambienta synthmattan som nu tar över ljudbilden helt. Det spöklika i musiken känns 

starkare än någonsin. Aileen skriker ut sin ilska, varpå hon slår igen bildörren och ramlar ihop 

på marken. Den ambienta musiken dämpas. Vi hör små inslag av ljusa slagverk långt bak i 

ljudbilden. Musiken tonas ut i nästa scen där Selby ligger i sin säng.  

 

• Vilka funktioner kan gestaltningen inordnas i?  

Den emotiva berättarfunktionen  

Musiken i den här scenen förstärker sårbarheten hos Aileen. Hon blir extremt kränkt, 

våldtagen och slagen. Den ödsliga musiken förstärker hennes känslomässiga tillstånd. Vi 

förstår med ens hon vaknar upp, fastbunden, vad som kommer att hända. Hur sjuk mannen 

hon träffat är och vad han har för avsikter med henne. Situationen känns hopplös. Detta hörs i 

musiken, det hopplösa. Det platta fallet, att det inte finns någon räddning. Vi känner med 

Aileen och vi hoppas att hon skall ta sig loss. Sedan när hon faktiskt gör det ändras 

tongången. Det blir plötsligt intensivare, vi känner på oss att det finns en lösning, att hon kan 

rädda sig själv. Hon skjuter mannen, musiken fortsätter spela intensivt. All vrede vi känner 

med Aileen får vi utlopp för i samband med att mannen dör. Hämnden är fullbordad, vi 

segrade. När musiken sedan lugnar ner sig och de ambienta synthmattorna tar över ljudbilden 

reflekterar vi över det våldsamma som hänt, att det brutala är över.   

Vi observerar emotivt Aileens panik över situationen och förstår att hon måste ta sig loss. I 

sin frustration gör hon sig fri för att sedan skrikandes tömma pistolens magasin i mannen. Vi 

ser hur något slår slint inom henne. Det är i detta som hatet inom henne bubblar upp. Hatet 

mot män och hennes maniska tanke om att alla män vill våldta och mörda kvinnor. Den tanke 

som sedan kommer att följa henne filmen igenom och resultera i ytterligare mord där män 

som är betydligt mer oskyldiga faller offer. Den ambienta musiken ligger och pyr med 

Aileens tankegång. Den trevar fram till dess att hon gör sig fri och får sin chans. I samband 

med att Aileen får utlopp för sitt hat mot mannen får musiken utrymme att låta mer, att ta mer 

plats. Musiken förstärker Aileens vredesutbrott då hon skjuter mannen och slår han med 

pistolkolven. Den stannar upp samtidigt som hon stannar upp och det ambienta synthmattorna 

ger henne tröst då hon ramlar ihop på marken.  
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Den deskriptiva berättarfunktionen 

Vi upplever musiken som ödslig och att den på något sätt försöker återspegla den miljö vi 

befinner oss i, en avsides skogsväg. Det är mörkt och vi ser eller hör inte tecken på liv 

någonstans i närheten. Den försiktiga musiken hjälper till att berätta detta. Försiktigt trevar 

den fram, väldigt tyst i förhållande till ljudläggningen och dialogen. Den känns ensam, långt 

bort. På samma sätt som att platsen vi befinner oss på är enslig och avsides.  

Den vägledande berättarfunktionen 

Den enda riktigt tydliga indikativa funktion som framgår i musiken är den när Aileen gör sig 

loss, tar fram pistolen och vänder sig om för att skjuta mannen (28:18). Musiken spelar här ett 

mycket hastigt frekvensmässigt uppåtgående stycke. Detta känns igen från många liknande 

scener där något spännande eller kritiskt i handlingen poängteras i musiken. Vi förväntar oss 

här ett avgörande moment som kommer att påverka det dramaturgiska berättandet, i detta fall 

är det Aileens ”vinst” mot mannen och pistolskotten som träffar honom i bröstet som 

förstärks. Musiken uppmärksammar detta och gör oss starkt medvetna om vad som händer i 

filmen.  

Den retoriska berättarfunktionen 

De ambienta synthmattorna som inledningsvis hörs tydligt i musiken, och som i slutet av 

scenen tar över ljudbilden helt, ger utrymme för reflektion över handlingen. Det inleds lugnt. 

