
 
 
 1 

 

 

 

 

 

Filmmusik  
En grund djupdykning i filmmusikens värld 

 
 

Claes Hässlemark 

 

 

 

 

 

   

 
 
 

Konstnärligt forskningsprojekt VT 2012    Handledare: Christer Bouij 
Programmet för Jazz- och Rockmusik 
Uppsatser på grundnivå vid Musikhögskolan, Örebro Universitet 



 
 
 2 

Svensk titel: Filmmusik: En grund djupdykning i filmmusikens värld 
English title: Film music: A shallow and deep dive in the world of film music  
 

Sammanfattning 
 

Till min examenskonsert våren 2012 har jag valt att spela filmmusik, då både musik och film är två 
av mina största intressen. Jag har valt ut låtar/stycken som berört mig och som jag tycker väldigt 
mycket om. Jag har därför valt att skriva en uppsats om filmmusik, dess historia och olika 
kompositörer – något jag länge har känt mig nyfiken på.  

Undersökningen har skett med hjälp av litteraturstudier, filmtittande samt musiklyssnande. 
Jag har valt att börja från början av filmens och filmmusikens historia, med att gå från stumfilm via 
levande orkester som ackompanjerade bilden via ljudfilmens födsel via pionjärer inom 
filmmusikkomposition via 30-talets depression fram till ett erkännande att filmmusik är något 
viktigt och något som är här för att stanna. 
Jag har även valt att skriva lite kort om fyra utvalda filmgenrer och ge några enkla exempel på 
filmer jag sett och filmens kompositör/musik samt vävt samman detta med mitt konsertprojekt och 
hur arbetet med detta har fortlöpt parallellt med uppsatsskrivandet. 

Slutligen blir det en kortare reflektion där jag tar upp hur denna uppsats påverkat mig och min syn 
på film och dess musik. 

 
Sökord: filmmusik 
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Inledning 
 
Filmmusik är den musik i en film som bara vi som åskådare hör, dvs musik som är separat inspelad 
och något som rollfigurerna inte kan höra. En enkel förklaring på vad just filmmusik innebär kan 
vara att det är ljud/musik som förstärker filmens budskap och något som vill få oss som tittar att 
känna mer. Så hur viktigt är då filmmusik? Filmvetare tenderar att jämföra filmmusik med kryddor i 
mat, det är något förhöjande som ger en ny dimension. De som är kritiska vill gärna värja sig mot 
filmmusik med argument att den är manipulativ. Upplevelsen kan bli att de känner sig lurade till att 
känna saker de kanske inte hade gjort annars.  

Att definiera vad just musik är kan ju vara allt annat än enkelt – och detta torde leda till mänsklig 
frustration över att inte riktigt kunna styra över hur man reagerar på musik i olika former. Musik kan 
väcka känslor i oss utan att vi riktigt kan styra det själva - och de negativa åsikterna om filmmusik 
brukar kunna härledas till just detta. De positiva åsikterna kan däremot tänkas vara att film inte vore 
samma sak utan just musiken, och menar vidare att musikens kraft är något magiskt och stort som vi 
borde välkomna i våra liv med öppna armar. 

I denna uppsats vill jag djupdyka lite i just filmmusik och dess värld. Jag vill ta reda på hur 
filmmusikens historia ser ut och hur utvecklingen gått till. Jag vill väva ihop detta lite med vad just 
musik kan ge för budskap och vilken effekt den kan ha på oss människor. Jag kommer också att 
analysera lite olika filmer/genre/kompositörer för att se vilka stildrag och gemensamma nämnare 
filmmusik kan tänkas ha.  
Denna uppsats har skrivits i anslutning till min examenskonsert som äger rum våren 2012, där jag 
valt att ha temat Filmmusik och där repertoaren består av låtar/stycken jag själv valt ut. Jag kommer 
i slutet av denna uppsats redogöra för de låtar jag spelat och hur arbetet med detta gått till och 
utvecklats under tiden jag skrivit uppsatsen. 
Jag har skrivit om filmmusik för att fördjupa min egen förståelse av filmmusik, men också för att få 
en konkret utgångspunkt för de låtar som jag spelade på min examenskonsert. 
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1.  Bakgrund 

1:1   Från början 
 
Musik och drama har i princip alltid hört ihop. Greker och romare använde sig under antiken av 
musik på olika sätt när de framförde sina dramer. Även liturgiska och folkliga dramer använde sig 
av musik under medeltiden och sedan århundraden tillbaka har det komponerats oräkneliga 
musikstycken med anknytning till drama, såsom operor, operetter, musikaler och baletter. 
Användningsområdet för musiken har således varit stort, den kan förstärka, varna, skrämma, 
uppmuntra, glädja, bedra, förhöja och till och med fungera som ersättning för specifika ljud.  
Den starka kulturen av att sammankoppla dessa element lever kvar än idag, kanske framförallt i t ex 
broadwaymusikaler och definitivt i just film (http://filmscore.se/stumfilm/). 
 

1:2   Stumfilmen 
 

Under 1860-talet kunde publiken i teaterlokalerna ta del av stumfilmer, som när det väl kommer till 
kritan inte var just stum. Vanligt var att publiken ”kompenserade” för bristen på ljud genom att 
regelbundet under filmen ge utlopp för spontana rop, visslingar etc – ackompanjerat av en högljudd 
projektor. Förekommande var även att en person gömde sig bakom filmduken och gjorde 
ljudeffekter med hjälp av sin egen kropp och även gestaltade textskyltar genom att vara en sorts 
berättare. När det sedan började införas levande musik i biosalongerna togs det dit en liten orkester 
eller kör som fick spela/sjunga musik till filmen (http://filmscore.se/stumfilm/). 

Michel Chion (1947-), filmljudteoretiker, menar att eftersom filmen var stum var publiken väldigt 
uppmärksam och mottaglig för de ljud som skapades. Han skriver om ett ”ljudmedvetande” hos 
publiken och menar vidare att musiken blev som en bro mellan bild och känslor. Det gick att skapa 
en mer logisk övergång mellan olika scener och utveckla en mjukare helhetsupplevelse för 
åskådaren (Bryngelsson 2006, s. 17). 
Hur ”orkestern” såg ut varierade väldigt, det kunde röra sig om allt från en ensam pianist till en 
fulltalig och prålig orkester. Vissa teatrar samarbetade med företag som t ex Wurlitzer och skapade 
en filmmusikorgel som utrustades med reglage för att skapa just ljudeffekter. Musik- och 
ljudupplevelsen till filmen kunde alltid skilja sig väldigt beroende på kvalité på den/de musiker som 
spelade och utövarens/utövarnas förmåga att kunna tolka och improvisera fram musik och ljud till 
filmen. Det fanns sällan tid eller möjlighet till att öva före föreställningen, vilket givetvis ställde 
stora krav på den som fått arbetet. Varken publik eller musiker visste vilken musik eller vilka ljud 
som skulle komma, vilket torde ha skapat en nerv och spänning hos alla närvarande. Dock fanns det 
”noter” för vilka specifika känslor som borde få komma fram i filmen.  

Vanligt var att musiker i dessa kanske nervösa situationer använda sig av gamla beprövade kort som 
Mozart, Beethoven, Wagner etc. Ett flertal av de kända klassiska kompositörerna anses vara 
grunden till just filmmusik. Just Richard Wagner (1813-1883) benämns ibland som 
”musikdramatikens mästare” och ses som både en framgångsrik kompositör av klassisk musik samt 
en stor förebild och inspirationskälla för utvecklingen av filmmusik (Bryngelsson 2006, s.18). 
Wagner var den som införde ledmotiv, dvs att en specifik karaktär i filmen fick ett eget musikalisk 
tema, en signaturmelodi som spelades när den karaktären var i fokus under filmens gång. Han hade 
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även ett stort intresse för övergångarna mellan olika scener och hur det gick att förstärka, underlätta 
eller till och med förändra dessa med hjälp av musik.  
 

Filmskaparna var inte alltid nöjda med den musik som framfördes till deras filmer och ett behov av 
att själv ha kontroll över detta skapades. Böcker började ges ut som behandlade detta och som gav 
förslag på olika musikstycken som kunde passa för olika känslor och stämningar. Exempel på hur 
detta skulle kunna se ut: (filmscore.se) 

 
 
  SKRÄCK: 
  (Ett antal musikstycken som passar för skräckscener, t.ex. Brudrovet från Peer Gynt av Grieg). 
  HUMOR: 
  (Musik för humoristiska scener, t.ex. Humoresque av Tjajkovskij) 
  KÄRLEK: 
  (Musik för kärleksscener, t.ex. Den gamla modern av Dvorák) 
  MYSTIK: 
  (Musik för mystiska scener, t.ex. Dvärgarnas marsch av Grieg) 
  JAKT: 
  (Musik för jaktscener, t.ex. Jägarens horn av Schmoll) 

   

 
Detta kompletterades sedan med sk ”cue sheets”, som angav exakt hur länge ett visst stycke skulle 
spelas innan det var dags att byta, och den kanske naturliga utvecklingen efter detta blev att 
filmproducenterna själva specialskrev eller skapade musiken till filmen och distribuerades till 
biografen tillsammans med själva filmen. Det blev också vanligare att en fast orkester eller musik 
åkte runt med filmen, som en slags turné. För musiker var detta en bra inkomstkälla och när sedan 
ljudfilmen kom till Sverige under 1920-talet blev många arbetslösa. 1927 släpptes den första 
ljudfilmen; ”Jazzsångaren” och stumfilmens era var således till ända. 

