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Abstract 

I detta arbete analyseras filmmusiken, skriven av kvinnliga kompositörer, som spelas i 

sexscener i fyra moderna spelfilmer där USA är ett av produktionsländerna. Vassili 

Neplokhs analysmetod består av fem musikaliska parametrar. Författaren sammanställer 

även forskning som berör ämnet inom bland annat musikpsykologi och utökar en redan 

fungerande metod med fler parametrar som grundar sig i musikpsykologi. 

Avslutningsvis jämförs studiens resultat med resultat av en tidigare utförd undersökning 

av manliga kompositörers filmmusik i sexscener.  
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“A new language requires a new technique. If what you're saying doesn't require a new 

language, then what you're saying probably isn't new.” 

- Philip Glass 

 

“A gender-equal society would be one where the word 'gender' does not exist: where 

everyone can be themselves.” 

- Gloria Steinem 

 

“Der Ritt war kurz,  

Es tut mir leid. 

Ich steige ab, 

Hab keine Zeit.  

Muss jetzt zu den anderen Pferden.  

Wollen auch geritten werden. 

Rein raus1” 

- Rammstein - Rein Raus 

 

 

 

 

Ett stort tack till… 

…min handledare Daniel Fredriksson för alla värdefulla tips och feedback, Johnny Wingstedt 

för bra litteraturtips och givande, inspirerande samtal, mina vänner Sara Carnland, Atlan 

Turkmen, Sebastian Kjelsson och Charlie-Lou Nilsson för många timmar av tålamod och stöd 

de dagar då jag ville kasta ut datorn och litteraturen genom ett stängt fönster. Slutligen ville 

jag tacka Harold Budd och hans musik som höll mig sällskap under många timmar av 

skrivande.  

- Vassili Neplokh, Falun, 20 december 2015 

                                                 

1 Översättning från tyska: ”Ridturen var kort, tyvärr. Jag stiger av, har inte tid. Måste nu vidare till de andra 

hästarna. De vill också bli ridna. In, ut.” 
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Inledning 

Hur förmedlas sex med musik? Ursprungligen var det just den frågan som jag ville göra en 

djupdykning i. Många kan nog hålla med mig om att sången är ett uppenbart och enkelt sätt 

att förmedla sex på, både med hjälp av sångarens eller sångerskans röstegenskaper samt själva 

låttexten. Jag var dock mer intresserad av hur man kan använda sig av musikinstrument, 

skalor och melodier för att förmedla samma känsla och budskap. Efter några diskussioner 

med mina vänner upptäckte jag, att förutom skämtsamma kommentarer om Marvin Gaye och 

saxofon är det högst individuellt vad människor ”går igång” på.  

 

Filmmusik i sexscener blev den stora avgränsningen för mig. Här vet man att musiken oftast 

ska förmedla sex (och mycket mer, beroende på vad som ska förmedlas utöver det). I och med 

att man vet det blir det även enklare att analysera musiken. Jag upptäckte att det redan finns 

en hel del forskning inom musikpsykologi om hur filmmusik kan förmedla diverse budskap 

och känslor, inklusive sex.  

 

Då musikbranschen alltid har varit dominerad av män, fanns det varken mycket information 

om kvinnliga filmmusikkompositörer eller ifall de använde sig av andra verktyg i sitt 

musikskapande än män, vilket har blivit grunden till detta arbete.  

 

Innan vi går vidare till nästa avsnitt vill jag avslutningsvis nämna Anneli Beronius Haakes 

uppsats ”Erotikens musik?” som en stor del av mitt arbete blev baserad på. I uppsatsen har 

författaren genomfört analys av filmmusik i sexscener i sju kommersiella Hollywoodfilmer 

från 90-talet.  

Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med min forskning är att ta reda på hur sex förmedlas med instrumental icke-diegetisk 

filmmusik i en sexscen, där musiken är skriven av en kvinnlig kompositör. Genom att 
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använda mig av Beronius Haakes fem analysparametrar2 kommer jag att göra analys av 

filmmusiken i sexscener i fyra västerländska spelfilmer gjorda under de senaste 25 åren, där 

USA är ett av produktionsländerna. Här är det lämpligt att förtydliga att det inte är musiken i 

pornografiska eller erotiska filmer jag vill analysera, utan de traditionella fiktiva långfilmerna.  

 

Följande forskningsfrågor kommer jag att besvara.  

1. Använder kvinnliga kompositörer musikaliska verktyg på ett annorlunda sätt än sina 

manliga kollegor?  

2. Framgår denna skillnad i någon av Beronius Haakes fem analysparametrar när man 

analyserar musiken med hjälp av dessa?  

3. Finns det något återkommande mönster i musiken?  

4. Finns det fler musikaliska parametrar som kan bära meningsskapandet3 som jag kan 

lägga till i analysmetoden ifall det finns musikpsykologisk forskning som stödjer det? 

Den frågan besvaras i slutet av teori- och tidigare forskningsavsnittet.  

5. Avslutningsvis vill jag se ifall vad de eventuella skillnader eller likheter i mina och 

Beronius Haakes resultat kan bero på? Det vill säga varför de kvinnliga 

kompositörerna skapar på samma eller annorlunda sätt än sina manliga kollegor.  

Teori och tidigare forskning 

I den moderna västvärlden är sexualitet något som har blivit accepterat och tillåtet att visas 

och diskuteras fritt i media4. Det har präglat film, musik och andra konstformer i många år. 

Eftersom sexscener är vanligt förekommande i filmer i större delen av världen, finns det 

självklart tillhörande musik som kan förmedla sex. I all musik med sång, förmedlas den 

största delen av budskapet och känslor, inklusive sex, med låttexten och sättet man sjunger på. 

Musikens språk och budskapets tydlighet försvåras markant vid avsaknaden av sång5.  

                                                 

2 Beronius Haake, Anneli. (2002). Erotikens musik? En undersökning av filmmusik I erotiska scener. 

Påbyggnadsuppsats i Musikvetenskap. Stockholm: Musikvetenskapliga Institutionen på Stockholms 

Universitet, s. 6. 

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

gestaltningar. I G. Ternhag & J. Wingstedt (red.), På tal om musikproduktion: Elva bidrag till ett nytt 

kunskapsområde. Göteborg: Bo Ejeby Förlag, s. 169. 

4 Beronius Haake. (2002). s. 5.  

5 Storr, Anthony. (1992). Music and the Mind. London: Collins, s. 67.  
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Det finns redan metoder för analys av filmmusikens funktioner. Man kan även analysera 

filmmusik genom att använda sig av musikanalysen och titta på sådana egenskaper som till 

exempel melodi, tempo, struktur, orkestrering med mera. Bland kompositörerna som skapar 

filmmusik verkar det finnas en del uppfattningar om vilka instrument man bör använda för att 

förmedla en specifik känsla. I boken ”On the Track” citerar författarna två kända 

kompositörer som nämner att man till exempel kan förmedla sorg och nedstämdhet med 

träblåsinstrumenten, hot med valthorn eller trombon, samt testosteron med det låga registret 

av bleckblåsinstrument6.  

 

Eftersom Beronius Haakes undersökning är genomförd år 2002, har det tillkommit mer 

forskning inom de olika områden som författaren har berört. Innan jag redovisar det som 

Beronius Haake har sammanställt i sin uppsats samt hennes metod är det lämpligt att 

presentera denna forskning.  

Musik, film och sex 

I sin bok ”Music & Eros” går författaren Hans-Jürgen Döpp kortfattat genom musikhistorien 

och ger exempel från olika kulturer och tidsepoker på hur sex har genomsyrat musiken. 

Författaren påstår att kroppens rörelser inför och under samlag la grunden till uppkomsten av 

erotisk dans7. Med tanke på att man brukar dansa till något, nämligen musiken, kan man 

därmed anta att den allra första musiken, oavsett hur primitiv den har varit, var kopplad till 

sex. Döpp nämner de prostituerade kvinnorna i den forntida Egypten som var tvungna att 

kunna dansa magdans eller vara musiker vid sidan av deras huvuduppgifter (att sälja sex och 

servera alkohol på bordeller)8. Författaren skriver om liknande koppling mellan prostitution, 

dans och musik i det persiska riket9, det forntida Japan och Kina10. Döpp nämner även operan 

”Don Giovanni”, som Mozart skrev musiken till, och dess förföriska huvudperson Don Juan11.  

                                                 

6 Karlin, Fred & Wright, Rayburn. (2004). On the Track. A Guide to Contemporary Film Scoring (2:a 

uppl.). London: Routledge, s. 319-320.  

7 Döpp, Hans-Jürgen. (2012). Music & Eros. New York: Parkstone, s. 25. 

8 Döpp. (2012). s. 29. 

9 Döpp. (2012). s. 29. 

10 Döpp. (2012). s. 67. 

11 Döpp. (2012). s. 109-110.  



 

 4 

Författaren går vidare genom historien och berättar bland annat om att det finns erotisk 

laddning i Beethovens och Wagners musik och avslutar med att nämna tangos uppkomst och 

sex inom pop, rock och elektronisk musik i den senare halvan av 1900-talet.  

 

Trots att det inte finns någon generell överblick över sex i filmer, finns det mängder av 

nischade böcker och essäer som går djupt in på olika områden, allt från könsrollerna i 

indonesisk film, femme fatales inom Film Noir till analysen av svenska pornografiska filmer 

från 70-talet.  

Analys av filmmusik 

I en artikel från 1982 presenterar Philip Tagg (vars namn för övrigt återkommer ofta i andra 

verk inom ämnet) en analysmodell bestående av 43 aspekter som man kan använda sig av vid 

analys av musik12. Tagg är en återkommande referens i Anahid Kassabians ”Hearing Film”, 

som handlar om filmmusikens historia och utveckling i Hollywoodfilmer. Författaren nämner 

faktiskt musikdiskursanalys som potentiell analysmetod och skriver kortfattat om den stora 

svårigheten med att försöka använda sig av diskursanalys för att förstå filmmusikens mening. 

Den största svårigheten är själva överföringen av idéer och tänket som man använder sig av 

vid analys av språk, ordval och tecken till musiken13. Det uppstår ytterligare svårigheter vid 

appliceringen av denna analysmetod på musiken då det finns stora skillnader mellan språk och 

musik som kommunikationsformer. En av dessa skillnader är att ”informationen är tätare 

packad i musiken” än i ord14.  

 

2012 presenterade Johnny Wingstedt sex musikaliska berättarfunktioner15, varav några hade 

nämnts ytligt av Peter Larsen redan sju år tidigare16. Wingstedts modell kan användas vid 

analys av musiken i filmer och dataspel och är hittills den mest noggranna analysmodellen 

                                                 

12 Tagg, Philip. (1982). ”Analysing Popular Music: Theory, Method and Practice”. Popular Music, 2. 

[Utgivningsort saknas: förlag saknas], s. 47-48. 

13 Kassabian, Anahid. (2001). Hearing Film. Tracking Identifications in Contemporary Hollywood Film 

Music. London: Routledge, s. 11. 

14 Kassabian. (2001). s. 26-27. 

15 Wingstedt. (2012). s. 165.  

16 Larsen, Peter. (2005). Film Music. London: Reaktion Books, s. 206-213. 
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som jag kunde hitta när det kommer till just filmmusikens berättarfunktioner. Larsens 

analyssätt är bredare än Wingstedts, men inte lika ingående på sina punkter.  

Musik, rytm, rörelse och jämförelse med sex 

Storr spekulerar om att av alla musikaliska parametrar är det rytmen som våra kroppar 

blir lättast påverkade av. Författaren ger exempel på att vår fysiska tillvaro består av 

många rytmiska aspekter såsom andning, steg och sist men inte minst samlag17 18. Storr 

nämner att barn börjar röra på sig till en låt som de tycker om. På samma sätt har många 

konsertbesökare svårt att sitta stilla och inte stampa i takt19. Jourdain håller med och 

påstår att en stor del av musiken verkar upplevas i våra muskler, därmed följer musiken 

logiken av fysiska rörelser20.  

 

Simon Frith menar däremot att en musikalisk rytm inte är synonymt med kroppens 

rytmiska aspekter. Författaren ger exempel på ljud av klockor och metronom som också 

är mekanisk repetition men som människor inte kopplar till sex21. Frith sammanfattar 

dock sitt resonemang med att föreslå att musiken upplevs som sexig i och med att den 

får människor att röra på sig och att det är rörelsen, som precis som sex, får oss att 

känna mer närvarande i nuet22.  

 

Man kan dra paralleller mellan en känslomässig upplevelse av ett musikaliskt verk och 

sexuell upphetsning, orgasm och följd av det som Freud beskrev som avslappnad 

tillfredsställelse23. Jag ska förtydliga det i form av en metafor här. Musiken kan jaga upp 

en på ett emotionellt sätt (känsla), vilket kan leda till det uppstår ett begär till rytmisk 

rörelse (samlag). Stycket kulminerar närmare sitt slut (orgasm) och efteråt kan lyssnaren 

                                                 

17 Storr. (1992). s. 33. 

18 Jourdain, Robert. (1997). Music, the Brain and Ecstasy. How Music Captures Our Imagination. New 

York: HarperCollins, s. 146. 

19 Storr. (1992). s. 184. 

20 Jourdain. (1997). s. 146. 

21 Frith, Simon. (1996). Performing Rites. Evaluating Popular Music. New York: Oxford University Press, 

s. 131. 

22 Frith. (1996). s. 144. 

23 Storr. (1992). s. 94. 
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känna sig tillfreds, belåten och avslappnad (Freuds avslappnade tillfredställelse). Storr 

påpekar däremot att en sådan känslomässig upplevelse kan tillskrivas det som 

sportentusiaster känner när de tittar på en spännande match. Han kallar denna 

kedjereaktion allmänt för arousal, som man kan översätta som icke-sexuell upphetsning 

eller att man blir uppspelt. Även fast det finns många paralleller med sex, upplever både 

människor och många djur denna typ av arousal i en mängd andra situationer24. Trots 

spekulationer om att rytmen upplevs fysiskt i kroppen påpekar Jourdain att det inte 

heller finns några vetenskapliga bevis för det25. Författaren påstår att när människor 

säger att musiken är så bra att den får dem att vilja röra sig så menar de egentligen att de 

får en fysisk tillfredställelse av att återge rytmen med sina kroppar26.  