Vi inser vad som har hänt och vi får en klump i magen när vi ser mannen, vi anar vad som kan 

komma att hända. Sedan blir musiken intensivare i samband med att Aileen gör sig fri och 

mördar mannen. När han sedan ligger död på marken och Aileen slutar att slå honom med 

pistolkolven återkommer de ambienta synthmattorna, starkare än tidigare. Vi får här tid till att 

reflektera över det hemska som har hänt. Vi känner med Aileen och vi undrar nyfiket vad som 

kommer att hända härnäst. Vi har fått utlopp för vår vrede mot mannen och vi inser först nu 

det brutala i det vi sett. Vi får tid till att lugna ner oss lite, att samla oss.  

En intressant kontrast är hur volymmässigt svagt musiken ligger i förhållande till dialogen 

och ljudläggningen. Musiken hörs knappt inledningsvis utan stärks sakta scenen igenom för 

att mot slutet av scenen nästan ta över och till sist försvinna igen. Musiken förtydligar hur 

Aileen går ifrån knappt medvetande i början, till att sedan inse vad som har hänt. Hon tar sig 

loss och blir sedermera manisk tack vare frustrationen hon känner. Musiken återspeglar 

känslorna som blossar upp inom henne och frustrationen hon får utlopp för, för att till sist 
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förstärka hopplösheten hon känner då hon ramlar ihop på marken, och sedan lämna henne 

ensam igen.   

Den temporala berättarfunktionen 
 
Vi ser inledningsvis Aileens ansikte där hon ligger på mage i bilens framsäte, och vi ser 

mannen som står i bakgrunden. Klippningen är lugn. Vi ser repet som Aileens är bunden till 

dörren med. Det är först när Aileen gör sig fri som klippningen börjar ta fart, och med den 

intensiteten i musiken. Då Aileen slår mot mannen med full kraft är klippningen mycket 

intensiv, och i samma stund som hon slutar slå lugnar sig bilden och musiken. Bild och musik 

startar lugnt, sedan i scenens mittparti ökar intensiteten under de kritiska händelserna för att 

till sist, mot slutet av scenen lugna ner sig igen. Den längre kontinuiteten hålls samman med 

hjälp av musiken som binder ihop det hela. Vi startar och slutar med relativt få element i 

musiken. Vi känner i och med att de ambienta synthmattorna återkommer och tar över mot 

slutet av scenen att cirkeln börjar slutas. Musiken stannar dock aldrig upp helt utan spelar 

över scenbytet, till den scen där Selby ligger vaken i sängen. Detta gör att man enbart genom 

att se den analyserade scenen inte helt känner att cirkeln sluts.  

 

• Hur gestaltas det vi upplever? 

Vilka musikaliska parametrar är det som bär meningsskapandet och vilken 

betydelsepotential kan vi tilldela de enskilda parametrarna? 

Det är de sparsamt spelade instrumenten som gör att musiken får känslan av att vara väldig 

”mystisk” och ”ödslig”. Vevliror blandas med elektroniska element såsom synthmattor, 

analoga synthar, ambienser, pianon och diverse ambienta inslag långt bak i ljudbilden. Vi 

känner ensamheten i musiken. Ensamheten som också återspeglas hos Aileen då hon ligger 

fastbunden över bilens framsäte. Musikens ökande intensitet sker i samband med att hon tar 

kontroll över situationen, hon skjuter mannen. Frustrationen inom henne hörs i musiken, om 

än inte lika tydligt som den syns i bild. Musiken blir intensiv mot slutet av scenen, men aldrig 

så intensiv att det verkligen känns och märks. Det bildliga visar redan det känslomässiga 

budskapet och historieberättandet så starkt, att musikens roll istället blir att ligga i bakgrunden 

och göra det hela lite mer intressant. Musiken blir en kontrast till det oerhört våldsamma och 

råa som sker i bild. Om man enbart lyssnar på de ljudspår som ligger över scenen framgår 

intensitet och dynamiken i musiken mycket tydligare. Men i och med att musiken då den 

används i scenen spelas så svagt, framgår inte riktigt hela den musikaliska dynamiken. Istället 
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genomsyras scenen av ett mystiskt och ödsligt tonläge som förstärker de ambienta inslagen 

och känslan av ensamhet. Aileen hörs i musiken. Paniken hon känner då hon kämpar för sitt 

liv, det känslomässiga crescendot som infinner sig då hon får utlopp för sin vrede och skjuter 

ihjäl mannen. Allt detta hörs i musiken, som sakta blir starkare under scenens gång.  