 

1:3   Ljudfilmen 
 

Övergången från stumfilm till ljudfilm skapade ett helt nytt förhållande mellan publik och musik, då 
åskådaren för första gången kunde höra det som faktiskt visades på skärmen. Den tekniska 
övergången var dock inte helt enkel då man inte hade möjlighet eller kunskap att spela in musik och 
dialog separat. Gjorde någon ett enda misstag blev det tvunget att ta om hela tagningen. En väldigt 
kort del av filmen kunde därför ta en hel vecka att spela in (filmscore.se). 
Att anpassa sig till den nya tekniken var troligen det svåraste med detta nya och en filmskapares 
kunskap inom detta hade stor betydelse för hur väl filmen skulle tas emot. Skådespelare kunde 
också snabbt få svårigheter då en ful röst upptäcktes av publiken och näst intill förstörde personens 
karriär helt. Att ha t ex svenska som språk i en film gjorde ett internationellt genomslag omöjligt, 
något som tidigare hade fungerat bättre i och med att dialogen inte hördes. De tekniska problemen 
med att ha tal och musik samtidigt gjorde att man under 30-talet hade mindre musik med i filmerna, 
men snabbt insåg filmskapare att musiken trots allt hade en stor och viktig betydelse för filmen.  
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1:4  Depressionen 
 

1930-talets oro angående ekonomi och politik förde även med sig en negativ känsla hos många i 
västvärlden och till och med en rädsla för populärkulturens framfart, och kanske i synnerhet 
jazzmusiken. Många högt ansedda i samhället (präster, lärare) var kritiska till det nya och tyckte att 
staten hade ett ansvar att ”förhindra känslomässig urartning” (Bryngelsson 2006, s.20). Det fanns en 
oro kring både film och musik och många i samhället tyckte att de båda utgjorde en fara för 
allmänheten. På grund av detta saknade många av de första ljudfilmerna musik och i t ex filmen 
Frankenstein från 1931 är det endast med musik i vinjett och eftertext. Filmvisningen kombinerades 
med en presentatör vars uppgift var att varna för innehållet i filmen och som underströk att det var 
fiktion och inte verklighet.  
 

1:5   Filmmusikens erkännande 
 
Strax efter depressionen inträffade en ny revolution för synkroniserade filmmusik, nämligen 
dubbning. Nu kunde man spela in de olika ljudspåren separat och i efterhand mixa detta för önskat 
resultat. Detta skapade naturligtvis helt nya möjligheter för filmskaparen som nu hade total kontroll 
över placering av ljud och musik. Musiken kunde få en mindre framträdande roll och för publiken 
blev det mer av en bakgrund. Jämfört med hur det var tidigare med livemusiker, dvs att musik och 
publik hörde ihop, ändrades till att det istället blev musik och själva filmen som sammankopplades.  
Många filmskapare var rädda för att detta skulle kännas konstigt och ologiskt för publiken, men 
detta löste sig efter hand av sig självt. Åskådarna accepterade musikens plats och funktion i filmen 
genom att i stort sett bortse från den, något som är vanligt än idag. Musik och dubbning blev 
standard och den generella uppfattningen blev att musiken i film var viktig och essentiell. Detta 
vande sig publiken snabbt vid och började att se det som en naturlig del av filmen. När detta 
saknades, som i t ex filmen The Lost Weekend från 1945, uppstod reaktioner som filmskaparen inte 
alls ville åt. I filmen spelar Ray Milland (1907-1986) alkoholist och i vissa scener började publiken 
skratta fast det verkligen inte var meningen. En filmmusikkompositör anlitades, musikanvisningar 
skrevs och detta kom att ändra publikens reaktioner helt. 

Alltså, utvecklingen skedde snabbt och trots depressionens inverkan fick musiken en beständig plats 
och funktion inom filmindustrin (filmscore.se). 

Som nämnts tidigare kom musiken till stumfilm från lite olika håll, och ofta var den tagen från 
wienklassicism eller 1800-talets romantik. Kända kompositörer från denna era och som ofta 
användes till filmen är Wagner, Mozart, Beethoven, Brahms, Schubert och Verdi. Just denna musik 
var huvudinfluensen när sedan Hollywood filmkompositörers filmmusikskapande fick sin början. 
Många av dem var klassiskt skolade. Här kommer jag skriva om två av dem mest betydelsefulla för 
filmmusikens utveckling. 
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1:6   Max Steiner (1888-1971) 
 

Max Steiner var en österrikisk kompositör. Han kom från Europa till Hollywood och blev sedan 
amerikansk medborgare. Han brukar ofta benämnas som ”fadern till filmmusiken” och var en av de 
första filmkompositörerna. Steiner har skrivit musik till bland annat populära filmer som 
Casablanca (1942), Borta med Vinden (1939), King Kong (1933), Unga Kvinnor  (1933) och 
Skandalen Kring Julie (1938). 
I framförallt King Kong visade han på vilken stor effekt musik kan ha för en film. Filmens 
producenter blev oroliga för hur filmen skulle tas emot av publik och tyckte att gorillan såg overklig  
ut och att deras animationer var för enkla och onaturliga. De satte sitt hopp till Steiner och önskade 
att han skulle kunna rädda filmen från fiasko. Detta medförde att han fick stor frihet att utforma 
musiken så som han ville och resultatet blev att ca 75% av filmen ackompanjeras av musik samt att 
musiken i högre grad blev direkt anpassad till själva händelseförloppet och känslorna i filmen 
(Bryngelsson 2006, s. 24). 

Steiners musikskapande till King Kong kom att utgöra en modell för Hollywoods filmmusik under 
1930- och 40-talen och han etablerade genom detta vissa stildrag och funktioner som andra 
kompositörer snappade upp senare. Stilen har sin grund i hög- och senromantisk musik från Europa 
och kännetecknas av känsloladdad och storslagen musik likt kompositioner av Wagner, Strauss, 
Tjajkovskij, Rachmaninov, Liszt mfl. Vidare ansåg Steiner att Wagner hade varit den främsta 
filmkompositören om han hade levt under 30-talet. Liksom Wagner använde sig Steiner gärna av 
ledmotiv som är direkt kopplade till specifika karaktärer, känslor, platser etc. I King Kong  finns två 
ledmotiv, ett för den kvinnliga huvudrollsfiguren samt en för gorillan. Dessa ledmotiv symboliserar 
kärleken mellan de två.  
En annan funktion som växte fram var kunna förstärka eller komplettera musiken tempo och rytm 
till rörelserna i filmen. Hugo Friedhofer (1901-1981), filmmusikkompositör, uttryckte det på detta 
sätt: 

  
  Om hästen springer, springer musiken (Citerat i Bryngelsson 2006, s. 26). 

 

Steiner menade dock att man lika väl kan göra tvärtom, dvs att om något snabbt händer på skärmen 
kan det finnas mening med att göra musiken långsam eller tvärtom; att liva upp en långsam scen 
med hjälp av rask och energifylld musik (Bryngelsson 2006, s.26). 
Om man gör musik och bild exakt synkroniserade med varandra brukar man alla det för ”mickey-
mousing”, just för att det är mycket vanligt inom tecknad film. Även denna teknik etablerades via 
Steiner och det går att finna exempel på även detta i filmen King Kong. I en scen går hövdingen 
nedåt och detta gestaltas musikaliskt genom ett fallande tonförlopp.  I en annan scen dödas en 
jätteorm med två slag och samtidigt som detta hörs två tunga ackord.  

King Kong blev en stor succé och visade åter igen hur viktig filmmusik kan vara. 1934 (året efter 
filmen kom) inrättades en Oscarskategori för just filmmusik. 

Hollywoodfilmens musik etablering sammanföll med det så kallade ”studiosystemets glansdagar” 
(Bryngelsson 2006, s.26) och varje filmbolag såg det nu som en självklarhet att ha en egen 
avdelning för musik, där kompositörer, musiker, administratörer m fl ingick. Vanligt var att man 
komponerade musiken efter filmen hade gjorts klar. Kompositören tittade på filmen några gånger 
och beslutade sedan tillsammans med berörda var och hur musik skulle tillsättas.  
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1:7  Erich Wolfgang Korngold (1897-1957) 
 

Förutom Steiner var det två andra kompositörer som räknades som banbrytare för den klassiska 
filmmusikstilen i Kalifornien: Erich Wolfgang Korngold och Alfred Newman (1900-1970). 
Newman har bland annat komponerat fanfaren till 20 Century Fox, den som ofta visas före filmens 
start. Dock är det Korngold som är den viktigaste av de två (Bryngelsson 2006, s. 27)  och på 1910-
talet slog han igenom internationellt med verk för orkester samt opera. 1934 kom han till 
Hollywood för att arrangera musiken för filmatiseringen av Shakespeares En midsommarnattsdröm. 
1935, året därefter, skrev han sin första originalmusik och är idag mest känd för musik till filmerna 
Robin Hoods äventyr (1938) och Slaghöken (1940). 