Musik som kommunikationsmedel 

Musik kan ses som kommunikationsmedel27, men det har varit svårt att fastställa vad den 

kommunicerar. Storr föreslår två möjliga förklaringar, varav den ena är att titta på musikens 

ursprung och den andra är att studera vad musiken ursprungligen har används till28. Det finns 

ingen överenskommelse bland forskare om hur musiken har uppkommit, men de 

spekulationer som finns är följande. Då naturen är fylld av ljud och många naturljud upplevs 

som behagliga för människan att lyssna på, skulle naturen vara en inspirationskälla till 

”urmusiken”. Förutom fågelsång och vissa andra djuriska läten är de flesta naturljud 

oregelbundna. Det är den stora skillnaden mot musiken, vilket leder oss till Storrs andra 

förklaring. Författaren citerar Darwin och skriver att de mänskliga parningslätena 

ursprungligen var sånger, en egenskap som vår art har fått från djurriket och, först och främst, 

fåglar. Trots att det finns få paralleller mellan fågelsång och hur musiken är uppbyggd är den 

sistnämnda spekulationen intressant i och med att den föreslår att all musik härstammar från 

parningsritualer som är en typ av kommunikation. Frith påpekar dock att kommunikation 

genom musiken är endast möjlig ifall budskap och känslor skapade av kompositören och 

musikern som framför stycket, uppfattas rätt av lyssnaren29.  

                                                 

24 Storr. (1992). s. 94 

25 Jourdain. (1997). s. 147. 

26 Jourdain. (1997). s. 149. 

27 Storr. (1992). s. 2. 

28 Storr. (1992). s. 3. 

29 Frith. (1996). s. 104. 
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Genus i musiken 

Redan på 1600-talet ansträngde kompositörerna sig för att fastställa hur manliga och 

kvinnliga karaktärer ska låta30. Trots att syn på kön och sexualitet har förändrats genom 

tiderna har inte många av de gamla musikaliska konventionerna gjort det. McClary ger ett 

exempel på det när hon hittar likheter mellan den musikaliska representationen av den 

”manliga bravuren” och kvinnliga förföriska egenskaper i filmerna om Indiana Jones och hur 

dessa förmedlas i Cavellis operor från 1600-talet31.  

 

Den vanligaste musikaliska skildringen av maskulinitet och femininitet har länge varit baserat 

på motsatsen starkt (maskulint) mot svagt/skört (feminint). Det har även speglat den 

västerländska kulturens syn på sexualitet, där adjektiv som stark, styrande och normal räknas 

som maskulina, medan svag, passiv och avvikande är feminint32.  

 

Dagens blivande kompositörer, oavsett om det är män eller kvinnor, får därmed fortfarande 

lära sig gammalmodiga konventioner som blev etablerade av de dominerande manliga 

kompositörerna för flera hundra år sedan. McClary ger ett exempel på några musikaliska verk 

vars uppbyggnad och struktur kan jämföras med mannens upplevelser av sex: upphetsning 

som har en uppenbar metaforisk thrust (eng.) som kulminerar och avslutas med upplösning av 

spänningen i slutet33. Författaren menar att den strukturen representerar mannens kontroll 

över hur sexualiteten uttrycks i musik. Trots att McClary erkänner att det inte är något fel på 

den strukturen, föreslår hon att en kvinnas syn på sex kan vara mer komplicerat än det. Hon 

påstår att om kvinnor hade etablerat ett sådant så skulle det även påverka det musikaliska 

uttrycket34. McClary ger även ett exempel på ett verk komponerat av en kvinnlig kompositör, 

där kompositören har speglat en kvinnans sexualitet i verket genom att dra ut på njutningen 

och spänningen i musiken och använda sig av det ”sköra” klockspelet, istället för att satsa på 

en explosiv storartig kulmination35. Då en kvinnans sexualitet anses vara annorlunda så kan 

                                                 

30 McClary, Susan. (1991). Feminine Endings. Music, gender & sexuality. Minneapolis: University of 

Minnesota Press, s. 7. 

31 McClary. (1991). s. 8.  

32 McClary. (1991). s. 10. 

33 McClary. (1991). s. 112. 

34 McClary. (1991). s. 126-127. 

35 McClary. (1991). s. 130. 
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man även anta att en kvinnlig kompositör skulle kunna använda sig av andra musikaliska 

medel för att förmedla sex i musiken.  

Kvinnliga kompositörer 

Filmmusikbranschen har dock alltid dominerats och domineras fortfarande av manliga 

kompositörer. Det har lett till att kvinnliga kompositörer saknar ett eget etablerat musikaliskt 

känslouttryck när det kommer till filmmusik samtidigt som de inte vågar låta sina identitet 

som kvinnor påverka deras musikaliska uttryck i och med de tidigare nämnda konventionerna. 

Tidigare har man nekat kvinnorna tillgång till kontakter och utbildning inom branschen då 

man länge har ansett att kvinnorna inte hade det som krävdes för att göra det jobbet som män 

brukade göra36. Ett synsätt som tyvärr har präglat många andra branscher, uttrycksform och 

kretsar. Trots att det finns tidiga exempel på skickliga kvinnliga kompositörer i 

musikhistorien med bland annat Hildegard von Bingen, Barbara Strozzi och Clara Schumann i 

spetsen37, kan dagens kvinnliga kompositörer fortfarande utsättas för sexistiska fördomar från 

sina manliga kollegor och andra män i branschen38. Trots det har det blivit accepterat att en 

kvinnlig kompositör har det som krävs för att komponera aggressiva musikstycken till 

storslagna actionfilmer. Många är överens om att sättet att uttrycka sig musikaliskt kan skilja 

sig åt beroende på kompositörens kön, men att denna skillnad inte bör vara avgörande i valet 

av kompositören till en produktion39. 

Musik, känslor och musikpsykologi 

1938 går Carl E. Seashore in på musikpsykologi och analyserar några aspekter av musiken 

såsom rytm, konsonans och volym40. Knappt 20 år senare presenterar Leonard B. Meyer 

kärnan i the psychological theory of emotions, som förklaras av författaren på följande sätt. 

Känsloreaktionen eller känslopåverkan uppstår när den förväntade reaktionen på en handling 

                                                 

36 McClary. (1991). s. 18. 

37 McClary. (1991). s. 5. 

38 Carlsson, Mikael. (2004). Women in Film Music – Or How Hollywood Learned to Hire Female 

Composers for (at least) Some of Their Movies. Music from the Movies. [webbartikel]. Hämtad 12 

november 2015 från http://iawm.org/stef/articles_html/carlsson_women_in_film.html. 

39 Ibid. 

40 Seashore, Carl E. (1938). Psychology of Music. New York: McGraw-Hill Book Company, finns i elektronisk 

form på http://www.ibiblio.org/guruguha/MusicResearchLibrary/Books-English/BkE-Seashore-

Psychologyofmusi030417mbp-0076.pdf Hämtad den 9 november 2015. 

http://www.ibiblio.org/guruguha/MusicResearchLibrary/Books-English/BkE-Seashore-Psychologyofmusi030417mbp-0076.pdf
http://www.ibiblio.org/guruguha/MusicResearchLibrary/Books-English/BkE-Seashore-Psychologyofmusi030417mbp-0076.pdf
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eller en händelse blir förhindrad eller uppskjuten41. Meyer påstår att de mest skickliga 

kompositörerna framkallar känslor genom att bygga upp förväntningar och spänning samt 

veta hur länge de ska skjuta upp upplösningen av dessa42.  Eftersom mycket av den 

västerländska musiken är uppbyggd på just uppbyggnaden och upplösningen av spänning, 

påpekar Meyer att det är just den aspekten av musiken som framkallar känslor.  

 

Utöver Storrs och Jourdains sammanställning över hur musiken påverkar oss emotionellt, 

informerar Seth S. Horowitz bland annat om att ljudet kan framkalla olika fysiska reaktioner. 

Horowitz berättar även om vad som händer i hjärnan när musiken framkallar en känsla hos en 

människa43. Om man ser på känslor ur en etologisk synpunkt, är deras biologiska funktion att 

motivera till ett beteende, det vill säga att få oss att reagera på något som händer i vår 

omgivning44.  

 

En annan syn på musikens emotionella påverkan är att musiken i sig inte kan bära någon 

mening eller uttrycka några känslor utan dessa skapas av lyssnaren45. Stravinsky höll med om 

det och såg det på följande sätt från en kompositörs perspektiv:  

Music cannot express the composer’s feelings… Here is what he really does: he knows by 

experience that certain patterns of tone-setting corresponds with certain emotional reactions on the 

listener’s part. Writing the patterns frequently and finding his observations confirmed, in 

anticipating the listener’s reaction he believes himself to be in the same mental situation46.  

Anneli Beronius Haake: ”Erotikens musik?” 

Ända fram till 2002 då Anneli Beronius Haake färdigställde sin uppsats ”Erotikens musik?” 

har det saknats forskning om både filmmusikens funktion och mening i sexscener. Beronius 

                                                 

41 Meyer, Leonard B. (1956). Emotion and Meaning in Music. Chicago: The University of Chicago Press, 

s. 14. 

42 Storr. (1992). s. 84. 

43 Horowitz, Seth S. (2012). The Universal Sense. How Hearing Shapes the Mind. New York: 

Bloomsbury. 

44 Dissanayake, Ellen. (2006). Ritual and Ritualization. Musical Means of Conveying and Shaping 

Emotion in Humans and Other Animals. I S. Brown & U. Volgsten (red.), Music and Manipulation. On 

the Social Uses and Social Control of Music. [Utgivningsort saknas]: Berghahn Books, s. 32. 

45 Storr. (1992). s. 74. 

46 Storr. (1992). s. 75. 
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Haake har sammanställt en metod för det ändamålet och analyserat sexscener i sju stora 

kommersiella Hollywoodfilmer gjorda på 90-talet. Trots att Beronius Haake ser på sitt arbete 

som en undersökning, har författarens arbete stora likheter med en diskursanalys. Hon nämner 

det aldrig själv, vilket är förståeligt, då tänket om diskursanalys av multimedia var relativt 

nytt när Beronius Haake skrev sitt arbete. Bara tre år tidigare hade till exempel van Leeuwen 

introducerat semantikanalys av tal, filmljud och filmmusik47.  

 

Beronius Haakes introduktion till hur musik, känslor och musikpsykologi hänger samman är 

mer av filosofisk natur, men dock fortfarande relevant då gränsen mellan filosofi och 

psykologi inte är så tydlig. Författaren citerar filosofen Susanne Langer som påstår att 

musiken inte har någon egen vokabulär, utan att den består av så kallade öppna symboler, som 

inte är någon bestämd föreställning, utan snarare ett uttryck för känslornas form, något som 

liknar Stravinskys åsikt om meningen i musiken. Vidare förstärks Langers teori med Claudia 

Widgerys påståenden om att man lever sig in i andra människors känslor genom att göra en 

inre imitation av dem samt att införliva känslan i en rörelse eller en gest i sitt sinne. Teorin 

sammanfattas något otydligt av Beronius Haake med påståendet att kroppsspråkets gester och 

rörelser är länken mellan musik och känslor48.  

 

Därefter berättar författaren om att större delen av forskningen om känslouttryck i musik har 

behandlat så kallade basic emotions, det vill säga grundläggande känslotillstånd som 

innefattar glädje, sorg, avsky, ilska och rädsla49. Beronius Haake utvecklar detta resonemang 

med att det finns primära, ”rena” känslor och sekundära, mer uppblandade känslor där själva 

känslan måste vara kopplad till ett objekt. Hon ger exempel på svartsjukan som är en 

sekundär känsla och förklarar att man inte kan bara vakna en morgon och känna sig svartsjuk, 

utan man måste känna sig svartsjuk på någon eller något. Beronius Haake avslutar med att 

spekulera att sexuell upphetsning kan vara en basic emotion, genom att sätta in det i samma 

exempel och mena att man faktiskt kan vakna och känna sig sexuellt upphetsad utan någon 

särskild anledning50.  

 

                                                 

47 Van Leeuwen, Theo. (1999). Speech, Music, Sound. London: Macmillan Press Ltd. 

48 Beronius Haake. (2002). s. 12-13. 

49 Beronius Haake. (2002). s. 13. 

50 Ibid. 
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I alla sju filmexempel i Beronius Haakes undersökning var både kompositörer och regissörer 

män, vilket eliminerar möjligheten att studera om musiken blir annorlunda när kompositören 

är en kvinna, något som författaren själv uppmärksammar51. 

 

I sin uppsats har Beronius Haake diskuterat sexualitet, erotik och genus i film och 

sammanställt fem grundläggande element som har spelat roll för uppfattningen av känslor i 

musik enligt musikpsykologisk forskning. Hennes metod består av fem musikaliska 

parametrar som kan förmedla specifika känslor enligt forskning inom musikpsykologi. Dessa 

parametrar är rytm/tempo, ljudstyrka, klangfärg, melodi/tonhöjd-intervall och harmoni52. 

Dessa presenteras mer utförligt i nästa avsnitt.  

Beronius Haakes fem musikaliska analysparametrar 

Läsaren bör observera att spektrumet av känslor som kan förmedlas med de nedanstående 

musikaliska parametrarna är brett. Känslorna orsakade av en och samma parameter kan ibland 

vara motsägelsefulla. Alla känslouttryck redovisade nedanför bör därför analyseras i den 

aktuella kontexten, tillsammans med alla andra musikaliska uttrycksmedel och faktorer som 

har använts i musikstycket. Beronius Haake är själv väl medveten om det och påstår att ”en 

balansgång mellan enskilda faktorer och musiken som helhet krävs för att inte fastna i någon 

ytterlighet53”. Hon påpekar även att kombinationer av de olika faktorerna är oändliga 

samtidigt som det finns alldeles för lite forskning om det54.  