Hur samspelar musiken uttrycksmässigt med övriga gestaltningsformer, hur är det 

gjort och hur skapar vi mening ur detta?  

Känslan man får av musiken är att den inte har så mycket att göra med själva scenen. Man får 

intrycket av detta då man hör vad för sorts instrument man använt sig av i det musikaliska 

berättandet: vevliror blandat med elektroniska element av diverse slag. Samtidigt är det just 

denna oväntade mix av instrument och uttrycksmedel som gör det intressant. När de olika 

instrumenten spelar tillsammans skapas en unik ljudbild som på ett skickligt sätt omfamnar 

scenen och gör de redan råa och tärande bilderna ännu mer effektfulla. Vi finner inte 

sambandet mellan musik och bild, vilket gör att vi känner oss osäkra. Samtidigt är detta en 

typisk scen där man inte tänker på musiken om man inte verkligen lyssnar. Den finns bara där 

för att förstärka det känslomässiga intrycket hos åskådaren och inte för att höras som en 

enskild gestaltningsform. Vi förstår det hela som om att musiken förstärker den oerhört 

brutala scenen. Den gör detta väldigt diskret, men i sammanhanget behövs inte någon 

fruktansvärt avancerad, intensiv musik som slaviskt följer scenens rörelser och handling för 

att fånga vårt intresse. Det brutala i scenen och skådespelarnas insatser förmedlar redan detta. 

Musiken hjälper istället till att förstärka helhetsintrycket.  

 

Sammanfattning av analys 

Kontrasten mellan den avskalade musiken och det brutalt råa, bildliga berättandet är det som 

gör den här scenen intressant. Den avskalade musiken ligger som en matta i bakgrunden av 

ljudbilden. Vi känner av musiken, men bara undermedvetet. Känslan av hopplöshet och 

ensamhet som genomsyrar filmen framgår i musikens monotona ljudbild och händelselösa 

melodi. När sedan det bildliga berättandet tar fart och klippningens intensitet ökar börjar 

musiken ta en större plats, både i själva meningsskapandet och i filmberättandet. Musiken 

följer den bildliga gestaltningsformen vackert och dynamiken i musik och bild sammanfogas 

till en helhet. Alla känslor som framgår i scenen återfinns någonstans i musiken. Hur detta 

upplevs varierar dock ifrån person till person: i och med att musiken ligger volymmässigt 

svagt i förhållande till ljudläggning och dialog, söker vi desperat efter något tydligt mönster i 
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musiken att luta oss mot. Det vi möts av är en monoton ljudvägg i vilken olika personer finner 

olika ljud och musikaliska element att kategorisera sina känslor med. Helhetsintrycket blir 

tack vare detta mycket varierat och intressant. Samtidigt som denna effekt infinner sig blir vi 

alla äcklade av det brutala i scenen. Kontrasten mellan den lugna musiken och det råa 

bildspråket framgår tydligt och genomsyrar scenen, vi får en eftersmak i munnen som späds 

på i takt med filmens fortsatta historieberättande.  
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4. Diskussion 
 

4.1	  Summering	  av	  analys	  	  
 
Syftet med denna uppsats är att få en större kunskap om den musikaliska gestaltningen av 

karaktärer i thriller- och skräckfilm, samt att få en utökad kunskap om filmmusik generellt. 

Jag har analyserat enskilda sceners filmmusik för att se hur musiken bidrar till det 

dramaturgiska berättandet av filmen, samt berättandet av den enskilde karaktärens historia.  

I analysen urskiljer jag tre återkommande element och mönster i det musikaliska berättandet: 

den ljudande intensiteten, återkommande musikala element samt den musikala dynamikens 

höjdpunkter.  

Den ljudande intensiteten 

I tre utav de fyra analyserade scenerna har följande musikaliska mönster varit en gemensam 

nämnare: den musikala intensiteten har inledningsvis varit antingen helt frånvarande eller 

påtagligt lugn och försiktig, en spänning har funnits. Sedan, under själva mordet, blir 

intensiteten plötsligt stark, tempot ökar och den musikaliska strukturen blir mer avancerad. 