Erich Wolfgang Korngold var dessutom den första internationella tonsättaren som fick ett kontrakt i 
just Hollywood. Genom detta fick han högre lön, mer frihet och bättre arbetsvillkor. Det enda tvång 
han hade var att skriva musik till två filmer om året och han fick dessutom välja själv vilka filmer 
han ville arbeta med. Kornold tillförde med komplexitet i musiken och visade ännu tydligare på hur 
musiken kunde ha en djup och meningsfull betydelse för filmen. Till skillnad från Steiner använde 
han sig väldigt lite av mickey-mousing utan lade större vikt vid att få fram det som inte 
tydliggjordes i bild och dialog. Han var även oerhört lyhörd för skådespelarens röstklang och 
försökte hitta frekvenser i musiken som inte störde dialogen samt anpassade musikens rytm efter 
talet. Korngold bidrog alltså till en kvalitetshöjning och fick oerhört stort inflytande på 
utvecklingen. 

 

1:8   Utvecklingen  
 

Under 50-talet var ett av de största namnet i filmmusikbranschen Elia Kazan (1909-2003). Han 
anlitade en ung kompositör vid namn Alex North (1910-1991) för filmen Linje Lusta (1951). 

Detta ledde till nya influenser i musiken, mer komplicerade rytmer och klanger – och även med 
vissa influenser från jazz. Detta var ett slags avstamp in i den nya eran och en ny musikstil inom 
film. Vissa hade nosat på detta tidigare, som Bernard Hermann (1911-1975) i filmen Citizen Kane 
(1941) där många dissonanser kan höras. Den nya stilen tycktes mer inspirerade av 1900-talets 
klassiska kompositörer såsom Sjostakovitj och Stravinskij, istället för 1800-talets legender. Bra 
exempel på detta är filmer som Psycho (1960) och To Kill a Mockingbird (1962) (filmscore.se). 

De romantiska tongångarna byttes ut mot en mer modern touch med större konstnärlig frihet. 
Kompositörerna upptäckte även värdet i att göra en ”themesong” till en film, alltså en signaturlåt 
som kunde generera inkomster från musiken även utanför filmen. 
Under 50-talet ville kompositörerna alltså ta ett steg från det högtravande romantiska och återgå till 
ett mer enkelt och rakt musikspråk. Musikskaparna tyckte att mickey-mousing var överdrivet och 
ville skriva mer subtila stycken. Mer experimentella musikstycken och konstnärliga 
frihetsutövningar fick plats – allt för att skapa en ytterligare dimension till filmduken. Dock 
återkom lite av det klassiska sättet att tänka med det orkestrala soundtracket i John Williams (1932-
) bakgrundsmusik till Hajen (1975). Två år senare hade Star Wars (1977) premiär och befäste att 
även det gamla var här för att stanna. Båda filmerna innehåller ledmotiv kopplat till karaktärer, 
precis som under 30-talet, och är idag välkänd filmmusik för många.  
Under 1980-talet bjöds filmindustrin på en uppfinning som ytterligare förändrade och utvecklade 
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filmmusiken, nämligen synthesizern. Producenter, filmskapare och kompositörer världen runt 
jublade över denna möjlighet att skapa ljud enbart elektroniskt. Även andra genrer, som pop- och 
rockmusik, har med tiden blandats in mer och mer i filmmusiken. Filmmusik är idag är oerhört bred 
genre, kanske till och med den bredaste.  
Något som är otroligt viktigt och något motsägelsefullt är även kunskapen att använda sig av 
tystnad i film. En duktig kompositör vet hur detta kan användas på ett effektivt sätt. I vissa fall kan 
tystnad skapa ännu mer känsla och stämning än just ljud eller musik – och att vara en bra 
kompositör innebär att ha koll på både och. Det kan handla om att en scen är för bra spelad för att 
”förstöra” med musik, att skapa spänning genom att ingenting låter överhuvudtaget och att det 
ibland är mest effektivt att det helt enkelt är tyst (filmscore.se). 
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2.   Syfte och Frågeställning 
 
Ett syfte med denna uppsats är att sammanfatta filmmusikens historia/utveckling.  

Vidare vill jag undersöka om det finns vissa stilistiska drag som kompositörer använder sig av när 
det gäller att skriva musik till en specifik film. 

Detta kommer jag i slutet väva samman med mitt konsertprojekt. 
 

Mina frågeställningar blir således 
 Varför har vi musik till film och hur har utvecklingen sett ut? 

 Hur ser skapandet av filmmusik ut? 
 Hur har denna undersökning påverkat mitt konsertprojekt? 

 

2:2 Metod och material 
 

För att kunna djukdyka mer i filmmusikens värld har jag valt ut specifika filmer som jag valt att 
analysera musik och kompositör i; Psycho, Sweeney Todd, Braveheart, Schindler's List, Den Gröna 
Milen, Melancholia samt Sagan om Ringen. Jag har även använt mig av litteraturstudier och 
framförallt Peter Bryngelssons bok Filmmusik – det komponerande miraklet (2006). Vidare har jag 
använt den enorma källan internet, specifik sidan Filmscore som är en samlingsplats för fakta och 
diskussioner om filmmusik. Jag har även lyssnat på skivor (Spotify) med filmmusik, som jag anger 
exempel för efter de specifika filmer jag skrivit om.  
Jag ger många exempel från andra filmer i uppsatsen och mitt råd till läsaren som inte sett dessa och 
vill veta mer är att helt enkelt ta en tur till videobutiken och hyra den! Jag har inte möjlighet att 
redogöra för hela filmhandlingar i denna uppsats av förhoppningsvis förståeliga skäl. Jag har inte 
heller valt att ta med notbilder eller djupare musikanalyser rent teoretiskt, mitt syfte med denna 
uppsats är snarare att försöka få grepp om det viktigaste och ringa in essensen inom filmmusikens 
snåriga och oerhört spännande djungel. 
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3.   Bakgrund till mitt konsertprojekt  

3:1   Musik som kulturell kod 
 
Lars Lilliestam skriver i sin bok Musikliv - Vad människor gör med musik – och musik med 
människor (2002) om musik som en kulturell kod. Han menar att en musikgenre inte bara har ett 
visst sätt att låta på utan också står för värderingar, personliga associationer och olika ideologier 
(Lilliestam 2002, s. 52). Vi har vissa kulturella tankemönster som får oss att tänka på olika saker 
beroende på om vi hör rock, dansband, dragspelsmusik, jazz, black metal, hip hop etc.  

Genrer kopplas ofta ihop med fysiska attribut som klädstil, smycken, frisyr, hårfärg, typsnitt, färger. 
Dansband associeras kanske t ex till helyllekillar och stickade koftor, dragspelsmusik till 
medelålders män och midsommarfirande, hårdrock till svartklädda människor med slitna jeans, 
symfonier till frack och vackra klänningar, punk kanske kopplas till en viss frisyr etc. Även vissa 
beteenden brukar sammankopplas till genren, som att en hårdrockare gärna slår sönder en gitarr och 
dricker alkohol hela natten lång. Eller att musiker under en klassisk konsert är strikta och stilla på 
scenen. Vissa artister kan också få en låt att tolkas på olika sätt. Samma låt framför av Carola och 
Metallica torde få olika innebörder. Melodier, sånger och låtar kan också bära med sig personliga 
minnen för människor, detta kan vara både individuellt eller kollektiv i samhället. 
Något som också tycks vara väl förankrat i vår kultur är att musiken bör låta på ett visst sätt om den 
ska gestalta en viss känsla. Vill man uttrycka sorg i musiken ska musiken vara långsamt och gå i 
moll. Glad musik bör gå i snabbare tempo och med fördel gå i dur. Vaggvisor ska sjungas mjukt 
och stillsamt, romantisk musik får gärna vara mjuk och långsam (Lilliestam 2002, s. 53). Detta 
innebär att vi ofta tycker att musik låter som en viss känsla utan att vi egentligen kan peka ut rent 
konkret vad det är som får oss att känna så. Intervallet överstigande kvart (c-f#) har sedan 
medeltiden kallats djävulens intervall. Detta intervall anses ha en speciell laddning och används ofta 
inom genrer som dödsmetall och black metal. Här kan man alltså peka på att musikerna använder en 
viss musikalisk funktion av ideologiska skäl. 

Att det just finns associationer och betydelser som är kopplade till musik är således en 
grundförutsättning för att musiken ska få någon betydelse när det används i kombination med film. 
Man kan förstärka, komplettera eller helt motsäga bildbudskapet med hjälp av musik. Visst vet vi 
hur det bör låta när ett par kysser varandra på film, visst har vi vissa förutfattade meningar om hur 
en biljakt bör ljudsättas och visst är vi ytterst medvetna om vad som kanske komma skall i 
skräckfilmer. 