 

1. Harmonik. Trots den generella associationen av dur med glädje och moll med sorg, 

bör användningen av harmoniken analyseras i sin kontext. Hög tonhöjd och hög 

ljudstyrka uppfattas som glatt oberoende av harmoniken, det vill säga om den är dur 

eller moll. Dur-harmoniken kan förmedla vördnad, elegans och lugn, medan moll-

harmoniken uttrycker drömmande eller ilskna och anspända tillstånd samt avsmak. 

Enkel och konsonant harmonik kan spegla glädje, avspänning, elegans, lugn och 

högtidlighet, medan komplex och dissonant harmonik förmedlar upphetsning, 

spänning, styrka, ilska, sorg och obehag. Kompositörer brukar använda sig av 

                                                 

51 McClary. (1991). s. 115.  

52 Beronius Haake. (2002). s. 6. 

53 Beronius Haake. (2002). s. 16.  

54 Ibid. 
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kromatisk harmonik för att uttrycka sorg och ilska, medan glädje, tråkighet och 

fridfullhet förmedlades med tonala melodier55.  

 

2. Rytm/tempo. Metronomiskt snabba rytmer och tätt förekommande ljudhändelser 

uppfattas som gladare än långsamma rytmer och utspridda ljudhändelser. Med snabbt 

tempo kan man uttrycka upphetsning, aktivt tillstånd/aktivitet, glädje, förvåning, ilska 

och rädsla. Långsamt tempo associeras med lugn, frid, högtidlighet, värdighet, sorg, 

ömhet, tråkighet och avsky. Regelbundna och jämna rytmer uppfattas som glada, 

majestätiska och fridfulla medan oregelbundna och ojämna rytmer uppfattas som 

roande, ängsliga eller ilskna. Varierande rytmer uttrycker glädje, stadig rytm – sorg, 

högtidlighet och styrka. Flytande rytmer förmedlar glädje, elegans och lugn56.  

 

3. Ljudstyrka. Med stark musik förmedlar man intensitet, styrka, anspänning, ilska och 

glädje. Svag musik uttrycker mjukhet, ömhet, sorg, högtidlighet och rädsla. Stora 

variationer i ljudstyrka kan förmedla rädsla, medan motsatsen speglar glädje eller 

aktivitet. Snabba ändringar i ljudstyrka kan uttrycka lekfullhet och vädjan, medan få 

eller avsaknaden av dessa ändringar förmedlar sorg, fridfullhet och värdighet57.  

 

4. Melodi: tonhöjd. Hög tonhöjd uttrycker en mängd känslor: glädje, elegans, lugn, 

upphetsning, förvåning, ilska, rädsla, aktivitet eller drömliknande känslor. Låg tonhöjd 

förmedlar sorg, värdighet, högtidlighet, energi, upphetsning, tråkighet och 

behaglighet. Stora variationer i tonhöjd avspeglar glädje, behaglighet, aktivitet och 

förvåning. Små variationer uttrycker avsky, ilska, rädsla och tråkighet58.  

 

Melodi: intervall. Harmoniska intervall (två toner som spelas samtidigt) i högt 

register uppfattas som mer aktiva och kraftiga än de i lågt register som upplevs som 

negativa. Dissonanta tvåtonsackord upplevs som mer negativa, starka och aktiva än de 

konsonanta. Durackord upplevs starkare än mollackord. Stora intervall känns mer 

                                                 

55 Beronius Haake. (2002). s. 14. 

56 Ibid. 

57 Ibid. 

58 Beronius Haake. (2002). s. 15. 
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aktiva och kraftiga än de mindre intervallen. En liten sekund är det mest sorgsna 

intervallet. En oktav är däremot det mest positiva och kraftfulla intervallet59.  

 

Melodi: melodiskt omfång, riktning och rörelse. Ett stort melodiskt omfång 

uttrycker glädje, nyckfullhet eller orolighet. Ett litet omfång förmedlar sorg, värdighet, 

sentimentalitet, stillsamhet, ömtålighet och till och med triumf. Stigande melodi 

associeras med värdighet, lugn, avspänning, glädje, rädsla, förvåning, ilska och styrka. 

Fallande melodi kan förmedla upphetsning, elegans, energi, sorg, tråkighet och 

behaglighet. Här anmärker författaren att den melodiska riktningen spelar mindre eller 

ingen roll alls för det emotionella uttrycket. Det lilla Beronius Haake kunde hitta om 

melodisk rörelse var att stegvis rörelse förmedlar tråkighet och intervall-språng – 

upphetsning. Kombinationen av dessa två, det vill säga stegvis rörelse som leder till 

melodiska språng, uttrycker fridfullhet60.  

 

5. Klangfärg. Grundtoner med många övertoner uttrycker kraftfullhet, ilska, avsky, 

rädsla, aktivitet eller förvåning. Grundtoner med förstärkta högre toner förmedlar 

ilska. Toner med få övertoner avspeglar behaglighet, tråkighet, glädje eller sorg. 

Sorgen uttrycks bäst genom en sjungande röst eller en violin, rädslan - med hjälp av 

violin, ilskan - med pukor eller stränginstrument och fridfullhet med hjälp av flöjt. 

Under 70- och 80-talen användes ofta saxofon i erotiska scener.  

 

Utöver dessa parametrar har författaren även uppmärksammat att trummor, trombon och 

trumpet är maskulina musikinstrument och flöjt, violin och klarinett - feminina61. 

Tillägg  

Härmed presenterar jag några tillägg till Beronius Haakes fem redan existerande musikaliska 

parametrar62. Dessa är sammanfattade av Theo van Leeuwen.  

 

                                                 

59 Beronius Haake. (2002). s. 15. 

60 Ibid. 

61 Beronius Haake. (2002). s. 12. 

62 Anm: en ingående redovisning av Beronius Haakes fem parametrar finns på sidorna 14-16 i hennes 

uppsats.  
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Ljudstyrkan 

 Tillägget till dimensionen är dynamiska accenter, för dessa kan ha en innebörd 

intramodalt, det vill säga inom den musikaliska parametern som de är en del av, 

exempelvis melodi eller rytmen, eller intermodalt, det vill säga tillsammans med en 

annan form av uttryck i filmen, till exempel bild eller filmljud63.  

 Ljudstyrkan av ett feminint instrument som spelar i det låga registret uttrycker makt, 

dominans och fara om den är stark, samt mjukhet och närhet om den spelas svagt64. 

 

Melodi 

Melodi är den viktigaste av alla fem parametrar för i många fall är det just melodi som 

representerar ett musikstycke och är det som de flesta kommer mest ihåg i en låt65.  

 Här har jag valt att lägga till artikulation, eftersom ”ryckig”, så kallad disjunktiv 

melodi är djärv, pigg och kraftfull, medan den konnektiva66, det vill säga den 

sammanhängande och kontinuerliga melodin uttrycker mjukhet, avslappning och 

sensualitet67.  

 Maskulint motiv har följande egenskaper: stigande melodi, stort tonomfång, disjunktiv 

artikulation, stark ljudstyrkenivå, spelas oftast av bleckblåsinstrument (brass) 

ackompanjerad av slagverk. Motivet upplevs som energisk, kraftfull och till och med 

”penetrerande” 68. Feminint motiv består av fallande melodi, litet tonomfång, pauser i 

melodin, mjuka anslag på instrumentet, konnektiv artikulation och spelas av träblås- 

och stråkinstrument69. Om den ena karaktären (oftast mannen) börjar dominera över 

den andra (oftast kvinnan), kan det speglas i deras motiv under filmens gång. Det 

märker man ifall det feminina motivet börjar spelas i det maskulina motivets tonart, 

det vill säga om dessa två spelades i olika tonarter från början70. Om en frasering eller 

                                                 

63 Wingstedt. (2012). s. 178. 

64 Van Leeuwen. (1999). s. 111. 

65 Jourdain. (1997). s. 256. 

66 Anm: en annan möjlig översättning av det engelska adjektivet connective skulle kunna vara 

ihopbunden, sammanhängande.  

67 Van Leeuwen. (1999). s. 110. 

68 Van Leeuwen. (1999). s. 116. 

69 Van Leeuwen. (1999). s. 116-117. 

70 Van Leeuwen. (1999). s. 117. 
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melodi avslutas på ett starkt/betonat taktslag är det ett maskulint avslut, medan ett 

avslut på ett svagt/obetonat taktslag är feminint71.  

Nedan presenterar jag två av van Leeuwens parametrar som jag utökar Beronius Haakes 

metod med.  

 

Perspektiv 

 Lite reverb kan förstärka känslan av att musiken upplevs som om den spelas ”i vårt 

huvud72”. Mycket reverb bidrar till en drömliknande effekt i scenen, speciellt om det 

är applicerat på hela musikstycket73. Parametern bör analyseras i det totala 

sammanhanget i scenen. 

 

Friktion  

 Om den totala mixen låter ”rough”(eng.), eller smutsig på grund av brus och oljud, kan 

musiken lämna ett personligt, mänskligt och jordnära intryck.  

 Ifall mixen låter perfekt, sterilt och ”polerat”, kan det ge ett onaturligt och abstrakt 

intryck74. Här måste man också ta hänsyn till bilden och analysera denna parameter 

tillsammans med det visuella.  

Metod 

Första- och helhetsintrycken 

Om jag tittar på en film som jag inte har sett förut är det ytterst viktigt att kort dokumentera de 

första intryck man får av musiken i sexscenen. Det man känner och tänker spontant när man 

hör ett musikstycke för första gången kommer inte längre vara samma känslor och tankar efter 

att man har hört verket flera gånger och analyserat det75. Det första intrycket kan därmed 

spegla om kompositören har lyckats att förmedla sex med musiken och bli en viktig 

                                                 

71 Van Leeuwen. (1999). s. 115. 

72 Van Leeuwen. (1999). s. 26. 

73 Van Leeuwen. (1999). s. 174. 

74 Van Leeuwen. (1999). s. 175-176. 

75 Storr. (1992). s. 68. 



 

 16 

utgångspunkt för vidare analys av styckets musikaliska dimensioner76, där frågan istället blir 

hur kompositören har förmedlat det.  

 

Här är det viktigt att komma ihåg att även fast man kan beskriva ens helhetsupplevelse av ett 

musikstycke med ett ord, till exempel glatt eller melankoliskt, kan de olika delarna av samma 

verk framkalla olika känslor, då känslor har en tendens att kunna skifta och överlappa 

varandra77. Det innebär att andra lyssnare som analyserar samma musikstycke kan få helt 

olika känslomässiga reaktioner av musikens olika delar och aspekter, trots att vi kan komma 

överens om samma adjektiv gällande vårt helhetsintryck av verket. Därmed bör analysen av 

ett musikstycke inkludera både det första intrycket och helhetsintrycket.  

 

I bilaga 1 kan läsaren se en kort sammanställning av analysen som är lättare att överblicka. 

Musikaliska berättarfunktioner i åtanke 

För att göra tolkningen av musiken så precis som möjligt, kommer jag att ta hänsyn till 

Wingstedts musikaliska berättarfunktioner78 för att förtydliga det jag ska lyssna efter samt 

eliminera det jag inte behöver. Det är först och främst musikens emotiva och deskriptiva 

funktioner som sex uttrycks i. Den emotiva berättarfunktionen gestaltar känslor och 

stämningar och den deskriptiva beskriver miljöer, personer, platser och fysisk rörelse, vilket 

kan vara aktuellt i min analys, med tanke på sexets motoriska attribut, det vill säga rörelse.  

 

Den informativa berättarfunktionen är viktig att ha i åtanke. Musiken i en sexscen kan vara en 

del av en genomgående stil och tema i filmen. Till exempel kan musiken beskriva en tidsepok, 

kulturella miljöer eller vara en leitmotif, det vill säga en persons återkommande tema. För att 

kunna förstå musiken i den valda sexscenen bättre måste jag därför se hela filmen och ta 

hänsyn till den generella musikstilen samt veta om en leitmotif är invävd i sexscenen. Det är 

även viktigt att ta hänsyn till det som händer med sexscenens karaktärer senare i handlingen, 

då musiken redan kan spegla det kommande ödet och relationen i den aktuella scenen. 

 

                                                 

76 Wingstedt. (2012). s. 180. 

77 Storr. (1992). s. 71.  

78 Wingstedt. (2012). s. 165-167. 
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Eftersom min tanke är att inte analysera sexscener i komedier, eller komiska sexscener, är det 

ytterst viktigt att musiken inte skrattar åt eller ironiserar det visuella. Denna så kallade 

retoriska berättarfunktionen kommer att vara ett av de avgörande kriterierna i mitt urval av 

filmer och sexscener.  

 

Den vägledande funktionen är inte lika viktig som de ovannämnda, men bör dock nämnas. I 

och med att musiken kan betona eller peka ut något i scenen, kan det vara av vikt för känslor 

som ska förmedlas med musikstycket. Den sjätte och funktionen är den temporala som skapar 

kontinuitet och tidsuppfattning. Om musiken påverkar tidsuppfattningen på ett komiskt sätt, 

kommer jag välja bort sexscenen. Stanley Kubricks ”A Clockwork Orange” är ett exempel på 

en sådan scen där valet av musik gör en annorlunda klippt sexscen komisk79.  

Urvalskriterier för filmer och sexscener 

När jag letade efter filmer att analysera har jag använt mig av hemsidan imdb.com. Jag 

använde sidan till att se vilka filmer de kvinnliga kompositörerna hade skrivit musiken till, 

vilket eller vilka länder filmen var producerad i, när filmerna gjordes samt vilken Motion 

Picture Rating filmerna hade och om de hade det på grund av att det fanns sexscener i dem. 