När mordet sen är över, och det aktuella offret avlidit, återkommer lugnet. Den musikaliska 

strukturen blir mindre avancerad, tempot sjunker och intensiteten blir återigen svag.  

Undantaget från ovanstående resonemang är den analyserade scenen ur The Shining. Den 

inledningsvis svaga intensiteten finns där, inte i form av musik utan som ambienser såsom 

vindsus och ekande fotsteg. Sedan får vi den plötsligt starka intensiteten i samband med 

mordsekvensensen. En mer avancerad musikalisk struktur infinner sig. Men då de andra tre 

scenerna återgår till en musikaliskt svagare intensitet i scenens senare del, förblir intensiteten i 

exemplet ur The Shining fortsatt stark. Dock är fallet så, att intensiteten blir svag igen i 

nästkommande scen. Den musikala intensiteten följer alltså samma mönster som i de övriga 

tre scenerna. Skillnaden är endast den att musikens narrativa berättande löper ut i 

nästkommande scen. Vi har här ett exempel på hur en Längre kontinuitet i musiken tydligt 

framgår och hjälper till att binda ihop den bildliga historien och de olika scenerna.  

 

 

 



 

 41 

Återkommande musikala element 

I två av de analyserade scenerna: ”Mordet på Mr. Hallorann” ur The Shining och ”Våldtäkten 

och det första mordet” ur Monster har de musikala elementen varit av en annorlunda, 

elektronisk, karaktär. I The Shining hör vi hur klassiska Yamahasynthesizers spelar mörka, 

dissonanta synthmattor mixat med maniska indiankörer som ekar ut i ljudbilden, blandat med 

aggressivt maniskt spelade slagverksinstrument. I Monster utgör synthmattor grunden i en 

komplex vägg av diverse elektroniska och processerade ljud. Detta blandas med försiktiga 

vevliror spelandes avancerade melodier och långa, illabådande toner.  

Både i The Shining och Monster´s filmmusik är användandet av elektroniska ljudelement i det 

musikala historieberättandet tydligt. Det våldsamma och ofta brutala som sker i bild vilar på 

en hård, elektronisk ljudmatta. Motpolen finner vi i de analyserade scenerna ur Psycho och 

The Silence of the Lambs. Här finner vi ett ackompanjemang grundat i den klassiska 

Hollywoodmusiken liknande den Gorman (1987) beskriver i sitt arbete. De musikaliska 

elementen grundar sig här istället i stråkarna och det välljudande arrangemangen. 

I Psycho hör vi hur de aggressivt spelade stråkarna deskriptivt följer knivens hugg mot 

Marion. Musikens uppbyggnad baseras helt i stråkarrangemanget och de få instrument som 

spelas tillhör familjen stråkar. I The Silence of the Lambs hör vi hur en större orkester framför 

ett typiskt arrangemang i sann ”Hollywoodanda”. Musiken är sammanflätad med handlingen 

och det som händer i bild. Vi hör tydligt hur det visuella berättandet gestaltas i musiken.  

Den musikala dynamikens utlösningspunkter 

Genomgående för de analyserade scenerna är att de i varje enskilt fall finns en 

utlösningspunkt i den musikala dynamiken. En sekvens i scenen där den musikala intensiteten 

når sitt crescendo, och efter vilken intensiteten blir svagare och svagare allt eftersom att 

scenen går mot sitt slut. I de analyserade filmerna finner vi dessa utlösningspunkter i följande 

sekvenser: duschdraperiets bortdragande i Psycho, då Jack hoppar fram bakom pelaren i The 

Shining, när vakten blir fängslad i The Silence of the Lambs och Aileens pistolskott i Monster.  
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4.2	  Slutsats	  	  
 
För att kunna gå i mål med mitt syfte formulerade jag två frågeställningar. Jag skall nu ge mig 

i kast med att besvara dessa samt sätta det hela i ett större perspektiv med anknytning till den 

tidigare forskning som gjorts inom ämnet.  

 
• Kan man urskilja gemensamma mönster i den musikaliska gestaltningen av 

psykopatiska mördare i film?  