 
  Genom att musiklägga en filmsekvens eller bildsätta ett musikstycke på olika sätt kan man i hög grad 
  och ofta subtilt påverka hur åskådaren/lyssnaren tolkar det hon ser och hör. (Lilliestam 2002, s.54) 

 

 

Klingande musik kan alltså nästan ses som ett eget språk.  
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3:2  Skapandet av filmmusik  
 
Olika filmer kräver olika sorters musik. Viktiga frågor att ställa sig som kompositör är var filmen 
utspelar sig och också när. 
Som kompositör kan man även kan dra nytta av vissa funktioner för att få till musiken så bra som 
möjligt, i förhållande till den film den ska användas i. 
I en artikel på Filmscore (http://filmscore.se/musik-filmen/) skrivs om tre olika funktioner. 

Dessa funktioner är: 
 

− Fysiska funktioner 
− Psykologiska funktioner 

− Tekniska funktioner 
 

Fysiska funktioner 
Fysiska funktioner handlar om att veta filmens handling men också var och när filmen utspelar sig. 
Utspelar det sig i de skotska högländerna kan det ju vara passande med just skotska säckpipor. 

I disneyfilmen Pocahontas (2001), med musik komponerad av Alan Menken (1949-), används den 
pentatoniska skalan flitigt. Sången “Colors of the Wind” innehåller nästan uteslutande toner från 
den pentatoniska skalan.  Denna skala är vanligt förekommande i indianmusik och då filmen 
handlar om indianer blev alltså resultatet väldigt autentiskt och belönades med en Oscar för bästa 
sång.  

Psykologiska funktioner 
Psykologiska funktioner handlar om att helt enkelt försöka hitta rätt i människan med sin musik. 
Det gäller att sätta fingret på den övergripande psykologiska känslan med sin musik. Kanske 
behövs musiken för att avslöja något eller ge publiken någon slags varning. Exempel på detta går att 
hitta i princip varenda skräckfilm. Vidare kanske ett syfte kan vara att lura publiken att tro att något 
ska hända, allt för att bygga upp en viss spänning.  

Kanske behöver filmen något helt annat än vad bilden förmedlar, dvs en djupare dimension och en 
ytterligare fördjupning i storyn. Filmen What Dreams May Come (1998) är en film vars fokus är på 
döden och livet efter och med tanke på det skrev den första kompositören musik till filmen som var 
sorgsen och mörk. Filmskaparen tyckte sedan att budskapet med filmen hade missuppfattats och 
anlitade en ny man för arbetet; Michael Kamen (1948-2003). Dennes musik till filmen blev 
betydligt ”gladare” och gjorde både producenten och regissören nöjd (filmscore.se). 

Tekniska funktioner 
Tekniska funktioner handlar om kontinuitet. Det krävs att musiken håller en röd tråd för att inte 
filmen ska upplevas som rörig och osammanhängande. Att försöka skapa en mjuk och skön 
övergång till nästa scen kan göra underverk. Publiken behöver då inte arbeta med för många sinnen 
på en och samma gång utan kan koncentrera sig på upplevelsen. Här är det dessutom en fördel att 
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återkoppla till musikaliska teman som återfinns i början av filmen med musiken mot slutet. Här är 
just ledmotiv ett strålande exempel på detta med kontinuitet och att väva samman musiken med 
bild. 

Utöver dessa konkreta funktioner kanske det ändå går att säga att det i många fall handlar om 
kompositörens magkänsla. Extra viktigt är detta i scener med dialog då musiken inte har 
huvudfokus. Bra kan vara, som Korngold, att verkligen ta hänsyn till röstklang och talrytm och 
anpassa musiken just efter detta. Musiken får inte ta över talet eller leda fokus åt fel håll.  

I en films eftertext brukar just detta hända, det är vanligt att man gör en slags musikalisk 
sammanfattning av vad filmen har gett för musikaliska budskap, lärdomar, känslor eller sensmoral. 
Här har kompositören ofta mer fritt spelrum. 
I en artikel på Filmscore räknas även upp (http://filmscore.se/musik-och-film/) tre hörnstenar för att 
komponera filmmusik. 

Mångsidighet 
Den första hörnstenen i filmmusikskapandet är själva hantverket. Här syftas på kompositörens 
förmåga till flexibilitet, mångsidighet och färdigheter som just hantverkare.  
Är en kompositör talangfull inom en viss specifik genre och är en hejare på att skriva dramatiska 
och storslagna stycken men inte alls har koll på andra genrer – då har man inte de bästa 
förutsättningar att lyckas i branschen. Alltså, ju större musikalisk grund och desto mer erfarenhet 
och kunskap en filmmusikskapare har om musik i allmänhet, olika musikstycken, genrer – desto 
mer rustad är han eller hon för arbetet som filmmusikkompositör. En enorm fördel är ju att ha koll 
på grunderna i de flesta genrer, som pop, rock, jazz, klassiskt, punk, schlager och så vidare. 
 

Syfte och koncept 
Att ha ett syfte och medvetenhet om vad filmmusiken ska säga är ett måste. Eftersom denna 
hörnsten blir komplex med tanke på att kompositören sänder ut musik som andra människor ska ta 
in och tolka – krävs en skicklighet utöver det vanliga. Oscarsvinnaren Elmber Bernstein (1922-
2004) sade i en intervju att han tar sig tid att verkligen titta på filmen han ska komponera för. Detta 
gör han utan att tänka på musik. Det är först när han själv landat i vad han vill att filmen ska säga 
som han börjar skapa musiken. När det gällde filmen To kill a mockingbird  (1962) hade han hela 
sex veckor till sitt förfogande bara för att undersöka vad filmen egentligen handlar om. 
En sådan lyx kanske inte finns i dagens filmskapande. 

Att känna sig själv 
Den tredje hörnstenen i filmmusikskapandet är enligt författaren och professor Richard Davis 
(citerad i artikel på http://filmscore.se/musik-och-film/) att verkligen känna sig själv. Dels för att 
kunna lägga upp skaparprocessen och planera en vettig disposition, dels för att  kunna bortse från 
sina egna associationer, tankar och minnen och skapa en ytterligare dimension för andra.  
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3:3  Filmgenrer 
 
Här redogör jag lite kort för vad fyra olika filmgenres kan innehålla för musik samt ger exempel på 
filmer inom genren jag tycker mycket om och har fördjupat mig lite i under denna uppsats. 
 

3:4   Rysare/Skräckfilm 
 
Rysare förknippar vi med att bli skrämda. Det ska vara läskigt, obehagligt och människan innehar 
en kanske märklig längtan efter att få bli rädd. Inom skräckfilm kan man säga att musiken har olika 
funktioner, t ex 

 
− Förberedelse. Att bygga upp en stämning som leder fram till en otäck scen. 

− Bedragelse. Att bygga upp en stämning som sedan inte leder till något alls. 
 

Den musik som ingår i själva filmen kallas diegetisk musik. Detta är alltså den musik som både 
publik och rollfigur hör. Motsatsen är Icke-diegetisk musik och detta innebär alltså att vi som tittar 
på filmen hör musiken, men inte karaktärerna. Källan till musiken är inte specificerad och ingår 
alltså i berättelsens logik (Bryngelsson 2006, s. 7). Inom skräckfilm är de flesta rollfigurerna helt 
omedvetna om att saker och ting inte är som de ska, något som förmodligen inte hade känt sig lika 
lugna om de hört musiken som publiken hör. 

Det vanligaste inom skräckfilmmusik är att musiken låter ”ful”, dvs något som avviker lite från det 
”normala” och kanske inte riktigt passar ihop. Att associera den musik som används i  rysare till 
något trevligt är nog inte så vanligt, även om musiken skulle höras utan bild till.  
 

Filmexempel 1: Psycho (1960) 
 Alfred Hitchcocks Psycho (Original Soundtrack)  

Psycho är en amerikansk film, regisserad av Alfred Hitchcock (1899-1980). Filmen handlar om 
unge Norman Bates som driver ett hotell i USA och  kort och gott mördar sina gäster. 

Från början var det tänkt att filmen skulle vara i princip utan musik, framförallt på grund av 
ekonomiska svårigheter. Tanken var att ljud skulle kunna ersätta musik. När sedan filmen inte fick 
tillräckligt stort genomslag hos filmbolaget började Hitchhock leta efter en kompositör och ett 
samarbete med Bernard Herrmann (1911-1975) inleddes. Instrumenten i filmen är dubbla violiner, 
violas, cello och kontrabasar. Genom att inte spela i harmoni ville man musikaliskt gestalta Norman 
Bates psyke. En berömd skräckfilmsscen är duschscenen i just Psycho där Bernard Hermann 
försöker återskapa känslan av att bli just knivhuggen genom att ge plats för gnisslande fioler och 
skärande stråkinstrument. Det handlar dock inte om att gestalta hur det skulle låta att bli skadad på 
det sättet, utan snarare att sätta ord på själva känslan offret skulle kunna tänkas känna. 
Eftersom musiken så tydligt i denna film representerar Norman Bates abnorma psyke känns det som 
att han är med ända från början trots att han inte är med i bild. Vissa menar att det går att koppla 
samman Norman så mycket med musiken att han blir musiken. Vidare kan upplevelsen bli att just 
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denna starka sammankoppling med musiken och filmens huvudkaraktär gör att vi mot vår vilja 
känner med Norman och sympatiserar med hans person trots hans vidriga handlingar (Bryngelsson 
2006, s. 58). Norman går från nervös charmör till mördare i filmen och även detta gestaltas 
musikaliskt genom att musiken först är entonig och i en lite osammanhängande och att detta senare 
understryks av mörka cello och basar för att visa på Normans raseriutbrott. 