 

Från början var önskemålet att fokusera på filmer från USA, som är en del av den 

västerländska filmkulturen som jag är uppvuxen med. På grund av liten exponering till film 

från andra kulturer har jag därmed alldeles för lite förståelse av deras sätt att göra film på, 

deras kultur och musik. Trots att jag ändå kan känna igen vissa typiska drag är det långt ifrån 

tillräckligt för att jag ska kunna göra en korrekt bedömning av vad musiken förmedlar. Till 

exempel, ett musikstycke som är uppbyggd på andra skalor kommer jag troligtvis uppfatta 

som en västerländsk skala där ett eller flera instrument är ostämda80. På grund av för få filmer 

som i slutändan passade in i mitt urval finns det ett par titlar där produktionsbolag från andra 

länder har varit inblandade. Problemet var att det inte fanns tillräckligt många filmer från 

USA med sexscener som följde mina urvalskriterier: ett tydligt tecken på hur lite musik av 

kvinnliga kompositörer det fortfarande finns. Det är ett problem som jag återkommer till i 

uppsatsens diskussionsavsnitt. Därför fick jag nöja mig med filmerna där USA stod som ett av 

                                                 

79 Robinson478. (2010, november 23). Best love Scene ever !!!-Thanks to Stanley Kubrick [videofil]. 

Hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=kLoVSAcz7M8  

80 Jourdain. (1997). s. 255. 

https://www.youtube.com/watch?v=kLoVSAcz7M8
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flera produktionsländer och dessutom inte alltid på första plats. Av sju filmer som passade in i 

mina kriterier, fanns det enbart fyra filmer som hade en längre sexscen. De andra tre som jag 

valde bort hade så pass korta erotiska scener att det knappt fanns något att analysera.  

 

För att kunna göra en så rättvis jämförelse med Beronius Haakes resultat skulle de bästa 

förutsättningarna vara att analysera filmer inom samma tidsram, det vill säga 1990-1999. 

Trots att antalet kvinnliga kompositörer hade ökat succesivt under de senare åren81, fanns det 

väldigt få filmer som jag lyckades få tag på som passade in i den tidsramen med mina 

urvalskriterier. För att få med fler filmer i min undersökning har jag utökat tidsramen till 

1990-2015. Det bidrar till att skillnaden i musiken inom den valda tidsramen kan bli större, 

vilket kan leda till annorlunda typ av generalisering.  

 

Då några av de filmer som jag har hittat hade mindre budget än filmerna som Beronius Haake 

har valt ut till sin undersökning, kan det också påverka mina resultat. En mindre budget kan 

innebära att man har valt att spara på vissa produktionsmoment, till exempel filmmusik. Å 

andra sidan kan lägre budget innebära en annorlunda, mer konstnärlig approach. Det bör dock 

inte påverka så mycket om kompositören har använt sig av en symfoniorkester eller enbart ett 

piano och en cello, då det är musikens ”språk” jag ska analysera, det vill säga vad som spelas. 

Om musiken skildrar en tidsepok eller kultur ska jag självklart analysera det musikaliska 

uttrycket med kontexten i åtanke. Kompositörens personliga stil påverkar inte heller urvalet 

mycket, då det återigen är musikaliska uttryck som jag är ute efter.   

 

Om det aktuella musikstycket börjar innan man klipper till sexscenen i fråga, kommer jag att 

analysera musiken där den börjar, då musiken skapar kontinuitet och leder tittaren in i det som 

komma skall. Om musiken börjar när scenen redan är i gång på bild så räknar jag den första 

bilden i sexscenen som scenens början och analyserar musikens avsaknad på den delen 

istället. För att strukturera och dela upp musikstycket i mindre delar kommer jag använda mig 

av Wingstedts formmässiga aspekter, nämligen anslag, presentation, upptrappning, klimax 

och avklingning82 i den mån att man kan urskilja dem. Antalet sexscener per film spelar ingen 

roll då jag inte har så många filmer att titta på. Regissörens kön spelar inte heller ingen roll. 

                                                 

81 Carlsson. (2004).  

82 Wingstedt. (2012). s. 174. 
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Det är svårt att veta ifall regissören, oavsett om det är en man eller en kvinna har styrt väldigt 

mycket eller gett kompositören fria tyglar.  

Definition av en sexscen 

Förutom de avgränsningar jag redan har nämnt i teoriavsnittet får varken våldtäkter eller 

pedofili förekomma. Huruvida sexscenen skildrar homo- eller hetero- eller bisexualitet 

påverkar inte urvalet. Dock påverkar det den musikaliska representationen av sexualiteten hos 

de inblandade. Antalet människor involverade i sexscenen bör vara minst två och uppåt, då 

det är interaktionen av karaktärer och deras avbildning i musiken som kan vara mer intressant 

att analysera och dessutom lättare att hitta än scener som skildrar onani. Intim fysisk kontakt, 

det vill säga förspel, mellan två eller fler personer som visar tydliga tecken på sexuell 

upphetsning räknas som sexscen, även fast det kanske bara antyder till det kommande 

samlaget som inte är med i filmen. Samlag utan en föregående scen med förspel definierar jag 

också som sexscen.  

Filmurvalet 

 Haunted (1995) Storbritannien/USA, kompositör: Debbie Weismann. Motion Picture 

Rating: “Rated R for sexuality and nudity”83. 

 B. Monkey (1998) Storbritannien/USA, kompositör: Jennie Muskett. Motion Picture 

Rating: “Rated R for strong sexuality and language, and for violence and drug 

content”84. 

 Eyes Wide Shut (1999) Storbritannien/USA, kompositör: Jocelyn Pook. Motion 

Picture Rating: “Rated R for strong sexual content, nudity, language and some drug-

related material”85. 

 The Duchess (2008) Storbritannien/Italien/Frankrike/USA, kompositör: Rachel 

Portman. Motion Picture Rating: ”Rated PG-13 for sexual content, brief nudity and 

thematic material”86 

                                                 

83 Haunted. (i.d.). I IMDB. Hämtad 24 november 2015 från 

http://www.imdb.com/title/tt0113269/?ref_=fn_al_tt_2 

84 B.Monkey. (i.d.). I IMDB. Hämtad 24 november 2015 från 

http://www.imdb.com/title/tt0120594/?ref_=nv_sr_1 

85 Eyes Wide Shut. (i.d.). I IMDB. Hämtad 24 november 2015 från 

http://www.imdb.com/title/tt0120663/?ref_=nv_sr_1 
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För en detaljerad beskrivning över hur jag har kommit fram till dessa fyra titlar se bilaga 2.  

En tolkning, inte mekanisk analys 

Då jag kommer att analysera ett sådant abstrakt ämne som musik, vill jag bara påminna att 

detta arbete och dess resultat bör ses som subjektiv tolkning snarare än mekanisk analys. Peter 

Larsen anser att en tolkning av ett musikstycke genom musikanalys utgör en tillräckligt bra 

grund för att börja förstå vad musiken förmedlar: 

The analysis cannot ’prove’ that this is how things are, but it can at least establish an internal, 

musical basis which, combined with other observations and relevant historical material, can form a 

point of departure for interpretations that arrive at statements to do with the social or philosophical 

’content’ of the symphony87. 

Oavsett hur objektiv jag är och hur precisa mina resultat kommer att vara, bör läsaren 

vara medveten om författarens eventuella personliga kontext88, där min bakgrund och 

tidigare erfarenheter med mera kan ”färga” mina subjektiva upplevelser.  

Etiska överväganden 

I och med min valda metod har jag inte behövt några undersökningsdeltagare till min 

forskning. Jag har varit medveten om vetenskapsrådets forskningsetiska principer och vill 

härmed upplysa att dessa har följts.  

 

 

 

                                                                                                                                                         

86 The Duchess. (i.d.). I IMDB. Hämtad 24 november 2015 från 

http://www.imdb.com/title/tt0864761/?ref_=nv_sr_1 

87 Larsen. (2005). s. 40. 

88 Wingstedt. (2012). s. 162. 
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Resultat och analys 

Jag kommer att presentera de fyra filmerna en i taget. Till skillnad från Beronius Haakes 

uppsats där resultaten sammanställs med löpande text och tabeller, kommer jag att beskriva 

och analysera filmerna enbart i den löpande texten. Jag kommer även ge en kort egen 

beskrivning av handlingen i varje film innan jag påbörjar analysen av filmmusiken. Alla 

viktiga händelser är markerade i form av tidpunkter i filmens absoluta tid, eller A-tid, det vill 

säga den tid som har gått från första bilden i början av hela filmen89, till exempel (1:02:03), 

där 1 är timmar, 02 – minuter och 03 – sekunder. Analysen av varje sexscen kommer att 

avslutas med en redovisning av det första intrycket jag fick när jag såg scenen.  

 

Läsaren får även observera att det går att söka och troligtvis hitta mening och känslor i 

varenda ton som spelas enskilt av varje instrument, om man väljer att dyka djupt nog. I och 

med uppsatsens storlek kommer jag inte göra det. Jag kommer att utgå ifrån Beronius Haakes 

parametrar tillsammans med mina tillägg och analysera de mest framträdande aspekter och 

förändringar i musiken, utan att tappa för mycket fokus på helheten.  

Haunted (1995) 

Handling 

David Ash är psykolog och flyttar till Storbritannien 1928 för att undervisa på universitet. På 

fritiden ägnar han sig åt att avslöja medium och människor som tjänar pengar på att spå. En 

dag blir David ombedd att besöka Edbrook, ett hus som påstås vara hemsökt av onda andar. 

David, som inte tror på det paranormala, åker dit och upptäcker att det händer konstiga saker i 

huset. Där träffar han den vackra Christina som bor i huset tillsammans med sina två bröder 

och deras gamla betjänt Miss Webb. David blir förförd av den lekfulla Christina, men 

upptäcker snart att hon även har ett intimt förhållande med en av sina bröder, Robert, vilket är 

en av de många konstiga saker som han upptäcker med människor som bor i huset.   

 

 

                                                 

89 Beronius Haake. (2002). s. 9. 
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Musik 

Klassisk Hollywood-filmmusik som är kongruent med tidsepoken som filmen utspelar sig i. 

Filmen har inget officiellt soundtrack, det vill säga låtar av band och artister gjorda vid ett 

tidigare tillfälle, utan bara kompositören Debbie Weismanns score.  

 

Sexscen 

Eftersom musikstycket som spelas under sexscenen börjar långt tidigare, ska jag först 

sammanfatta kort det som händer innan, då musikstycket är sammanhängande och består av 

ungefär samma instrumentering rakt igenom.  

 

David kommer in på vinden och ser en elegant klädd Christina dansa ensam till musiken som 

spelas upp från en grammofon (1:22:40). Musiken består av ett ensamt piano, som spelar 

lugnt och harmoniskt. Det finns ingen återkommande melodi, då ackorden byts väldigt ofta 

och det känns som att funktionen hos den melodin som finns är att endast leda in i nästa 

ackord. Harmoniken är huvudsakligen dur, med några septimaintervall, det vill säga -7 

durackord som återkommer. Det ger ett förberedande, uppbyggande intryck. Harmoniken är 

också ganska komplex, vilket kan förmedla upphetsning och spänning inför det som komma 

skall.  

 

David kommer närmare Christina, stannar upp och beundrar henne på avstånd. Ju närmare 

han kommer till henne, desto högre blir tonhöjden på pianomelodin, vilket speglar Davids 

glädje att se Christina och elegans, då båda två är uppklädda. Ljudstyrkan varierar beroende 

på hur nära kameran är till grammofonen, vilket i det här sammanhanget är oviktigt, då 

musiken är diegetisk. Tempot under hela pianostycket är långsamt, vilket uttrycker 

högtidlighet. Tempot är även lite varierande, vilket kan bekräfta den tidigare nämnda glädjen.  

 

David står och tittar beundrande på den dansande Christina tills hon upptäcker honom och 

bjuder in honom till dansen. Här avslutas det diegetiska pianospelet med A#7 och två ljusa 

pianotoner som även markerar slutet på det fysiska avståndet och speglar den lekfulla 

förväntansfulla glädjen tittaren ser på Davids ansikte när han börjar närma sig Christina. 

Musiken blir icke-diegetisk i och med att pianot slutar spela och stråkarna kommer in 

(1:23:20). När David lägger sin arm runt Christina, markeras detta med en kort stigande 

melodislinga i D#-dur spelad av en harpa. Då harpan är panorerad till höger, där Christina är 

på bilden, kan det spegla hennes glädje när David är framme vid henne. Harpa är dock ett 
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återkommande instrument i hela filmen och används för att förmedla allt från mystik, 

förvåning, sorg och kärlek. I den här scenen känns ljudet av den mjuka harpan som en 

representation av en kvinna, nämligen Christina, i musiken. Det kan också vara en markering 

av Davids beröring. Jag kommer att kommentera harpan senare.  

 

De dansar långsamt och musiken är lugn och harmonisk. D#-dur spelas fortfarande. Melodin 

är konnektiv, vilket uttrycker mjukhet och sensualitet. Det melodiska omfånget här är ganska 

litet, vilket ger en känsla av sentimentalitet, lugn och stillsamhet. Ljudstyrkan är starkare än 

under pianostycket, men minskar för att lämna plats åt dialogen. Christina frågar David om 

han ångrar att han har kommit till Edbrook och David uttrycker tydligt att han inte gör det. I 

och med Christinas fråga blir harmoniken mer komplex och melodin spelad av stråkar börjar 

”klättra” mot högre toner, vilket uttrycker Christinas rädsla för att hon kan vara anledningen 

till att David inte vill stanna kvar. Denna rädsla återkommer flera gånger i filmen. Davids 

betryggande svar markeras av att den stigande melodin avslutas på ett G#-dur ackord. 

Musiken kommenterar resten av dialogen genom harmoniken som blir mer komplex när 

Christina pratar och ett dur-ackord när David svarar tillbaka. Det är ett återkommande 

mönster i deras samtal. Vid ett tillfälle blir David förvånad och harpan markerar det genom att 

spela en kort slinga. Härmed kan man anta att harpan representerar David i denna scen. 