När en psykopatisk karaktär skall gestaltas i film vet vi ungefär hur det kommer se ut. Det är 

något med karaktären som fångar vårt intresse. Det kan vara ett ansiktsuttryck, hur denne för 

sig och talar, osv. Ofta är det den psykopatiska karaktärens agerande som tilltalar en. I och 

med att den här typen av karaktärer oftast bara figurerar fiktivt, i film o.dyl, känns de 

overkliga för oss. Vi är själva så pass långt ifrån hur en psykopatisk mördare tänker att det 

känns orealistiskt för oss att karaktären ens existerar. Filmskaparen vill förstås att vi skall 

luras och tro att det vi ser i filmen utspelar sig på riktigt. På så sätt får filmen en slags makt 

över oss som sedan används effektivt då vi exempelvis hoppar till och blir skrämda av en 

kritisk scen. Det som kännetecknar en bra film är att regi, skådespelarinsatser, ljussättning, 

dialog, ljud, musik och övriga uttrycksmedel är skickligt framförda och samspelta. Det är då 

vi sugs in i filmen, vi förtrollas av handlingen och våra känslor styrs av det filmiska 

berättandet. Ett klassiskt exempel är gällande musiken i skräckfilm, och hur mycket mindre 

skrämmande en sådan film blir om man sänker volymen helt och ser filmen utan ljud. Det 

framgår då tydligt att en stor del av meningsskapandet och filmens dramatiska effekt ligger i 

ljudet och framförallt i musiken.  

Den ljudande intensiteten och dynamiken används för att lura åskådaren till att bli mer skrämd 

för en filmisk karaktär än vad de skulle ha blivit i vanliga fall. Jag har hittat tydliga mönster 

som stärker denna tes i och med analysen. 

Den ljudande intensiteten följer i de analyserade scenerna den psykopatiska mördarens 

sinnesstämning. Musiken börjar lugnt och stilla, för att i scenens och mördarens mest kritiska 

moment nå sitt crescendo. Varpå lugnet till sist återkommer och inbringar en stunds frid hos 

åskådaren samt vår karaktär och situationen denne befinner sig i. Detta mönster går hand i 

hand med ett annat återkommande element som jag beskrev i och med summeringen av 

analysen: Den musikala dynamikens utlösningspunkter: Vår karaktär når i och med denna 

utlösningspunkt sin känslomässiga topp, en kort stund där dennes frustration och vrede visar 
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sig med sin fulla kraft och där konsekvensen blir ”mordet”. I de scener jag valt att analyser 

har det ofta varit i och med denna utlösningspunkt som vår karaktär har visat sin sanna, 

psykopatiska sida, (T.ex. Hannibal Lecter då han mördar vakterna i The Silence of the 

Lambs). Det kan också vara som i Monster, där Aileen Wuornos förändras i och med att hon 

mördar för första gången. Hon förändrar i och med det hemska som händer henne sin egen 

personlighet och utvecklar sakta en mordstinnad, psykopatisk sida hos sig själv.   

Det är alltså dessa två tydliga mönster i den musikala gestaltningen av en psykopatisk 

mördare jag kunnat urskilja i och med min analys av de fyra scenerna. Den ljudande 

intensiteten och Den musikala dynamikens utlösningspunkter. Jag anser att dessa två 

meningsskapande funktioner bidrar mycket till gestaltningen av psykopatiska mördare i 

filmmusik.  

 

• Hur använder man sig av filmmusik för att beskriva en karaktärs egenskaper och 

dess narrativa inverkan på handlingen i film?  

Filmmusik används på en rad olika sätt för att förtydliga en karaktärs egenskaper och dess 

narrativa funktion i film. Det är dock inte alltid så att det är just själva egenskaperna hos en 

karaktär, eller personligheten som hörs i musiken. Istället är det dennes handlingar och 

effekten dessa har på omgivningen som hörs i det musikala berättandet: Då själva 

egenskaperna hos en karaktär ofta kan vara svåra att beskriva eller förstärka med hjälp av 

musik blir det istället konsekvensen av dessa, och konsekvensen av karaktärens handlingar 

som blir det centrala i det musikala berättandet. I Psycho är det inte just Norman Bates, (här 

utklädd till sin mor) sinnesstämning som hörs i musiken, utan det är istället hans agerande och 

konsekvensen av detta som förstärks. Det är köksknivens huggande mot Marion som 

deskriptivt förstärks i musiken. Jag observerar här att filmmusiken används för att förtydliga 

konsekvensen av en handling, effekten av någons agerande.  