 
Filmexempel 2: Sweeney Todd (2007) 

Sweeney Todd, The Demon Barbet Of Fleet Street, The Motion Picture Soundtrack (Spotify) 
 

Sweeney Todd är en fiktiv barberare som också blir seriemördare efter att han systematiskt börjar 
skära halsen av sina kunder på salongen i London, och dessutom tillverka och sälja köttpajer av 
kunderna. Enligt musikalversionen äger detta rum på 1800-talet och historien fick sin slut genom att 
Todd avrättades. Musikalen hade premiär 1979 och spelades länge på Broadway, och har alltså lagt 
grund för Tim Burtons (1958-) filmatisering av just Sweeney Todd från 2007. 
Tim Burton är en säregen filmregissör, känd för att ha en goth-liknande stil i sina filmer 
(http://filmscore.se/rysare-musik/). Bland hans mest populära filmer hittar vi Edward Scissorhands 
(1990), Alice i Underlandet (2010) och Kalle och Chokladfabriken (2005). Tim Burton arbetar 
gärna och ofta tillsammans med kompositören Daniel Robert ”Danny” Elfman. (1953-) och ser 
denne som en viktig del i sitt filmskapande. Burton har dessutom ett rykte om sig att vara 
oförutsägbar och han gillar att överraska och kanske till och med provocera åskådaren. I filmen 
använde han en instrumental version av ”Balladen om Sweeney Todd” då han helt enkelt tyckte att 
texten var onödig. Han menade att den summerade hela filmen och att filmen därför inte skulle 
behöva ses efter att ha lyssnat på låten. 

Stephen Soundhem (1930-) som skrivit originalmusiken till musikalen är dock en en väldigt 
förutsägbar och konsekvent musikalkompositör, vilket skapar en härlig krock med Elfman. Jag  
personligen upplever att musiken ofta är på väg någonstans, det känns nästan aldrig som att man 
kan vila i musiken och det är inte särskilt lättsmält eller trallvänligt. Ändå finns det något väldigt 
fascinerande och fängslande över musiken i filmen som gör att man trots det komplexa fastnar för 
den. Sweeney Todd är också en film där skådespelarna sjunger själva och alltså hör musiken, dock 
mimar de givetvis till sig själva i filmen och inspelningen av sången skedde separat. Varken Johnny 
Depp (1963-) eller Helena Bonham Carter (1966-), huvudrollsinnehavarna, är inte skolade sångare 
vilket jag verkligen tycker är en fördel. Det finns något äkta och ”skitigt” hos dem som slår an en 
nerv hos mig. 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 17 

3:5   Krigsfilm  
 

I krigsfilmer ges kompositörer möjlighet att skriva ett riktigt mäktigt och storslaget tema som ofta 
sätter sig på hjärnan snabbt. I många andra filmer skulle denna musik uppfattas som för överdrivet 
och till och med lite småfånig (http://filmscore.se/krigsfilm-musik/) men då krig innefattar starka 
och dramatiska känslor, katastrofer, enorm vrede och förtvivlan – tillåter vi som publik detta.  

 
Filmexempel: Braveheart (1995) 

Braveheart – Original Motion Picture Soundtrack  
Kompositören till filmen Braveheart heter James Horner (1953-) och tillhör en av de ledande 
tonsättarna i Hollywood. Med tanke på vilka filmer han skrivit musik till märker jag att han är en 
väldigt mångsidig och flexibel kompositör som är bra på att anpassa sin musik till en specifik film. 
Jag skulle nästan kalla honom för något av en ”musikalisk kameleont” då jag aldrig hade gissat att 
det var samma person som skrivit musiken till Braveheart som t ex Titanic. Andra exempel från 
hans imponerande karriär är filmer som Alien – Återkomsten (1986), Star Trek III (1984), 
Höstlegender (1994), A beautiful mind (2001), Avatar (2009). 

I alla filmer är det som sagt viktigt att tänka på i vilken tid filmen utspelar sig, likaså ta hänsyn till 
platsen det utspelar sig på. Särskilt relevant kan detta bli i just krigsfilmer. Ett bra exempel är just 
krigsfilmen Braveheart som utspelar sig i det skotska höglandet. Smart nog har kompositören 
använt sig av det skotska instrumentet säckpipa och vävt ihop detta med musiken. Även i filmen 
Pianisten (2002) har kompositörerna Wojciech Kilar (1932-) och John Williams (1932-) skrivit 
dyster musik i moll för att just gestalta historien om judarna och dess sorgliga öden. James Horner 
har i Braveheart även använt sig av etniska flöjter, keltiska instrument, modus-skalor och andra 
beståndsdelar som verkligen tagit hänsyn till filmens geografiska tidpunkt och plats. Braveheart 
innehåller också mycket Hollywoodinspirerad stråkmusik, storslaget och vackert, men detta tycker 
jag ändå passar eftersom han smakfullt väver samma det med just autentiska inslag. 

 
Filmexempel: Schindler's List (1993) 

Schindler's list  
Schindler's List utspelar sig i Polen under andra världskriget. Titeln syftar på Oskar Schindlers 
(1908-1974) namnlista (och även hans slughet; engelskans list) över de judar han räddade från 
Förintelsen. Filmen är baserad på Thomas Keneallys (1935-) verklighetsbaserade roman.  

Filmen är i stort sett svartvit för att skapa en autentisk känsla. 
Kompositören John Williams (1932-), som jag tidigare skrivit om, sägs ha varit så imponerad av 
filmen att han först inte ville ta sig an arbetet.  Han yttrade frasen ”Du behöver en bättre kompositör 
för den här filmen” hade regissören Steven Spielberg svarat ”Jag vet, men de är döda allihop”. 

Dock är musiken till denna film hjärtskärande vacker. En av världens mest berömda violinister, 
Itzhak Perlman (1945-), framför huvudtemat som lämnar få oberörda. 
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3:6   Dramafilm 
 

Genren drama är en bred sådan. Bara att definiera vad just en dramafilm är kan vara svårt, men för 
att förenkla svaret kan man säga att det handlar om just människor. Ofta berörs förhållanden, 
relationer, vardagssituationer och intriger. Som kompositör till denna genre torde man då fokusera 
på just människans känslor och tankar i filmen (http://filmscore.se/dramafilm-musik/). Dock kan det 
uppstå konflikter här, när man börjar fundera på från vems synvinkel man ska komponera. Är det 
personen som blir dumpad eller personen som är glad att det är över? Är det mobbaren eller 
mobbarens ”soundtrack” som bör återskapas? Dramafilmer kan också vara subtila och väva in stora 
saker genom det lilla händelseförloppet, något som en kompositör givetvis måste ta hänsyn till. I te 
x Gudfadern (1972)  står en maffiafamilj i fokus och filmerna behandlar våldsamma saker som 
brott, mord och hämnd. Ändå brukar den filmen hamna i dramafacket då det, när det kommer till 
kritan, är människorna och familjen som är fokus i filmen. 
 

Filmexempel 1: Den Gröna Milen (1999) 
Thomas Newman – The Green Mile Soundtrack  

Kompositören till filmen Den Gröna Milen heter Thomas Newman  (1955-) och han är dessutom 
känd för att ha gjort musik till filmer som Hitta Nemo (2003), Nyckeln till Frihet (1994), American 
Beauty (1999). Söker man på Newman på Wikipedia står det att hans musik ibland tycks leva ett 
eget liv och att hans musik ofta upplevs som en extra huvudkaraktär i filmen. I Den Gröna Milen 
tycker jag verkligen att detta märks. Filmen, som är baserad på en bok av Stephen King (1947-) har 
en musik som känns episk. I huvudtemat används ett flertal olika element (dissonanser, musikaliska 
uppbyggnader) och det som torde beröra publiken är att det aldrig riktigt når sitt klimax. Det 
uppstår en slags spänning och jag tycker verkligen musiken lever sitt eget liv i denna film. Thomas 
Newman använder sig av stråkpassager i Den Gröna Milen, precis som i Nyckeln Till Frihet och 
American Beauty och hans utmärkande kompositionsstil passar filmen på ett fantastiskt smakfullt 
och smart sätt. 
 

Filmexempel 2: Melancholia (2011) 
Wagner – Tristan und Isolde, Prelude to act 1 / Isolde's Liebestod  

Den kontroversiella filmskaparen Lars Von Trier (1956-) från Danmark är inte direkt känd för att 
vilja anlita någon. I filmen Idioterna (1998) var den enda musiken som hördes ett minimalt motiv 
spelat av klarinett som man hörde ca 4-5 gånger – och annars var det bara tystnad.  
Filmen Melancholia, som handlar om jorden undergång, kom till då Trier blev inspirerad under en 
depressiv period i sitt liv där han kom fram till att deprimerade människor behåller sitt lugn även i 
de mest stressande situationer. I filmen använder sig Trier av preludiet till Wagners Tristan und 
Isolde. Det återkommer regelbundet i filmen och varje gång fyller det sin funktion. 
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3:7   Fantasyfilm 
 

I fantasy-genren hamnar vi ofta i världar som inte är verkliga för oss, världar som är främmande. 
Ofta har filmerna övernaturliga och magiska inslag och musikaliskt försöker kompositörerna att 
gestalta just detta. Man försöker skapa en viss atmosfär (http://filmscore.se/fantasyfilm-musik/). 
 