 

När David försöker övertyga Christina att lämna Edbrook och åka iväg tillsammans med 

honom dagen efter, ändras musiken (1:24:05). Det låga registret försvinner, färre instrument 

spelas, men man kan nu höra en flöjt och en oboe. Överlag känns musiken ”lättare” och 

luftigare, vilket ger ett intryck av ett känsligt samtalsämne. Alla instrument spelar ett stigande 

mönster medan David fortfarande försöker övertala Christina till att åka iväg och klättringen 

avslutas i en närbild där de börjar kyssas (1:24:33). Här klättrar melodin snabbt ner och 

slingan avslutas med A#-dur. Trots att den fallande melodislingan kan förmedla upphetsning, 

anser jag snarare att den enbart markerar slutet på dialogen.  

 

Därefter får man se en helbild på David och Christina medan de kysser varandra passionerat 

och alla instrumenten är återigen i bruk (1:24:38). Två melodier spelas samtidigt. Den ena i 

det ljusa registret på stråkinstrumenten och flöjten som knappt hörs och den andra av 

kontrabas och cellon. Eftersom båda melodier kommer i fraser och de turas om att ”prata”, 

trots att de överlappar varandra, kan det upplevas som att den låga melodin representerar 

David och den höga – Christina. Om man ser på vilka vanliga egenskaper det finns i 
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maskulina och feminina motiv så stämmer denna representation. Dock anser jag att det kan 

vara ett sammanträffande, då varken hon eller han har ett eget leitmotif i filmen. Däremot har 

de ett gemensam återkommande tema som kommer att vävas in det här stycket snart.  

 

Den höga melodins fraseringar faller först och sedan stiger, medan den låga melodin nästan 

alltid stiger. Den låga melodins rörelsemönster kan man tolka som en blandning av känslor, 

såsom upphetsning med lite oro. Eftersom båda melodier kommer i vågor, eller fraser och den 

ena avvaktar medan den andra spelas, skapar det någon sorts dynamik, rörelse mellan dessa 

två. Tempot i denna rörelse är långsamt och speglar ömhet, samtidigt som själva rörelsen kan 

ses som en musikalisk metafor för samlag. Enkel mollharmonik går över till dur när Christina 

tar av Davids kavaj. Tre dur-ackord i rad bygger uppspänningen ytterligare (F#, G#, A#), 

samtidigt som den låga melodins ljudstyrka ökar. Det ökar intensiteten i scenen.  

 

Efter en långsam fade-over får man se paret kyssas i ett sovrum (1:25:02). Davids skjorta är 

uppknäppt och Christina har bara ett linne på sig. De fortsätter att kyssas och klär av varandra. 

Deras gemensamma leitmotif spelas här, dock i en annan tonart och med stöd av andra 

ackord. Samma musikaliska tema fortsätter att spelas när David lägger Christina på sängen 

och själva samlaget börjar. I första delen av sexscenen ligger han ovanpå henne och musiken 

domineras av stråkinstrument med stark ljudstyrka. En cello spelar stigande fraseringar i det 

låga registret, medan det höga registret domineras mest av långa toner med små övergångar 

mellan ackord. Här förmedlar ljudstyrkan intensitet. Tempot är fortfarande långsamt, vilket 

bekräftar ömheten på bild. Harmoniken är konsonant. 

 

Christina ser ut att njuta, medan David är mer observant och neutral. Om man fortfarande 

utgår från att de låga stråkarna representerar David och de höga – Christina, visar musiken på 

att hon njuter mycket mer än honom, då det höga registret dominerar markant.  

 

Efter en stund byter de ställning och Christina sätter sig på David. Här ändras musiken 

(1:25:44). Det låga registret blir tunnare och Davids melodi, som tidigare spelades av en cello, 

spelas nu av en harpa. Stråkarna spelar väldigt höga toner. Det höga registret i kombination 

med den låga ljudstyrkan gör att musiken upplevs som mer skör och feminin enligt de gamla 

konventionerna.  
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Efter två mollackord i rad stannar musiken i C#-dur, där stråkarna upprepar en och samma 

fras två gånger. Ljudstyrkan ökar. Trots att melodin inte är stigande, utan rör sig fram och 

tillbaka i ett litet omfång, ger upprepningen en uppbyggande känsla. Uppbyggnaden avslutas 

med att spänningen löses upp i tonikan G#-dur, trots att man får se Christinas bror Robert 

smyga i mörkret utanför rummets halvöppna dörr, vilket i sig borde vara en otäck detalj 

(1:26:01). Musiken markerar det inte på något sätt.  

 

När man får se Christina och David igen sitter hon fortfarande på honom och musiken börjar 

om med samma tema som i första bilden på paret i sovrummet, det vill säga deras 

gemensamma leitmotif ackompanjerad av andra ackord. Den här gången ser David ut att njuta 

mer av nuet och musiken markerar detta. Davids melodi börjar spelas av en cello igen och nu 

tar den lika mycket plats i mixen och är lika stark som det höga registret. Man får se den 

leende Robert igen (1:26:18), fast musiken kommenterar detta genom att ljudstyrkan blir 

svagare och harmoniken blir lite mer dissonant när Roberts leende försvinner.  

 

I nästa bild ligger Christina i Davids famn och samlaget är över. Musikens harmonik blir 

återigen konsonant. Ljudstyrkan minskar, vilket minskar på intensiteten men ökar känslan av 

ömhet mellan de två. När Christina för sitt pekfinger mjukt över Davids ansikte och säger 

”Sleep, David”, börjar deras gemensamma leitmotif spelas av en flöjt och en harpa. Flöjten 

uttrycker fridfullhet och instrumentens varma klangfärg ger en känsla av närhet, ömhet och 

avslappning. David och Christina blundar och kramar om varandra medan musiken stannar på 

D#-dur som harpan fortsätter att spela när bilden går över till en utomhusbild i en fade-over.  

 

Pianostycket som Christina dansar till i början av scenen är diegetisk och ska låta ”smutsigt” 

och gammalt. Resten av musiken är inte så polerad, utan låter naturligt och passande enligt 

friktionskategorin. Det är alldeles lagom med reverb och scenen upplevs inte som en dröm.  

 

Första intrycket som jag fick var att scenen kändes väldigt romantisk, känslosam och 

passionerad. Som tittare brydde jag mig både om David och Christina. Det fanns något 

sorgligt och ensamt, nästan naket i musiken. När man mot slutet av filmen får veta att 

Christina egentligen är ett spöke, kan musiken har speglat det i den ensamheten och sorgen 

som jag upplevde i den. Jag tyckte dock att det var märkligt att Roberts närvaro inte 

markerades första gången man fick se honom, eftersom det intrycket kändes viktigare att få 



 

 26 

med än den andra gången, då man redan vet om det. Annars var musiken kongruent med 

bilden och jag upplevde även att den passade in i den avbildade tidsepoken och kulturen. 

B. Monkey (1998) 

Handling 

Alan Furnace är lågstadielärare. På nätterna jobbar han extra som diskjockey på ett sjukhus 

och spelar musik på sjukhusets PA system. Han anses inte vara särskilt attraktiv, han är singel 

och han drömmer om att träffa den perfekta kvinnan. Beatrice är inbrottstjuv som kan ta sig in 

var som helst. Bland poliser är hon känd som B. Monkey. En dag ser Alan Beatrice på en bar 

och tar kontakt med henne. Beatrice, som vill ut ur branschen, ser Alan som hennes väg ut. Ju 

mer hon lär känna honom, desto mer faller hon för honom. Dock kan hon inte lämna sin 

gamla värld bakom sig och hennes tidigare livsstil börjar påverka hennes och Alans relation.  

 

Musik 

Filmen har både score och soundtrack. Soundtracket består mest av pop- och rocklåtar. Score, 

komponerad av Jennie Muskett, domineras av enkla strängar, distat elgitarrsolo och 

elektroniska trumsamplingar som bygger upp så kallade beats.  

 

Sexscen 

Egentligen har filmen två sexscener, varav den ena ackompanjeras av Musketts musik och 

den andra av låten ”Glory Box” av bandet Portishead.  

 

I den första sexscenen har Alan precis kommit hem till Beatrice, som bor tillsammans med två 

homosexuella män som hon brukar göra inbrott med. De står bredvid pianot som tillhör Paul, 

en av dessa män, vars namn lägenheten står på och Beatrice berättar kort om Paul. Alan frågar 

Beatrice om Paul är hennes älskare och då börjar stråkarna smyga in (0:21:10). Stråkarna 

spelar ett Am9 som blir ett Am och därefter Fsus4 när Beatrice svarar att Alan är hennes 

älskare. Den ökande ljudstyrkan förmedlar intensitet och förbereder tittaren för den 

kommande scenen. Den konsonanta mollharmoniken tillsammans med stråkarnas låga kvalité 

ger scenen en ”billig” känsla. Här vet jag inte ifall kompositören inte fick tillräckligt med 

resurser på grund av en snäv budget, om det var regissörens önskemål eller om det finns en 

annan anledning bakom det. 
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I nästa bild får man följa Beatrice som leder Alan in i sovrummet. Hon börjar ta av sig 

klänningen redan på vägen och verkar inte känna så jättemycket angående hela situationen. 

Stråkinstrument och en saxofon bygger upp med F, G och stannar på Am när Beatrice har 

tagit av sig klänningen och vänder sig mot Alan som nu har kommit in i rummet. 

Ackordbyten markeras av enskilda trumsamplingar. Det lilla omfånget i melodin som 

saxofonen spelar fick mig inte att känna igen någon av de tillskrivna egenskaperna som 

Beronius Haake har tagit fram om det melodiska omfånget. Helhetskänslan jag fick där var 

enkel ledsamhet.  

 

Ett elektroniskt beat kommer igång när Beatrice närmar sig Alan, men avslutas när hon är 

framme vid mannen. Där rycker hon av hans kavaj och börjar kyssa honom aggressivt. Beatet 

är tillbaka när Beatrice backar ifrån Allan, säger ”C’mon” och hoppar upp på sängen som står 

bakom henne. Beatet är slut där igen. Under hela den tiden smälter saxofonen ihop med 

stråkarnas höga register som har ett minimalt omfång på en halvton. Samtidigt spelar 

stråkarnas låga register en stigande melodi. Det långsamma tempot kunde jag återigen inte 

associera med något som Beronius Hakke hade sammanställt. Själva beatet bidrog med en 

”cool” känsla varje gång det började spelas. Eftersom beatet är med bara när Beatrice är 

mellan Alan och sängen kan det representera henne, hennes självsäkerhet och att det gör 

hennes karaktär cool. Den stigande melodin ökar intensiteten i scenen.  

 

Beatrice börjar ta av sig strumpbyxor, skor och trosor samtidigt som Alan klär av sig 

(0:21:43). Här blir ljudstyrkan svagare för att ge plats åt Alans voiceover (VO) som säger: 

”Like Miles said: ’No matter how bad you wanna play, it’s the music that lets you.’ It was as 

if we were hearing the same tune, but at different tempos.” Det citatet kan ge förklaring till att 

beatet har använts för att få en känsla av att det är två olika låtar i en, två olika sinnestillstånd 

som Beatrice och Alan är i i samma situation. VO spelas samtidigt som Alan klär av sig. Här 

spelas den enkla melodin av en elgitarr, ackompanjerad av stråkinstrument och man kan 

tydligt höra speltekniken vibrato på elgitarren. I och med svag ljudstyrka ger den delen ett 

intryck av Alans osäkerhet. Just den korta biten är så speciell, eftersom den skiljer sig från 

resten av musikstycket, vilket understryker att det vi hör händer enbart i Alans huvud.  

 

När VO är slut (0:21:54), kommer beatet åter igång och ljudstyrkan ökar. Det tar tittaren 

tillbaka till Alans och Beatrice gemensamma verklighet. Beatet spelas i några takter medan 

Alan tar av sig sina sista plagg och går fram till sängen. Stråkinstrumenten och en trumpet 
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spelar konsonant i Am-skala. Under den här delen har jag upptäckt en liten, men viktig 

musikalisk nyans. Två eller tre cello spelar en återkommande kort fras bestående av tre toner, 

nämligen B-C-B i takt med musiken. Den slingan är kort och svag i mixen men på något sätt 

påminner ljudet av den om en mänsklig suck av njutning. Eftersom det låga registret spelas av 

ett stråkinstrument, troligtvis en cello eller kontrabas, kan det uttrycka Beatrice makt och 

dominans. Trots att det är violin som är ett feminint instrument och inte cello och kontrabas, 

är de ändå besläktade med varandra. Eftersom den låga stigande melodin är tydlig kan det 

bekräfta Beatrices dominans och den faran som Alan ser henne som.  

 

När Alan sätter sig ner på sängen tar beatet slut (0:22:04). Stråkarnas låga register försvinner 

och en trumpet spelar en långsam stigande melodi som får stöd av enskilda trumsamplingar. 

Alan ser återigen osäker ut. Precis som under den tidigare VO-biten speglar musiken Alans 

osäkerhet. Beatrice övertalar honom att slappna av och trumpeten, som för övrigt är ett 

maskulint instrument90, ”drunknar” i flöjt och ljusa stråkar som tar över samma melodi. Då 

flöjten är ett feminint instrument kan det symbolisera Alans vilja som ”dränks” av Beatrice. 

Hon uppmanar honom att sluta prata, trycker ner honom i sängen och lägger sig uppe på 

honom. Där försvinner den höga melodin och beatet kommer igång igen (0:22:20). Beatet och 

dess avsaknad skapar dynamik i musiken. Den skapar även spänning och löser upp den, 

vilket, som jag tidigare har nämnt, kan ha kopplingar till sexualitet.  