Bryngelsson (2006) har en annan synvinkel på musikens narrativa roll i den här scenen. Han 

menar att musiken i filmen är starkt förknippad med Norman och hans handlingar och 

agerande:  

Vi får följa Marion in i duschen där hon trots alla oroande ljud känner en enorm befrielse när vattnet 

sköljer bort all skuld. Eftersom musiken vid det här laget är starkt bunden till Norman blir 

avsaknaden av den ett sätt att lura oss att tro att Norman och hans oroande sinnesstämningar är 

långt borta. - (Bryngelsson, 2006. sida: 60) 
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Författaren rör sig här kring den aktuella frågeställningen. Han anser alltså att det i Psycho är 

Norman som beskrivs i musiken. Att tystnaden innan det plötsliga överfallet mot Marion lurar 

åskådaren att Norman och hans oroliga sinnesstämning är långt borta. På så sätt skiljer sig 

mina egna tankar från Bryngelssons angående duschscenen i Psycho.  

När det är en karaktärs inre sinnesstämning och dennes tankar som skall förtydligas och 

beskrivas i filmmusiken blir det istället de element som gör vår karaktär psykopatisk som 

förstärks. Till exempel Jack Torrance i The Shining. Rösterna viskar till honom, de ledsagar 

honom i hans agerande så till den grad att han vill mörda sin egen familj. Rösterna blir för oss 

som åskådare ett tecken på Jacks psykiska hälsa och att något inte står rätt till. Han är inte 

fullt medvetande om vad han gör. Vi ser detta i bild och det förstärks i musiken. Samtidigt 

som vi skräms av detta funderar vi över vad som påverkat Jack så till den grad att han begår 

mord. Rösterna blir svaret: hotellets onda väsen, ”The Shining” styr hans omdöme och gör sig 

hörd för honom och för oss i och med de viskande rösterna.  

Så, för att svara på min andra frågeställning: När en karaktärs narrativa inverkan på 

handlingen i film beskrivs musikaliskt är det alltså antingen effekten dennes handlingar har på 

den omgivande miljön, eller karaktärens inre sinnesstämning som beskrivs i musiken. Ofta är 

det en blandning av dessa två. Vi får alltså i musiken höra ”hela karaktären”. På så sätt skapas 

i musik och bild ett slags band med publiken. Vi känner med den ledsna flickan vars mamma 

försvunnit, på samma sätt som att vi skräms av den känslokalla, psykopatiske mördaren.  

Vidare tangerar Bryngelsson (2006) resonemanget om ”den musikala dynamikens 

utlösningspunkter”. Han skriver om Howard Shores musik i The Silence of the Lambs och om 

den scen jag valt att använda mig av i min analys. Författaren skriver om hur den diegetiska 

musiken, Goldbergvariationerna av Bach, som spelas i Hannibals bandspelare är oempatisk 

musik (=musik som lever sitt eget liv utan att egentligen bry sig om scenen i fråga). Samtidigt 

som Howard Shores musik, den som träder in i samband med att Hannibal gjort sig fri och 

inleder attacken mot vakterna, är empatisk musik (=musik som lever sig in i scenen). 

Bryngelsson menar att den oempatiska musiken ju faktiskt aldrig slutar spela, om än att den 

överröstas av den plötsligt icke-diegetiska, empatiska musiken, och att detta är en kommentar 

till hur vår koncentration bara förmår fokusera på en sak i taget.  
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4.4	  Reflektioner	  om	  objektivitet	  och	  analysmetod	  
 
Alltid när en funktionell analys görs på egen hand blir objektiviteten i det hela en viktig 

punkt. Den analysmetod jag valt är uppbyggd kring direkta frågeställningar, och dessa kräver 

klara svar. Samtidigt som jag strävat efter objektivitet i mitt arbete är jag fullständigt 

medveten om att svaren krävt subjektiva bedömningar. Den omedelbara intuitionen av den 

musik jag analyserat är alltså inte objektiv. Min förförståelse för filmmusik, och musik i 

allmänhet, plus det faktum att jag sett alla filmer innan själva arbetet med analysen startade, 

har till viss del färgat analysen efter mina egna subjektiva tankar och värderingar.  