Filmexempel: Sagan om Ringen (2001) 
− Sagan om ringen 

− Sagan om de två tornen 
− Sagan om Konungens återkomst 

 
Howard Shore - The Lord Of The Rings Soundtrack  

 
Filmtrilogin Sagan om Ringen består av tre delar och är alla baserade av fantasyromanen med 
samma namn, skriven av J.R.R. Tolkien (1892-1973). Även i Richard Wagners fyra operor om 
Nibelungens ring återfinns idéen om en härskarring som kan avgöra världens framtid. Både Tolkien 
och Wagner sägs ha inspirerats av gamla sagor som Völsongasagan (nordisk fornaldarsaga, ca 
1275) och Eddan (även kallad Äldre Eddan eller Sämsunds Edda) som är en samling dikter (av 
okända författare) och som räknas som den viktigaste källan om den nordiska mytologin 
(sv.wikipedia.org). Att filmens kompositör tagit inspiration av just Wagner är därför inte konstigt. 
Kompositören till dessa filmers filmmusik heter Howard Shore. (1946-)  Shore föddes i Kanada och 
har studerat på Berklee School of Music i Boston. Han leddes in i filmmusikbranschen via sitt arbete 
med Tv-showen Saturday Night Fever. Andra  exempel på filmer han skrivit musik till är När 
lammen tystnar (1991), Ensam ung kvinna söker (1992), High Fidelity (2000). 

Att komponera till Sagan om Ringen är kanske han största projekt hittills. Shore har sagt att han 
ibland använde sig direkt av Tolkiens böcker för att skriva musiken. Även här har hänsyn tagits till 
tid och plats och spekulerade instrument som kunde ha funnits på denna tid har använts i 
arrangemangen. Shore har skrivit pampig och storslagen musik i stil med Wagner och musiken är 
komponerad för just symfoniorkester och kör, dock med tids- och platskorrekta inslag som flöjt och 
harpa. Totalt har Howard Shore skrivit ca 10 timmar musik till denna film-trilogi. Filmen fokuserar 
på kampen mellan gott och ont och har den magiska härskarringen i centrum. Centralt i 
filmmusiken för dessa tre filmer är ledmotiven. Ledmotiv infördes som jag tidigare skrev av Max 
Steiner och används för att hjälpa publiken hänga med i filmens struktur.  Ledmotiv kan också med 
fördel användas för att lyfta fram subtila saker, sådant som inte direkt berättas i bild eller dialog. 

Det vanligaste användningsområdet för ledmotiv är ju att det symboliserar en karaktär, en plats eller 
dylikt. Howard Shores arbete med ledmotiv i Sagan om Ringen liknar mycket Wagners operor. Ett 
flitigt användande av ledmotiv vävs samman med ett stort intresse för historia och myt. Shore var 
noga med att musiken skulle genomsyras av autenticitet och blev som en naturlig del av filmteamet, 
något som är ovanligt för just filmmusikkompositörer. Howard Shore började med att skriva 
ledmotiv för ett stort antal av filmens beståndsdelar, såsom karaktärer, platser och olika föremål. 
Shore själv menar att de tre filmerna innehåller ca 40-50 ledmotiv och att de flesta hörs i dem alla 
(filmscore.se). Jag tycker det märks väldigt tydligt i filmerna, att Shore försöker få fram en djup och 
nästan magisk känsla för själva historian och dess omliggande kulturer med hjälp av just ledmotiv. 
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4.  Mitt konsertprojekt 
 
I anslutning till denna uppsats har jag förberett, planerat och framfört en examenskonsert på 
Musikhögskolan i Örebro. Till denna konsert hade jag som sagt temat Filmmusik och repertoaren 
bestod av låtar jag själv valt ut. Låtar jag tycker mycket om som kommer från filmer som berört 
mig. 
Då filmmusik skrivs till bild ville jag få med även denna aspekt, men i mitt fall blev det tvärtom – 
dvs att jag till varje låt valde ut en bild som fick symbolisera känslan och budskapet jag ville få 
fram med låten. Den bilden visades på storbildskärm under konserten och varje låt hade en egen 
tillhörande bild. Vissa låtar fick en bild som var direkt tagen från filmen, andra låtar hade en mer 
abstrakt bild då jag tyckte det fick större effekt och var med i linje med det jag ville åt. 

Jag kommer nu redogöra för vilka låtar och bilder jag hade med under min konsert, hur arbetet med 
musiken gått till och vilka konstnärliga mål jag haft med denna konsert. 

Då jag valt olikartade låtar till min konsert, från olika filmgenres och med olika kompositörer, har 
det varit intressant att arbeta med låtarnas arrangemang och interpretation med utgångspunkt i 
denna uppsats förberedande undersökning. 
Alla originallåtar går att lyssna på i musikprogrammet Spotify.  
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Låt 1 
In The House – In A Heartbeat (John Murphy) 

Film: 28 days later (2002) 

 

Låten In the House – In a Heartbeat (John Murphy) låt fick inleda min konsert och då den kommer 
från en zombiefilm talade vi mycket om själva känslan i låten.  

Filmen är en rysare/skräckfilm och jag upplever det att funktionen som denna låt har är att bygga 
upp en otäck stämning. Låten har ett tema som går runt, det är väldigt upprepande och statiskt. Hela 
låten bygger på detta tema och på ett enda stort crescendo. Musiken i denna film är enbart icke-
diegetisk, vilket alltså innebär att det bara är filmens publik som hör musiken. Jag upplever inte att 
musikens funktion handlar om att varna eller avslöja något, utan syftet med musiken torde vara att 
understryka och förstärka filmens otäcka känsla. Vi talade under repetitionerna mycket om vilken 
känsla vi ville åt, och enades till slut om att det är en stor känsla av obehag. Särskilt viktigt kändes 
det att verkligen ha ett fokus under denna låt då man bara spelar samma sak om och om igen. Jag 
valde denna bild då den känns intensiv och det jag ville åt var en lite paralyserande känsla, att man 
känner sig genomborrad av dessa ögon samtidigt som vi spelade. Då låten avslutas med en ensam 
elgitarr som spelar en relativt vacker melodi känns det som att kompositören har lekt med 
skräckfilmsklyschan att något som inte borde passa in upplevs som läskigt. Efter ett kraftfullt 
crescendo blir denna gitarrslinga något malplacerad, men som i sammanhanget just skapar ett 
obehag eftersom åskådaren troligtvis upplever att det inte hör ihop med det som tidigare spelats. 
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Låt 2 
The Dragster Wave (Ghinzu) 

Film: Taken (2008) 

 

Låten The Dragster Wave är med i eftertexterna till actionfilmen Taken. Filmen handlar om en f.d. 
CIA-agent vars dotter blir kidnappad av sexköpare. Hela filmen går ut på att han letar efter henne 
och känslan i filmen är stressad, desperat och ganska så hård. Detta ville vi försöka få till med 
denna låt genom att uppehålla ett stort fokus och en hög grad av koncentration i spelandet. Då låten 
består av olika delar och då inte alla musiker alltid var med kändes det extra viktigt att bibehålla just 
fokuset. Vi talade mycket om vilken instrument som skulle vara i fokus här och åt vilket håll 
energin skulle riktas. På ett ställe i låten byter jag instrument från keyboard till flygel, samtidigt 
som alla andra är tysta. Detta löste vi genom att alla helt enkelt tittade på mig under min förflyttning 
och detta gjorde att något som annars hade kunnat kännas som ett avbrott kändes mer naturligt. 
Sångaren ville jag sjunga så intensivt som möjligt, gärna skitigt och desperat – allt för att i musik 
försöka gestalta den desperation som finns i filmen. Dock är inte låten bara skitig och desperat utan 
jag upplever även en liten flirt med den kriminella världen, en känsla av det på något sätt är 
”häftigt” och rått. Jag tror att filmskaparen har valt denna låt just för att även få in flera olika 
dimensioner av känslor och även göra en slags sammanfattning av filmen, något som jag tidigare 
nämnt är vanligt i just eftertexten. 
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Låt 3 
Sweet Disposition (The Temper Trap) 

Film: 500 Days Of Summer (2009) 

 
Med låten Sweet Disposition blev det ett ganska stort känslokast, från två tunga och dramatiska låtar 
till en mer svävande och glad låt. Filmen 500 days of summer är ett romantiskt drama där man med 
små subtila medel berättar om olycklig kärlek på ett sakligt och fint sätt. Som jag tidigare skrev kan 
dramafilmer vara svåra att definiera, men även här kan det förenklade svaret att det helt enkelt 
handlar om människor. Jag hade svårt att beskriva detta för bandet då alla inte hade sett filmen, men 
någon slags sammanfattning fick bli ”en lycklig film om olycklig kärlek”. Även om det kanske inte 
går så bra för inblandade parter i filmen så upplevde jag den som en glad och vacker film som gör 
de små sakerna i livet till de stora. Här har filmskaparen valt en väldigt glad låt till en lite bitterljuv 
film, vilket jag upplever som att han hellre understryker just det positiva i filmen. Om en mer 
sorgsen låt hade valts, vilket inte heller hade känts främmande, tror jag att det hade fått stor 
betydelse för vilka känslor filmen hade gett. Jag tror att ett väldigt medvetet val har gjorts här, 
nämligen ett val att inte förstärka känslan av olycklig kärlek. Låten är  även stor och ösig, men 
istället för att bli som de två tidigare ville jag här alltså komma åt det glada i den. Vi talade om att 
den kändes som en tonårslåt och de associationer jag fick var frihet, sommar, vinden i håret etc. När 
vi sedan spelade låten igen, efter att ha gått igenom detta, blev det en helt annan känsla att spela och 
förhoppningsvis även att lyssna till. Här kände jag verkligen av vikten av att diskutera igenom med 
sina medmusiker vad det är man vill åt för känsla.  