 

Beatrice kysser Alans hals och fortsätter neråt mot hans bröst och mage. Hennes huvud börjar 

göra långsamma rörelser upp och ner runt Alans nedre mage, vilket syftar tydligt på att hon 

ger honom oralsex. Här är beatet konstant utan avbrott. Den tidigare nämnda återkommande 

stråkfrasen B-C-B har blivit till C-B och bara ett B varannan gång. Samtidigt spelar stråkarna 

en stigande melodi i det höga registret. Den fallande C-B-slingan förmedlar återkommande 

vågor av upphetsning. Den stigande melodin bygger upp spänningen och intensiteten och kan 

syfta på hur nära Alan är till att få orgasm. Den höga tonhöjden i den melodin uttrycker 

upphetsning. Kontrasten mellan en stigande och en fallande melodi speglar däremot de två 

känslor som Alan kämpar med, nämligen njutning och sunt förnuft i och med att man ser att 

”det går för fort” och här syftar jag på Alans och Beatrices förhållande.  

 

                                                 

90 Beronius Haake. (2002). s. 12. 
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Beatet slutar spelas när Alan börjar sätta sig upp och försöker trycka undan Beatrice 

(0:22:32). Här spelar mellanstråkarna sitt sista B medan en lång violinton spelas fortfarande 

när Alan vänder sig bort från Beatrice. Den tonen försvinner nästan men kommer tillbaka med 

en ny melodi ackompanjerad av andra stråkar när Beatrice kramar om Alan och ber honom att 

ta henne till Paris (0:22:45). Musikens svaga ljudstyrka uttrycker ömhet och markerar slutet 

på dominansen och maktspelet. Melodin är fallande från början och i det här sammanhanget 

”lugnar” den ner tittaren och minskar på scenens intensitet. Musiken försvinner helt och Alan 

svarar kallt. Här kommer musiken tillbaka i en dissonant tonkombination spelad av 

stråkinstrument som försvinner efter ett par sekunder och lämnar en oboe efter sig. Oboe 

spelar en lång ton som går över i en kort stigande slinga genom toner i ett mollackord. 

Samtidigt vänder sig Beatrice bort från Alan och lägger sig på sidan med ryggen mot honom. 

Stråkarna kommer tillbaka i en sista våg av dissonans i förhållande till oboe när man får se en 

närbild på en fundersam Beatrice och Alans replik ”I’m sorry” i bakgrunden. Hela den biten 

kan symbolisera Beatrices plötsliga ensamhet när Alan pratar kallt med henne. Dissonansen 

speglar hennes blandade känslor och funderingar angående Alan. Ändringar i ljudstyrkan är 

en viktig faktor här och de kan representera Alans och Beatrices tankar och känslor i 

konstanta förändringar. Samtidigt, sättet som musiken kommer och går, kan vara ett eko av 

den tidigare heta biten. Oboe kan även symbolisera den nakna, jordnära Beatrice, i kontrast 

mot beatet och dominansen under själva sexscenen.  

 

Det första intrycket som jag fick var att scenen var väldigt sexig och ”het”, speciellt när beatet 

var igång och Am spelades en längre stund. Det finns något i det monotona som får mig 

personligen att tänka på sex. Här måste jag dock ta distans från mig själv och uppmärksamma 

läsaren på att det är just långsamma tempon och användningen av ett och samma ackord, helst 

moll som jag personligen tycker är sexigt i all musik. Kontrasten mellan det elektroniska 

beatet och de ”levande” stråkarna bidrog till en drömliknande stämning, mest för att de ger en 

känsla av att de inte brukar användas tillsammans så ofta. Den ”billiga” känslan man får av 

stråkarna bidrar faktiskt med smuts i musiken. Scenen är långt ifrån romantisk enligt 

Hollywood-standarden och är mörkare än till exempel sexscenen i filmen Haunted. Även här 

används lagom mycket reverb som inte påverkar upplevelsen av musiken.  

 

Det är viktigt att påpeka att låten som användes i den andra sexscenen har samma egenskaper 

som musikstycket i den här scenen. Utöver det är det en mysig kvinnlig sångröst och 

sångerskans sätt att sjunga som bidrar med ännu mer erotik i den andra sexscenen. Här kan 
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man spekulera i vilken låt kom först in i produktionen och hur det har påverkat musiken och 

dess mening i den första sexscenen. Det kan vara så att regissören eller den som var ansvarig 

över soundtracket, ville att score i första sexscenen skulle låta som Portisheads låt i den andra. 

Ett sådant ramverk skulle kunna begränsa kompositören. Det kan också vara tvärtom, att 

soundtracket byggdes ihop för att passa kompositörens stil.  

Eyes Wide Shut (1999) 

Handling 

Bill Harford jobbar som läkare i New York. I nio år har han varit gift med Alice och 

tillsammans har de en sjuårig dotter. En natt börjar paret bråka och Alice berättar hur hon 

nästan har varit otrogen mot Bill ett år tidigare. Bill börjar plågas av svartsjuka tankar om 

Alice och han ifrågasätter sitt äktenskap och sin kärlek. Under samma natt letar Bill efter 

någon att ”hämnas” på Alice med och till slut hamnar han på en hemlig orgiefest ute på 

landet.  

 

Musik 

Jocelyn Pook som har komponerat filmens score blandar flera olika stilar och tekniker. Allt 

från exotisk orientalisk musik till klassisk vals. Ett återkommande tema är där två toner i en 

liten sekund på piano spelas med olika anslag och i olika tempon. Filmen har även ett 

soundtrack som mest består av jazz från perioden 1920-1950.  

 

Sexscen 

En orgie är en bättre benämning för det som händer. När Bill anländer till slottet på landet 

hamnar han i en sal full av människor klädda i svarta kappor och masker. En oförklarlig ritual 

pågår där en man i röd dräkt, ”välsignar” tio kvinnor som står i en ring runt honom. Efter ett 

tag tar de av sig sina kappor och då har de inget annat än trosor, masker och smycken på sig. 

En efter en skickar mannen i rött kvinnorna ut till de maskerade åskådarna. Alla kvinnor 

väljer varsin man som de börjar leda iväg från ceremonisalen. En av dessa kvinnor väljer Bill. 

Under hela ceremonin spelas ett musikstycke bestående av stråkar och manlig sång. Hela 

musikstycket är baklänges, det vill säga omvänd digitalt, vilket förstärker det ockulta i scenen. 

 

Medan den lättklädda kvinnan leder Bill genom en hall, påpekar kvinnan att Bill inte ser ut att 

höra hemma där. Det tidigare musikstycket blir svagare ju längre bort från den stora salen de 
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kommer. Kvinnlig sång börjar spelas över det försvinnande musikstycket (1:18:30). Sången är 

a cappella och utan något annan musikaliskt stöd är det svårt att avgöra vad den ska förmedla. 

Bill påstår att kvinnan har misstagit honom för någon annan och då är det bara sången man 

hör. Då jag tidigare har sagt att sången är ett enkelt sätt att förmedla känslor med, inklusive 

sex, har jag ändå inte valt bort scenen och filmen för att musiken har sång. Eftersom sången i 

musikstycket saknar ord och känns väldigt improviserad, ser jag den snarare som ett 

instrument och kommer att analysera dess uttryck precis som alla andra instrumenten i 

musikstycket.  

Kvinnan uppmanar Bill att inte vara dum och åka därifrån. Hon leder honom åt sidan när de 

kommer fram till en mindre hall med en trappa och här spelas två toner på ett 

stränginstrument, som låter som en cittra. Sången hörs inte då och intervallet på de två tonerna 

är en liten stigande sekund. Trots att en liten sekund är det mest sorgsna intervallet, förmedlar 

den något mystiskt och exotiskt just här. Det kan bero på att cittran låter indisk och eftersom 

det är en främmande kultur så upplevs instrumentet främmande och därmed exotisk. Kvinnan 

säger plötsligt "You are in great danger". Ett slag på en puka eller en baskagge följt av ett slag 

på en congastrumma är synkroniserade med ordet "danger" (1:18:53). Cittran börjar spela ett 

plock, ett återkommande mönster där den först stiger och sedan faller tillbaka. Det melodiska 

omfånget är en oktav och i den här scenen uttrycker plocket orolighet, men bygger också upp 

spänningen i och med att plocket kommer igång tillsammans med kvinnans varning. 

En maskerad man kommer fram till Bill och kvinnan medan kvinnan uppmanar Bill att lämna 

huset "... while you still have a chance". Samma kombination av slagverk är synkroniserade 

med ordet "chance" (1:18:57). Den här gången kan man också urskilja något skimrande ljust 

slagverk som finns med i kombinationen. Det nya ljudet låter som ett gäng mynt som någon 

skakar i sin hand. Här kan man dra slutsatsen att dessa musikaliska markeringar ska betona 

faran som Bill tydligen befinner sig i. Mannen som närmar sig dem lägger sin hand på 

kvinnans rygg, frågar "Would you excuse us for a moment?" och leder iväg kvinnan uppför 

trappan. När de går iväg börjar en rytm spelas på baskaggen och trummor av något slag. Det 

låter som congas eller tablas. En ton på en synt spelas en sekund innan den kvinnliga sången 

kommer igång igen (1:19:09). Harmoniken är moll och konsonant och bidrar fortfarande med 

en mystisk och exotisk känsla, blandat med fara. Bill följer mannen och kvinnan med blicken 

och slagverkskompet blir mer avancerat i och med att en cymbal och olika slagverkfills läggs 

till. Kvinnosång gör en stigande glissando och ljudstyrkan börjar öka (1:19:26). 

Anspänningen och intensiteten ökar också.  
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En baston spelas under en fade-over från Bills mask till Bills point-of-view (POV) perspektiv 

när han fortsätter sin färd genom hallen (1:19:32). Bastonen spelas av en synt eller en 

basgitarr och upplevs hotfull. Ljudstyrkan ökar ju närmare Bill, eller i det här fallet, kameran 

kommer till rummet i slutet av hallen. Ökningen av ljudstyrkan bidrar med mer intensitet och 

baskaggen får mer tryck. Själva baskaggen förmedlar inga emotionella uttryck i sig, men är en 

viktig rytmisk del av musikstycket då den markerar en ny takt. Under de kommande tre 

minuterna går Bill genom ett antal rum där nakna, men maskerade män och kvinnor har 

samlag i olika ställningar, omringade av andra maskerade åskådare, klädda i kappor och 

masker. Musikstycket utökas med ett stränginstrument till som spelar solo och en manlig röst 

som sjunger olika vokaler. Stränginstrumentet är också någon form av indisk cittra. Då den 

långa scenen upplevs mer som en musikvideo till en enformig låt kommer jag bara försöka 

tolka vissa utstickande detaljer eller ändringar i musiken som jag har lagt märke till. Eftersom 

cittran, slagverken och basen upprepar i stort sett samma mönster, förekommer de största 

ändringar i sången och det ledande stränginstrumentet.  

Den manliga sången kommer in då Bill är inne i det första rummet och POV-kameran 

fokuserar på ett naket par som har samlag på en soffa (1:19:50). Sången gör en fallande 

melodislinga och upplevs inte som upphetsande utan snarare lugnande då Bill och filmtittaren 

inser att det "bara" är sex och inget farligare som människor i huset verkar ägna sig åt. 

Solocittran spelar en fras där styckets grundton (några oktaver högre upp) upprepas många 

gånger i en egen takt innan spelaren avslutar frasen genom att dra genom strängarna mot de 

lägre tonerna. Då både sången och cittran spelar fallande melodier här kan det uttrycka 

upphetsning. Frasens slut markerar en ny POV-vinkel som visar en avklädd man som håller 

om en kvinna på soffan i rummet.  

I fade-over till nästa rum (1:20:10) sjunger den manliga sångaren en stigande melodi. 

Solocittran spelar en egen stigande melodi. När fraserna är slut får man se ett antal nakna 

kvinnor göra olika saker mot varandra på ett stort bord mitt i rummet. Då både sången och 

cittran spelar samtidigt upplevs musiken som mest intensiv och det är endast det jag kan tolka 

här. När Bills POV hamnar på tre kvinnor som smeker varandra (1:20:38) hör man sex icke-

diegetiska kvinnliga suckar i takt med musiken. Då suckarna markerar en väldigt erotisk 

laddad bild, upplevs de just som en stark erotisk markering och bidrar med upphetsning som 

förmedlas med musiken här.  
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Musiken blir mest intensiv i och med att den manliga sången "klättrar" högre upp när Bill går 

in i det sista rummet där en man och en kvinna har samlag ovanpå en annan man som står på 

alla fyra på golvet (1:21:00). Här är sången komplex och dissonant och uttrycker upphetsning, 

spänning, men också obehag. Samtidigt träder den kvinnliga sången fram i en långsamt 

stigande melodi när Bill har kommit in i rummet och stannat upp. Den stigande melodin 

bygger mest upp spänningen och "laddar upp" inför något. Personen som spelar på solocittran 

börjar slå på flera strängar (1:21:15) och frasen avslutas med grundtonen åtta sekunder senare. 

Frasen börjar med att man återigen får se paret som har samlag ovanpå en tredje person och 

avslutas när man får se en maskerad man komma in i rummet tillsammans med en avklädd, 

men maskerad kvinna. De stannar upp några meter bakom Bill, tittar på varandra, varpå 

mannen nickar mot Bill och lämnar rummet. Här (1:21:35) kommer den manliga sången 

tillbaka i en lång fras där melodin börjar stigande, men avslutas fallande. Direkt efter spelar 

solocittran flera snabba fallande anslag på många strängar när den nakna kvinnan kommer 

närmare Bill.  

Ljudstyrkan blir svagare, slagverken enklare och den manliga sången blir ersatt med den 

kvinnliga när dialogen mellan Bill och kvinnan börjar. Den stora förändringen på flera 

aspekter lämnar inte bara plats åt dialogen utan tar tittaren och Bill ur det drömliknande 

tillståndet som de befann sig i tidigare. Fraserna som sjungs av den kvinnliga rösten är samma 

som i början av stycket, vilket representerar kvinnan som försökte hjälpa Bill. Hon kommer in 

i rummet (1:22:22) och låtsas som att hon har tappat bort honom. Därefter "lånar" hon honom 

från den andra kvinnan och leder Bill ut ur rummet. Här börjar ett nytt musikstycke.  