Chion (1994) beskriver i sin bok Audio-vision en egen metod för att analysera ljud och musik 

i film. Hans analysmetod grundar sig i ett antal steg: först tar man itu med de dominanta 

tendenser som finns i musik och ljud i det aktuella klippet, samt vad musiken överlag 

beskriver scenen igenom. Allt ljudande i scenen eller det analyserade klippet kategoriseras 

upp beroende på dess ljudkälla, exempelvis dialogen, vars ljudkälla är filmens karaktärer. 

Man resonerar sedan om de enskilda ljudens ”kvalitet” och om klippets ljudliga ”konsistens”, 

alltså den effekt alla ljudande element har tillsammans. Vidare analyserar man det aktuella 

klippet en gång utan ljud och fokuserar på det som sker i bild och hur det kan tänkas låta 

ljudmässigt, samt en gång utan bild för att med hjälp av enbart ljudspåren föreställa sig det 

bildliga berättandet. På så sätt får man en annorlunda infallsvinkel på klippet i fråga och man 

för i det analysen framåt. 

Detta kan jämföras med den av Wingstedt (2011) framtagna analysmetod jag använt mig av i 

den gjorda analysen. Till att börja med är hans analysmetod helt och hållet framtagen för 

musik, vilket gör att det inte finns något utrymme för analysering av de övriga ljudande 

elementen. Vidare kategoriseras inte det ljudande i Wingstedts analys beroende på dess källa, 

utan det är istället de olika berättarfunktioner som lyfts fram. Fördelarna med detta är att 

analysmetoden går att implicera på vilken typ av musik som helst, och inte bara filmmusik. I 

mitt fall och i de fyra scener jag valt att analysera har analysmetoden fungerat bra. Detta trots 

att jag inte helt följt Wingstedts råd angående det praktiska utförandet av analysen. Han 

menar att man inte skall behandla analysens olika delfrågor sekventiellt: 

I det praktiska arbetet sker de olika analysaktiviteterna ovan inte nödvändigtvis (eller ens önskvärt) 

sekventiellt i given ordning. Snarare handlar det vanligen om att växelvis pendla mellan helhet och 

detalj, mellan fokus på musikaliska faktorer, samspel med övriga gestaltningsformer och utvärdering 

av hur mening gestaltas. – (Wingstedt, 2011, sida:8 )   
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Jag menar att analysen går att göra även om den görs sekventiellt i en förbestämd ordning. 

Självklart hoppar man fram och tillbaka mellan de olika punkterna ändå, och ändrar den 

skrivna texten frekvent under analysens gång. I slutändan tycker jag att analysmetoden 

fungerat bra i mitt arbete och att den har gett mig svar på de frågeställningar jag haft. Jag har 

uppnått mitt syfte och fått en större kunskap om den musikaliska gestaltningen av karaktärer i 

film, samt en utökad kunskap om filmmusik generellt.  

Nackdelarna med den valda analysmetoden har framförallt varit att det har varit svårt att hålla 

sig helt objektiv. I och med att analysmetoden bygger på att jag efter eget tycke och tänkande 

skall kategorisera upp filmmusiken i narrativa funktioner, och på så sätt få en utökad 

förståelse för musiken i fråga, har mitt subjektiva tyckande fått ett större utrymme i analysen 

än vad som varit önskvärt. Jag är medveten om att alla analytiska situationer som görs på 

egen hand utan utomståendes inverkan får en delvis subjektiv färgning. Jag tror att Chion´s 

(1994) analysmetod skulle gett mig ett mer objektivt svar, samtidigt som jag är övertygad om 

att resultatet av en sådan analys skulle skilja sig en hel del ifrån det aktuella resultatet. Jag 

hade kunnat använda mig av Chions analysmetod, men då förmodligen med ett omskrivet 

syfte och en annorlunda frågeställning.   

Slutligen kan sägas att Wingstedts analysmetod är uppdelad på ett mer känslomässigt plan. Ett 

plan där ens subjektiva åsikter påverkar resultatet av analysen. Chions analysmetod känns mer 

objektiv, att resultatet inte skiljer sig så mycket beroende på vem som genomfört själva 

analysen. 
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