 



 
 
 24 

Låt 4 
Streets Of Philadelphia (Bruce Springsteen) 

Film: Philadelphia (1993) 

 

Här är första bilden jag valde som inte kommer direkt från filmen. Filmen Philadelphia handlar om 
en man som får cancer och är en väldigt gripande och allvarlig film. De bilder jag hittade var på 
skådespelaren  som spelar huvudrollen – och jag kände inte att det var någon bild som riktigt 
klickade med låten. Därför tog jag mig friheten att själv välja ut en bild och det blev denna. Jag har 
överlag försökt välja subtila och abstrakta bilder som man kan få en känsla av utan att ha sett 
filmen, bilder som är öppna för tolkning hos publik. Här blir det återigen ett tvärt kast, både 
musikaliskt och känslomässigt. Från sprittande energi till vilande allvar blandat med sorg. Denna 
övergång var nog en av de svåraste under konserten och vi talade mycket om hur viktigt det var att 
hitta lugnet före låten började. Denna låt är mer lågmäld än de andra och genom att försöka hitta ett 
lugn och vila i det tror jag att vi klarade av övergången på ett bra sätt. Här märkte jag även att det 
var viktigt för sångaren att ha tillräcklig volym på sin mikrofon för att kunna sjunga den utan att 
behöva ta i så mycket. Låtens funktion i filmen upplever jag som ett sätt att förstärka filmens 
budskap, den går hand i hand med känslan i filmen och känslointrycket blir på så sätt dubbelt upp. 
Istället för att gå emot känslan i filmen, som också är vanligt och kan vara effektfullt, är låt och bild 
mer som ett. 
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Låt 5 
Falling Slowly (Glen Hansard & Marketa Irglova) 

Film: Once (2006) 

 
I och med låten Falling Slowly från filmen Once kom vi in på den lite mer lugna delen av konserten 
och denna låt var akustisk och mer avskalad. Från att tidigare ha haft fullt band och fullt ställ blev 
det här bara akustisk gitarr, piano, cello samt lite bas. Jag sjöng denna låt själv tillsammans med en 
sångerska. Även detta är en film som behandlar kärlek, men inte på det klyschiga hollywoodsättet 
utan mer vardagligt och subtilt. Låten känns vid första lyssningen ganska ”söt” och detta ville jag 
komma bort lite från. Då min medsångerska råkade vara min flickvän blev det också extra viktigt 
att inte förstärka det sockersöta mer, utan snarare arbeta emot det. Först tänkte vi sitta bredvid 
varandra och sjunga denna låt, men snart insåg vi att det blev för ”spot on”. Vi satte oss istället på 
olika ställen av scenen, då jag satt längst fram i mitten och hon bakom mig, tittandes åt ett helt 
annat håll. Detta både ökade spänningen mellan oss två eftersom vi var tvungna att lyssna på ett 
annat sätt på varandra, och jag tror även att det blev ett starkare intryck utifrån. Här blev jag 
återigen påmind om hur viktigt det visuella kan vara för upplevelsen. Hade bilden ovan varit ett 
kärlekspar som stått bredvid varandra och kramats hade man fått en känsla, men nu vet man inte 
riktigt deras relation eller var de står. Precis detta ville vi åstadkomma även på scenen med att ändra 
var på scenen vi befann oss. 
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Låt 6 
Mad World (Tears For Fears) 

Film: Donnie Darko (2001) 

 
Filmen Donnie Darko upplever jag som ganska så suggestiv, den beskrivs av många som lite 
”skum” och jag har hört många som inte riktigt förstår den. Låten Mad World, med dess text och 
harmonik, tycker jag förstärker detta på ett väldigt skickligt sätt. Det känns som helt rätt låt i filmen. 

De tidigare låtarna från konserten arrangerade vi i princip som originalen och diskuterade mer 
tolkning och känsla, men till denna låt kände jag att det behövde hända något även med själva 
arrangemanget. Då melodin är ganska upprepande och då det är mycket ord kändes det som att 
sången och texten var det viktigaste att få fram och därför lät jag sångerskan styra mycket och jag 
ville att hon skulle känna att det var det hon gjorde som var i fokus. Vi andra fick helt enkelt 
anpassa oss efter henne. Vi började låten med bara piano, precis som i originalet, men lade sedan på 
de andra instrumenten eftersom och skapade ett stort crescendo. Vi lade även till ett outro, en 
rundgång som blev starkare och starkare och som avslutades i klimax. Här var jag noga med att 
bibehålla den abstrakta och lite ”rymdlika” känsla som vi skapat tidigare i låten, det kändes viktigt 
att det inte blev för rockigt eller hårt – utan snarare stort och svävande även när vi ökade volym och 
intensitet. Jag upplever att man i denna låt har använt sig lite av skräckfilmgenrens stildrag för 
filmmusik och velat få fram det som avviker från det normala i denna låt. Det är en vacker melodi, 
men själva texten handlar om att man går omkring i sin vardag och allt känns fel. Detta sätt att 
arbeta med musik, att sätta ihop två beståndsdelar som motsäger varandra, har jag insett är oerhört 
effektfullt och något som används mer ofta än jag tidigare har reflekterat över. När film och musik 
motsäger varandra blir det samma effekt. Detta är som sagt något jag inte varit så medveten om 
tidigare, men något som jag kommer ta med mig. Man behöver inte alltid gå med den känslan som 
finns i en text/film/låt etc – det kan tvärtom vara bättre att gå emot. 
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Låt 7 
Gollum's Song (Howard Shore) 

Film: The Lord Of The Rings, The Two Towers (2002) 

 

Här gick jag faktiskt så långt att jag själv tog ett eget ”screenshot” från filmen. Jag ville ha varelsen 
Gollum med, men på ett sätt där han inte tittade rakt in i kameran. Gollum är i Sagan om Ringen- 
filmerna en olycklig och ensam varelse, vars liv varit tragiskt på många sätt. Denna låt har en 
väldigt fin och stark text kombinerat med snygg melodi/harmonik. Denna låt, Gollum's Song, spelas 
i original av en hel symfoniorkester men jag valde att skala av den och framför den med bara piano 
och sång. Även här, precis som i Mad World kändes det viktigt att sång och text fick vara i fokus 
och att jag som pianist mer var bakgrund och stöd. I denna låt finns en otrolig nerv som berör mig 
mycket och detta ville jag åt även på konserten. Låten, precis som filmen, har så många känslor i sig 
att det är viktigt att verkligen gå in i låten. Jag tyckte sångerskan gjorde detta väldigt bra och jag 
känner att jag blev väldigt nöjd med vad vi åstadkom. Ibland blir det lilla det stora. 
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Låt 8 
Supermassive Black Hole (Muse) 

Film: Twilight (2008) 

 

Låten Supermassive Black Hole är med i filmen Twilight och här valde jag att inte ta en bild från 
själva filmen. Låten, som inte är skriven specifikt för filmen utan vald till den i efterhand, är med i 
scen där vampyrer spelar baseball med varandra. Jag tyckte att den fräcka känslan som finns i 
filmen var svår att gestalta med bara en bild och därför valde jag återigen ett lite mer abstrakt bild 
där man själv kan få tolka in känslor. När vi hade repeterat låten ett tag kände jag att den nästan 
blev lite för svängig, så vi pratade lite om den och provade istället att spela den mer strikt och 
robotaktigt. Skillnaden blev enorm och det kändes som att vi efter detta verkligen hittade låten. Här 
hade vi även med en Vocoder för att få till lite mer onaturliga ljudeffekter i låten. Denna låt ville vi 
skulle bli mörk, statisk och hård (helst utan sväng alls), åt Kraftwerk-hållet. På konserten förstärktes 
även detta med ljus som blinkade och gjorde att våra skuggor spelade på väggarna i konsertsalen. 
Då det i filmen används specialeffekter i denna scen, som flygande vampyrer och oerhört 
avancerade kampsportsposer, får jag känslan av att denna låts syfte är att förstärka just det ”häftiga” 
i denna scen. Därav valet av låten, en ”häftig” låt med mycket attityd och ös. 
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Låt 9 
We All Die Young (Steelheart) 

Film: Rock Star (2001) 

 
Filmen Rock Star speglar det klassiska rockstjärnelivet, med både dess fram- och baksidor. 