 

Både den manliga sången och solocittran spelar improviserat och har en egen rytm i det raka 

musikstycket. Deras egna ojämna rytmer gör musikstycket ängslig. Både stigande och 

fallande melodier förekommer lika mycket. Alla fraser är ryckiga, disjunktiva och upplevs 

som kraftfulla. Många melodier har egenskaper av maskulina motiv. Båda instrumenten håller 

sig nära grundtonen, då de antigen börjar eller avslutar varje fras på den. Det är den röda 

tråden i musiken och om man tänker långsökt så kan den representera sex. Eftersom alla 

musikaliska fraser är unika i sig, men har bara grundtonen som deras gemensamma nämnare, 

påminner det om det som Bill åskådar, nämligen många unika människor i olika ställningar, 

där sex och erotik är den gemensamma nämnaren.  

Det här musikstycket var svårast att tolka eftersom stora delar av musiken kändes 

improviserade. Det skulle kunna vara en sådan scen som klipparen klippte till musiken, 
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istället för det traditionella sättet där kompositören får anpassa sig efter den klippta versionen 

av filmen. Mitt helhetsintryck av musiken var att den skulle kännas främmande, mystisk och 

exotisk, vilket speglade det som hände visuellt. Jag känner varken till instrumenten som 

användes eller den orientaliska musikkulturen, vilken kan ha gjort min tolkning mindre precis. 

Med det sagt kan det finnas fler musikaliska uttryck som jag har missat. Men det kan också 

hända att jag har överanalyserat och filmen klipptes till den färdiga musiken, vilket gör många 

av befintliga markeringar till rena sammanträffanden.  

The Duchess (2008) 

Handling 

Filmen utspelar sig i England och börjar med att den 17-åriga Georgiana Spencer blir bortgift 

till den rika hertigen William av Devonshire år 1774. Det enda hertigen vill ha få ut av 

giftermålet är att Georgiana ska föda honom en son, vilket hon lyckas med efter två döttrar, 

ett antal missfall och slutligen en våldtäkt. Därefter försöker hon bryta sig loss från William. 

Med ett helvete i hennes egna hem, lyckas Georgiana ändå att bli en av de mest kända och 

inflytelserika kvinnor i den engelska överklassen i dåtidens London. Hon får även vara lycklig 

en kort stund i en kortvarig romans med framtida premiärministern Charles Grey, som hon har 

varit intresserad av sedan innan giftermålet.  

 

Musik 

All musik i filmen är skriven av kompositören Rachel Portman och stilen är klassisk 

Hollywood filmmusik 

  

Sexscen 1 

Filmen har två sexscener och en tredje väldigt erotiskt laddad scen där Georgianas väninna 

hjälper henne att förstå sig bättre på sin egen sexualitet. Jag kommer att följa mina 

urvalsavgränsningar och enbart analysera de första två.  

 

I den första sexscenen håller William på att klä av Georgiana på deras bröllopsnatt (0:09:42). 

Han är stel och försöker föra någon sorts dialog med henne och hon verkar vara obekväm. 

Hela tiden står hon stilla på samma plats, medan han går runt henne och klipper upp hennes 

plagg med en sax. Saxens närvaro i scenen upplevs som hotfull. Avsaknaden av musiken fram 

tills William tar av henne hennes sista plagg (0:11:19) förstärker det obekväma och 
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obehagliga tillståndet som Georgiana befinner sig i just då. När hertigen tar av hennes linne, 

börjar stråkarna spela en kvint i mellanregistret. Kameran följer linnet som åker ner längs 

Georgianas rygg och när hennes midja är bar spelar harpan två ljusa toner där den andra är 

högre än den första. Därmed blir den konsonanta harmoniken moll. Det finns inget som 

definierar ett tydligt tempo, men musiken upplevs som långsam. Den svaga ljudstyrkan 

uttrycker sorg och gles orkestrering gör så att musikstycket känns ”naket”, avskalat. Den 

ihållande kvinten som fortfarande spelas håller intensitetsnivån jämn. Det finns en spänning 

där som väntar på att bli upplöst.  

 

Efter en närbild på Williams stela ansikte, får man se en närbild på Georgiana. Hon ser 

obekväm och spänd ut, vågar inte titta på sin make och dessutom verkar hon frysa. Här spelar 

harpan en melodislinga bestående av fem toner (0:11:32). Den faller först ner och stiger sedan 

tillbaka upp till samma ton som den började på. Melodirörelsen uttrycker sorg på vägen ner 

och rädsla på vägen upp och den höga tonhöjden uttrycker rädsla. Stråkarna behåller 

spänningen i samma kvint. Man får se William ta av sig peruken och sedan säga ”Would you 

go to the bed?” kallt och stelt. I nästa närbild på Georgiana ser man att hon lyder nervöst och 

börjar kliva ur klädhögen som ligger runt henne på golvet. Här spelar harpan en liknande 

slinga fast med andra fem toner lite lägre än i den första slingan (0:11:41). Rörelsemönstret är 

samma som tidigare, men harmoniken blir dissonant i förhållande till kvinten som fortfarande 

spelas i bakgrunden. Den dissonanta harmoniken uttrycker spänning, sorg och obehag i 

kontrasten mot den tidigare konsonansen, även fast den var i moll. Slingans egenskaper tyder 

på att motivet är feminint.  

 

Georgiana sätter sig på sängen och William börjar klä av sig. Här spelas den första 

melodislingan igen. Jag ser dock ingen särskild innebörd i den, förutom det rent musikaliska, 

det vill säga att ”det passar” in i musikstycket. Georgiana lägger sig sedan ner medan William 

fortsätter att klä av sig. Harpan spelar en till melodislinga med samma rörelsemönster, dock 

med andra toner (0:11:59). Första tonen börjar på en närbild på Georgiana, men resten av 

slingan spelas medan man får se en halvbild på den nakna William, som tar av sig sitt sista 

plagg och drar handen genom sitt hår. Trots att durharmoniken är konsonant i slingan, är 

själva slingan dissonant mot stråkarna.  

 

Den allra första melodislingan spelas igen när William kryper närmare Georgiana i sängen, 

fast här utökas stråkarna med en högre ton (0:12:09). Stråkharmoniken blir moll. När hertigen 
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har lagt sig ovanpå henne spelar harpan en slinga i annorlunda rörelsemönster, med en hög 

ton mitt i slingan som är synkad med Georgianas ”ryck” (0:12:19). Förändringen kan innebära 

en ny känsla för Georgiana i och med att man som tittare tror att William har precis penetrerat 

henne. Den extra tonen kan också bara kommentera rycket.  

 

William kysser henne, stråkarna byter till ett annat mollackord och harpan spelar en 

konsonant slinga bestående av fem toner i den ursprungliga fallande-stigande melodirörelse. 

Stråkarnas ljudstyrka ökar, vilket speglar anspänningen och intensiteten i scenen. Den enkla 

och konsonanta mollharmoniken och ackordändringen släpper lite på spänningen, men när 

slingan är slut spänner sig Georgiana plötsligt och kippar efter luft med ett ryck och här 

förstår tittaren att den ”riktiga” penetrationen händer (0:12:32). Musiken markerar inte det på 

något sätt förutom att stråkarna håller ut samma toner som de började med vid ackordbytet. 

Georgiana lägger sig ner och hennes blick vacklar nervöst samtidigt som musikstycket 

avslutas med den första melodislingan. Stråkarna följer med och byter ackord och här blir 

ljudstyrkan starkare. Det låga registret fylls på och klangen blir varmare. Det bidrar med en 

viss avspänning. Eftersom musikstycket avslutas på samma ackord och samma slinga som den 

började med, uttrycker det hopplöshet.  

 

Eftersom man bara får se närbilder på Georgiana bidrar den avskalade musiken med 

intimiteten som tittaren har i och med det korta avståndet till hennes ansiktsuttryck. Tempot 

upplevs snabbare under själva samlaget, då musikhändelserna, det vill säga harpaslingor, 

förekommer tätare i stycket. Det bidrar med en ökande intensitet. Mängden av reverb spelade 

ingen avgörande roll och mixen var neutral, varken smutsig eller polerad. Musiken kändes 

obehaglig och ”kall” första gången jag såg scenen.  

 

Sexscen 2 

Hertigen är bortrest och Georgiana har precis spelat kortspel med ett större sällskap som 

Charles Grey var en del av. Efter kortspelet får man se betjänter släcka ljusen. Georgiana går 

in i ett sovrum och stänger dörren (1:12:54). Här plockas toner i en moll-ters på harpan 

samtidigt som stråkarna kommer in. Charles väntar på henne i rummet, han har varken peruk 

eller kavaj på sig. Han ställer sig upp. Georgiana står en liten stund vid dörren och tittar på 

honom och ljudstyrkan blir svagare. Tillsammans bildar instrumenten en komplex 

mollharmonik som förmedlar spänning och upphetsning. Mellanregistret dominerar, vilket gör 
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att man som tittare inte vet karaktärernas intentioner, då tonhöjden varken speglar något glatt 

eller sorgligt. Musiken är i ett ”stand-by”-läge.  

 

Georgiana börjar gå mot Charles, instrumenten kommer igång, ljudstyrkan ökar och 

mollharmoniken blir konsonant. Stråkinstrumenten dominerar. Georgiana och Charles börjar 

kyssas passionerat och det melodiska omfånget ökar. Stråkarna spelar en stigande melodi. 

Paret börjar ta av varandras kläder, det melodiska omfånget ökar ytterligare i och med att 

stråkarna klättrar ännu högre upp i en stigande melodi. Ljudstyrkan ökar. Det stora melodiska 

omfånget uttrycker glädje, men mollharmoniken färgar den glädjen med orolighet, då Charles 

och Georgiana träffas i hemlighet. I det här sammanhanget bygger den stigande melodin upp 

spänningen och intensiteten och speglar graden av upphetsning ju högre upp den (melodin) 

kommer. Harpan plockar tonerna i ackorden.  

 

När Charles och Georgiana är uppe på sängen och kysser varandra är ljudstyrkan som starkast 

innan musiken tar en paus och ljudstyrka blir väldigt svag (1:13:40). Här trycker Charles sitt 

huvud mot Georgianas bröst och blundar och musiken kommer igång igen, fast i en annan 

tonart. Georgiana kramar om honom. Här är det melodiska omfånget väldigt litet, vilket 

uttrycker sentimentalitet och påminner aningen om det tidigare nämnda standby-läget. Han 

lägger sig ner och tar av sig byxorna och hon drar upp sitt linne medan hon sätter sig på 

honom. Här ökar ljudstyrkan och en stigande melodi bygger upp intensiteten.  

 

Själva penetrationen kommenteras tydligt med ett starkt dissonant mollackord som även är 

början på ett nytt musikaliskt tema i scenen. Mycket händer med stråkarna i det låga registret 

och harmoniken är dissonant i början. Här speglar musiken inte hur de känner sig, för båda ser 

ut att njuta av det som händer. Musiken är uttryck för det förbjudna för Georgiana, nämligen 

sex utanför äktenskapet. Den kan också representera den nya känslan för henne, nämligen 

närhet med en man som hon faktiskt tycker om.  

 

Ljudstyrkan ökar snabbt och stråkarna ”klättrar” och bygger upp intensiteten och spänningen 

tills Georgiana knuffar ner den sittande Charles och trycker ner honom mot sängen med sina 

händer mot hans bröst. Harmoniken blir konsonant igen (1:14:10) och melodin får ett litet 

omfång. Det uttrycker sorg, men också något monotont. Ljudstyrkan är stark och bidrar med 

intensitet. Paret älskar passionerat och ändrar ställning samtidigt som det sker två 

upprepningar av samma tema i musiken. Samlaget är igång och det verkar inte hända något 
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nytt. Däremot händer det väldigt mycket i mellan- och det låga registret, vilket bidrar till den 

kaotiska passionen som sker på bild.  

 

Ljudstyrkan minskar och mollharmoniken blir dissonant när allt förutom stråkarnas låga 

register försvinner. Nästa scen börjar (1:14:27) där man får se en finklädd Georgiana dricka 

vin vid matbordet. Stråkarna håller ut en ton i det låga registret och en svag puka med lång 

efterklang markerar övergången mellan scenerna. Pukan upplevs som någon sorts 

domedagsmarkering, vilket skapar en känsla av hopplöshet. Det enorma reverbet från 

pukslaget får sexscenen att kännas overklig, som en dröm, medan efterklanger ringer ut i 

”verkligheten” vid matbordet.  

 

Den varierande ljudstyrkan uttrycker rädsla, men markerar även början på ett nytt musikaliskt 

tema varje gång ljudstyrkan ändras. Georgiana och Charles har faktiskt ett gemensamt 

leitmotif som återkommer vid flera tillfällen i filmen. Dock finns den inte med någonstans i 

den här scenen. Första gången jag såg scenen, kändes musiken väldigt dramatisk, men också 

romantisk och känslofylld. Det tog mig några lyssningar att inse att alla ackord som spelas i 

scenen är konsonanta och dissonanta mollackord, vilket fick musiken att kännas aningen mörk 

och lite för sorglig och hopplös. Det kan spegla Georgianas och Charles framtida öde. De två 

får nämligen ett olyckligt slut i filmen. 

Sammanfattning 

De få återkommande musikaliska aspekter är harmoniken, melodins riktning och ljudstyrkan. 

Stråkarna var de dominerande instrumenten i Haunted och The Duchess, och fanns även med i 

B. Monkey, trots att beatet var det som märktes mest i den sexscenen. Tempot i alla sexscener 

var långsamt, även fast den var ganska harmonisk i The Duchess och Haunted och upplevdes 

som mer "ryckig" i de andra två. I Haunted och B. Monkey kan man höra filmens karaktärer i 

de olika instrumenten och det som spelas på dessa instrument. I nästan alla scener påminner 

uppbyggnaden av musiken om den tidigare nämnda parallellen med den manliga sexualiteten, 

där upphetsning och spänning leder till en tydlig klimax som avslutas med upplösning av 

spänningen. Det är ett bevis på att de gamla konventionerna lever vidare och har anammats av 

dessa kvinnliga kompositörer. Sexscenen och den tillhörande musiken i Eyes Wide Shut är 

dessutom så pass avvikande från de andra tre filmer att den inte tillåter en ordentlig 

generalisering.  



 

 39 

Sammanfattning av Beronius Haakes resultat 

Förutom att Beronius Haake har tolkat de olika musikstyckena i deras kontext, med filmens 

handling i åtanke, har hon ändå hittat vissa röda trådar. Dessa har jag tagit från kapitlet 

”Sammanfattning”91 i hennes uppsats och jag sammanställer dem kort i detta avsnitt.  

 

De vanligast förekommande instrumenten i Beronius Haakes undersökning är stråkar, piano 

och oboe. Stråkarna är de mest använda instrumenten och används på olika sätt i de olika 

filmerna, ”både för att gestalta åtrå på håll och under de mer intima sexscenerna”. I och med 

att passionen blir större i scenen lägger författaren märke till att kompositörerna har använt 

sig av låga tonhöjder spelade på altfiol och cello. Ju starkare laddning och ju mer intimitet 

mellan karaktärerna, desto mer sjunker registret. Ljudstyrkan ökar även då. Enligt Beronius 

Haake ger en musiklös sexscen känslan av lugn och stabilitet och att man som tittare 

koncentrerar sig extra mycket på det som händer på bild.  

 

Långsamma, regelbundna och stadiga rytmer är en röd tråd för de flesta lugna sexscener i 

författarens undersökning. Hon uppmärksammar även att i kombination med mollbetonad 

harmonik blir musiken väldigt sorgsen, vilket speglar och hänger samman med det olyckliga 

slutet av filmen. I de mer otrygga scenerna använder kompositören sig av flytande rytmer, 

dissonans och komplex harmonik. Det melodiska omfånget ligger nästan alltid inom en oktav, 

men Beronius Haake påpekar att det allmänt är ett vanligt fenomen i en musikalisk kontext.  

Jämförelse av resultat 

I jämförelsen av mina resultat mot Beronius Haakes är det viktigt att påpeka att skillnader och 

de olika tillvägagångssätten att komponera musik som jag skulle vilja upptäcka ska inte ses 

som om den ena vore bättre eller sämre än den andra. Det är absolut inte min avsikt med 

denna uppsats. Jag vill enbart fastställa ifall det finns skillnader i musikens ”språk”.  

 

Jag har fått nästan samma resultat som Beronius Haake. Våra gemensamma röda trådar är det 

lugna tempot och mollharmoniken som oftast speglar det sorgliga slutet. Förutom sexscenen i 

Eyes Wide Shut är stråkarna en gemensam nämnare. Ljudstyrkan ökar också i och med mer 

                                                 

91 Beronius Haake. (2002). s. 31-33. 
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passion i scenerna. Orkestreringen utgör en skillnad när det kommer till vissa filmer. 

American Beauty, som Beronius Haake har analyserat, har egendomlig filmmusik, men så är 

även fallet för B. Monkey och Eyes Wide Shut, om man utgår från klassisk Hollywood-

filmmusik som referenspunkt. En annan skillnad är taktarter. Musiken som Beronius Haake 

har analyserat verkar ha mer komplicerade taktarter än de vanliga ¾ och 4/4 som jag har stött 

på i min studie.  

Det finns alldeles för många likheter och alldeles för få skillnader för att kunna påstå att 

kvinnliga kompositörer använder sig av andra musikaliska verktyg än deras manliga kollegor 

när det kommer till förmedling av sex i filmmusik. Det kan delvis bero på att det inte finns 

tillräckligt många filmer som passar i den typen av avgränsning som behöver göras för att 

resultaten ska kunna generaliseras för en jämförelse med Beronius Haakes resultat. Det kan 

även bero på att det finns etablerade konventioner i hur filmmusiken bör vara. En mer utförlig 

diskussion kring detta finns i nästa avsnitt.  
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Diskussion 

Det är svårt att göra en generalisering när man enbart har analyserat sexscener i fyra filmer. 

Man bör se denna studie som ett stickprov, där alla filmer var speciella på sitt sätt. Trots sina 

likheter i musiken, samt att båda utspelar sig i Storbritannien, är det stor skillnad på budgeten 

mellan The Duchess och Haunted. The Duchess är även mer "Hollywood" än Haunted. Eyes 

Wide Shut och B. Monkey utspelar sig i slutet av 90-talet, men återigen är det olika budget på 

dem två filmerna. Eyes Wide Shut känns mer "Hollywood" än B. Monkey som är en B-film. 

Spektrumet av musikstilar blev också bred och väldigt annorlunda med Eyes Wide Shut som 

den mest speciella och avvikande.  

 

Förutom att Beronius Haakes metod fungerar utmärkt till att analysera musiken i sexscener, 

lämpar hennes parametrar sig även till analys av det emotiva budskapet i all filmmusik. Sex i 

allmänhet kan vara laddat med ett brett spektrum av känslor. Makt, dominans, glädje, kärlek, 

rädsla och sorg är endast några exempel på känslomässiga aspekter och intentioner som kan 

kopplas samman med sex. Just för att Beronius Haakes parametrar kan förmedla så många 

olika känslor, oavsett om de är kopplade till sex eller inte, anser jag att hennes metod lämpar 

sig för analys av filmmusik i allmänhet.   

 

Jag har bidragit till kunskapsfältet genom att uppmärksamma hur de kvinnliga kompositörerna 

förmedlar sex med musiken. Då antalet kvinnliga kompositörer har ökat på senare år är det 

viktigt att studera deras sätt att komponera musik och se om de kan bryta gamla traditioner 

och konventioner så att filmmusiken kan utvecklas. Trots att jag inte har funnit stora 

skillnader på hur kvinnor och män komponerar musik i sexscener, är det ett viktigt och 

intressant resultat i sig. Det visar att de kvinnliga kompositörerna är skolade i den gamla 

läran. De använder sig av etablerade konventioner och därmed kanske inte vill, kan, vet hur 

eller får tillåtelse från sina beställare att bryta mönster. Att det finns genusföreställningar om 

maskulina och feminina instrument och melodier gör så att man låser sig fast ännu mer vid 

dessa mönster och konventioner. När man accepterar och börjar använda sig av termer såsom 

maskulint och feminint när man pratar om musikinstrument och melodier, då anammar man, 

utan att ifrågasätta, ett ramverk av idéer som har blivit etablerade i en värld som länge sedan 

har förändrats. I och med den snabba tekniska utvecklingen som har möjliggjort uppkomsten 
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av nya ljud och nya sätt att göra musik på, kan man lika gärna kasta bort de etablerade 

genusföreställningar och istället experimentera och utforska de nya möjligheterna.  

 

Machin och Mayr påstår att visuell kommunikation (inklusive film i det här fallet) både 

formar samhället och blir formad av det92. Vilket i sin tur påverkar sexscenerna i filmer: 

människors syn på sex formar sexscenerna samtidigt som sexscenerna formar och påverkar 

människornas syn på sex. Det i sin tur kan påverka vår uppfattning av musiken som hör till 

sexscenerna. Med det försöker jag säga att man som tittare redan är ”hjärntvättad” av 

konventioner och inte längre kan uppfatta annorlunda struktur på ett musikstycke i en sexscen 

som sexig. Men detta är endast en spekulation och ett ämne för samhällsvetenskap. Eftersom 

åskådarna är vana vid att filmmusik ska vara på ett visst sätt, kan det vara intressant om 

kompositören försöker påverka och ”skola om” publiken. En filmälskare som är medveten om 

konventioner kan bidra till utvecklingen genom att ifrågasätta inövade mönster och kräva 

något nytt av filmskaparna och kompositören. 

 

Antalet kvinnliga kompositörer är fortfarande litet i jämförelse mot deras manliga kollegor. 

Det är ett tydligt tecken på brist av jämställdhet inom branschen. Med branschen menar jag 

inte bara filmmusiken utan även andra delar av musikindustrin. Trots att det finns många 

sångerskor är kvinnliga musiker fortfarande få i vissa musikgenrer, där rock är ett extremt 

exempel. 2011 sammanställde tidningen RollingStone en lista över 100 bästa gitarrister och 

endast två kvinnor var med i den93. I en liknande lista från 1996 var de tre av 10094.  

 

Avslutningsvis vill jag tillägga att i och med detta arbete har jag testat Beronius Haakes metod 

och sett att den fungerar bra. Jag har även utökat hennes metod genom att lägga till några 

musikaliska parametrar som kan förmedla känslor och mening enligt musikpsykologisk 

forskning. Jag har även sammanställt den forskningen som jag kunde hitta utöver Beronius 

Haakes teori och stärkt en redan fungerande metod.  

 

                                                 

92 Machin, David & Mayr, Andrea. (2012). How To Do Critical Discourse Analysis. A Multimodal 

Introduction. London, SAGE Publications Ltd, s. 10. 

93 100 Greatest Guitarists. (2011). RollingStone [webbartikel]. Hämtad 19 december 2015 från 

http://www.rollingstone.com/music/lists/100-greatest-guitarists-20111123 

94 Bayton, Mavis. (1997). Women and the Electric Guitar. Whiteley, Sheila (red.), Sexing the Groove. 

Popular Music and Gender. London: Routledge, s. 37. 
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Jag har hållit mig så objektiv som möjligt i analys av ett sådant abstrakt ämne som filmmusik. 

Dock uppfattar man musiken subjektivt och det har alltid funnits en risk av att min bakgrund 

och personliga värderingar och preferenser kunde ha ”färgat” vissa aspekter av resultat. Till 

exempel, när jag analyserade sexscenen i filmen B. Monkey kom jag på mig själv att jag 

faktiskt ”går igång” på långsamma tempon i teman där en och samma ackord kan spelas 

länge. I och med den självinsikten försökte jag vara extra objektiv och kontrollera att mina 

känslor (att jag tyckte om musiken i filmen väldigt mycket) inte påverkade analysen.  

 

Jag är medveten om en mindre brist i denna uppsats, nämligen att jag har använt mig av en 

annan uppsats som den huvudsakliga teoretiska och metodiska utgångspunkten. Samtidigt 

som den typen av forskning kan ifrågasättas, var det den mest lämpliga utgångspunkten och 

grunden för min forskning i ett relativt outforskat kunskapsområde.   

Förslag på framtida forskning 

En större studie som omfattar både sex- och erotiskt laddade scener såsom intimitet, förspel 

utan samlag skulle också kunna ge mer information om hur kvinnliga kompositörer förmedlar 

sex med musiken. Samlag är långt ifrån all sex som man känner till. Erotiskt laddade scener 

kan förmedla och väcka minst lika mycket känslor som en het sexscen. Man skulle enbart 

kunna fokusera på klassisk Hollywoodfilmmusik oavsett om kompositören är man eller 

kvinna och försöka hitta fler återkommande mönster. Om sådana mönster upptäcks kan man 

därefter se om samma musikaliska uttryck används även i andra stilar av filmmusik.  

 

Har de manliga kompositörerna vidgat sina vyer och börjat ändra på konventioner på senare 

år då fler och fler kvinnliga kompositörer har dykt upp inom filmmusikbranschen? Dessutom 

så finns det fler filmer att analysera, inte minst under de kommande åren om antalet kvinnliga 

kompositörer fortsätter att öka. Det kommer att vara intressant att se hur vidare utveckling 

kommer att se ut och hur snart konventionerna bryts och tillvägagångssätten ändras.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – En kort sammanställning av analysen 

Generellt: 

 Kort sammanfattning av filmens handling 

 Kort om musiken i hela filmen 

 Musikhändelsebeskrivning parallellt med handlingen i scenen.  

 Första intrycket 

 Helhetsintrycket 

 

Anneli Beronius Haakes parametrar inklusive mina kompletteringar av dessa: 

 Rytm/tempo (snabb/långsam)  

 Ljudstyrka (hög/låg) + dynamiska accenter, ljudstyrkan av ett feminint instrument 

 Klangfärg (ljus/mörk, instrument) 

 Melodi/tonhöjd, intervall + artikulation, maskulint/feminint motiv 

 Harmonik (dur/moll) 

 

Mina parametrar: 

 Perspektiv 

 Friktion 
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Bilaga 2 - Hur har jag hittat filmerna? 

Jag började med att ta fram en lista på kvinnliga kompositörer av filmmusik på Wikipedia95. 

De var 43 till antalet. Då jag inte kunde hitta en sammanställning över filmer med sexscener 

där kompositören var en kvinna så har jag tagit den långa vägen. Jag började med att leta fram 

varje kompositör från Wikipedia-listan på IMDB. Därefter gick jag in på varje film som de 

har skrivit musiken till i den angivna tidsramen, det vill säga 1990-2015. Observera att jag 

enbart har tittat på filmtitlar under kompositörens Composer-lista på IMDB, inte Music 

Department eller Soundtrack, då dessa inte var aktuella för min undersökning.  

 

Därefter har jag tittat på filmens genre, produktionsår, produktionsland eller –länder, samt 

Motion Picture Rating (det vill säga R eller PG-13 och så vidare) och om det fanns 

kommentar på varför filmen hade fått en viss rating. Eftersom dessa kommentarer ibland var 

svåra att tyda har jag bestämt mig för att välja filmen ifall de engelska orden ”sexuality” eller 

”sexual content” förekom i kommentaren. Endast filmer med R- eller åtminstone PG13-rating 

var intressanta för mig.  

 

När jag väl hade sammanställt en lista över potentiella filmer att analysera, försökte jag få tag 

på så många av dem som möjligt, antigen genom att titta på dem på internet och se om det 

som inte fanns gick att köpa på CDON eller Discshop. Av 48 filmer föll de flesta bort i och 

med att musiken i sexscenen var soundtrack, det vill säga en låt av en artist eller band som 

inte var gjord specifikt till den aktuella filmen. Alla sådana låtar hade dessutom sång. Vissa 

sexscener var utan musik och de valde jag också bort.  
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