Låten We All Die Young är ursprungligen skriven av Michael Matijevi (1964-), medlem i gruppen 
Steelheart. I filmen används låten av det fiktiva bandet Steel Dragon, där Michael lade sången till 
skådespelaren Mark Wahlberg (1971-). Denna låt var den som bara satte sig helt självklart. Det 
episka rocksoundet var lätt för oss alla att ta till sig och det här var den enda låten vi inte ens 
behövde diskutera fokus och känsla i – det bara kom naturligt. Då jag upplever denna som en 
väldigt storslagen låt var det för mig ett självklart val att ha som slutnummer. Här fick all vår energi 
komma ut till hundra procent och känslan jag fick var magisk. 
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Låt 10 
Gran Torino (Jamie Cullum) 

Film: Gran Torino (2008) 
Som extranummer hade jag en av de filmlåtar som berört mig allra mest. Låten heter ”Gran Torino” 
och är med filmen Gran Torino (2008) som är regisserad av Clint Eastwood (1930) som även spelar 
huvudrollen. Låten är skriven av Jamie Cullum (1979-) och framförs i filmen av både Jamie och 
Clint. Jag framförde den låt helt själv, jag på piano och sång – och utan någon bild. En väldigt 
berättande låt där sång och text står i fokus och denna låt kände jag att jag bara ville köra rakt upp- 
och ner, utan några krusiduller. 
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5.   Diskussion 
 
Musikfilmens historia startar redan under antiken och som Lars Lilliestam (2002) skriver är musik 
något som funnits hos alla kulturer – alltid och överallt. Detta tycker jag är mycket intressant, då det 
tyder på att vi människor har ett behov av att ha musik i våra liv. Att  musik dessutom kan ses som 
en kulturell kod är fascinerande för mig. Vi människor verkar lägga in så mycket associationer i 
musik att det är ett ytterst effektivt sätt att kommunicera på. Resan från antiken, vidare till 
stumfilmen och sedan fram till att tekniken gjorde det möjligt att skapa ljudfilmer – har varit 
intressant att följa. Framkommer gör att just publiken har haft ett behov av ljud och till och med 
ackompanjerat filmer själva innan levande musik kom till teaterlokalerna. Att jag till mitt 
konsertprojekt valde att ha en bild till varje låt gjorde jag just för att vi människor har en förmåga 
att ta in flera intryck samtidigt – och för att jag upplever det att just kombinationen bild och musik 
kan skapa en stark upplevelse för publiken. I efterhand är jag nöjd med att jag valde att göra så, då 
jag upplever att det under konserten gav en extra dimension till alla medverkade samt åskådare. 
Något som jag även fått insikt om under denna uppsats är att filmkompositörens arbete är komplext 
och kräver stor begåvning. En kompositör behöver ta hänsyn till de fysiska funktionerna, dvs var 
utspelar sig filmen, när utspelar den sig etc. Vidare är det psykiska funktioner att ha hänsyn till, 
såsom vilken känsla man vill uppnå med filmmusiken. De tekniska funktionerna, själva hantverket, 
är naturligtvis också av stor vikt. Som kompositör till filmmusik bör man också vara mångsidig och 
flexibel, för att kunna anpassa sig till den film och det arbete som är aktuellt. Jag tycker att 
filmmusikens värld  har varit väldigt intressant att undersöka och jag har nu om möjligt ännu mer 
respekt för en filmkompositörs arbete. Under konsertprojektet spelade jag bara låtar skrivna av 
andra, och det slog mig gång på gång hur oerhört välskrivna och genomtänkta låtarna är. För mig 
känns det som att filmskapare och kompositörer har valt helt rätt låt till rätt film/scen och jag förstår 
nu, efter att ha skrivit denna uppsats, att det ligger ett stort arbete bakom. 

Att ha skrivit denna uppsats i anslutning till repetitioner och förberedelser inför min konsert har 
varit givande. Tidigare har jag inte tänkt så mycket på varför de låtar jag valt är med i sin film, men 
efter att ha skrivit detta har jag fått många nya tankar och insikter – och mina intryck av låtarna har 
således blivit betydligt djupare. Det har blivit om möjligt ännu viktigare för mig att verkligen sätta 
ord på känslan i låtar, budskapet och vad man vill förmedla. 
När jag under repetitionsarbetet har reflekterat över låtars funktion och syfte i filmer har jag fått 
flera insikter om att det faktiskt finns vissa typiska stildrag för filmmusik i olika filmgenrer, vilket 
också framkom i min undersökning. Jag tycker dessutom det är oerhört intressant att fundera på 
huruvida låtens funktion är att förstärka eller förändra filmens budskap. Musik i film kan, enligt 
mig, verkligen vara den faktor som gör filmen dålig eller bra. Min respekt för de kompositörer som 
skriver för film har därför blivit stor. Jag tror att minsta lilla förändring i musik/låtar/ledmotiv kan 
styra människors upplevelse av filmen åt ett helt annat håll – något som är både skrämmande men 
också oerhört fascinerande.  
Att filmmusikens värld är stor och komplex råder inga tvivel om. Jag känner att jag bara har 
snuddat lite vid vidden av innebörden och vilken funktion det fyller och kan fylla för bild och då i 
detta fall för film. Då jag är en väldigt filmintresserad människa har jag hunnit se en del filmer 
under min livstid, vissa som jag inte ens kommer ihåg naturligtvis. Jag kan känna behovet av att 
analysera och dissekera varenda film jag sett för att verkligen komma in på djupet vad det är som 
skapar magin i det hela. Jag tycker verkligen om film och eftersom jag dessutom älskar musik av 
hela mitt hjärta – finns ett inneboende intresse för just filmmusik som inte direkt blivit mindre efter 
denna uppsats. Det hade varit otroligt intressant och lärorikt att få fördjupa sig i detta och även om 
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jag känner att det finns mycket mer att hämta inom detta ämne har jag ju ändå behövt avgränsa 
uppsatsen, något som varit både skönt men samtidigt ganska så jobbigt. 
Jag tycker att det varit spännande att få lära mig mer om olika kompositörer och försöka hitta 
gemensamma nämnare dem emellan och få veta mer om hur olika filmers musik och soundtrack har 
kommit till. Vissa saker som jag inte visste tidigare gjorde mig faktiskt förvånad, som att Wagner 
och J.R.R Tolkien (författaren till Sagan om Ringen) har inspirerats från samma källor. Detta känns 
väldigt naturligt och självklart nu när jag vet mer om det, men det känns som att det finns en hel 
värld bakom den färdiga filmprodukten vi faktiskt ser. En värld som är full av tankar, känslor, 
magkänslor – men även av rent konkret fakta som hänger ihop på sätt jag aldrig kunnat föreställa 
mig. 
Att läsa lite mer om stiltypiska drag för genrer har också det varit intressant. Mycket känns som just 
självklarheter här också, men kanske mer omedvetna sådana. Att få veta mer om hur olika 
filmskapare och filmmusikkompositörer har tänkt har vidgat mina vyer. Jag tror det blir svårt att 
titta på film med samma ögon ett tag framöver och kanske kommer jag upptäcka saker jag aldrig 
tänkt på tidigare. Att det finns olika genrespecifika beståndsdelar att ta hänsyn till har kanske varit 
en självklar tanke tidigare, men detta har även befästs för mig genom denna uppsats. 
Något som också slog mig är att det hade varit häftigt att ha varit med under stumfilmens tid, och 
”oförstörd” fått uppleva film på det sättet. Det måste ha varit väldigt annorlunda mot dagens 
biosalonger med feta högtalare och mäktigt ljud. Att tänka sig en filmupplevelse utan musik och 
ljud känns för mig väldigt fel idag och även om jag skulle se en stumfilm skulle jag ju inte kunna 
uppleva det på samma sätt som människorna som såg stumfilm som det normala. 
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Bilagor 

Här kommer jag bifoga bilagor i form av programblad, låtlista samt lista över de medverkande  
Under min konsert som äger rum i Musikhögskolans Konsertsal (Örebro) den 3 maj 2012. 

Programblad 
 
Två av mina största intressen är musik och film.  

När jag började fundera på vad jag ville göra på min avslutningskonsert låg därför temat filmmusik 
nära till hands. Den första offentliga visningen av ljudfilm skedde i Paris år 1900 och 1927 
lanserades den första långfilmen med ljud. Idag är musiken en självklar beståndsdel i filmens värld 
och något vi ser som en självklarhet. 

Filmmusik används i film för att förhöja, förstärka och/eller komplettera de budskap och känslor 
som filmskaparen vill åt. Min absoluta uppfattning är att film inte vore detsamma utan musiken och 
att vi människor är enormt mottagliga för just filmmusikens kraft.  
Jag har till denna kväll valt ut låtar från filmer som betyder mycket för mig, filmer jag blivit berörd 
av och som jag verkligen tycker om. Jag har valt att i kombination med låtarnas framförande visa en 
bild från den film låten är med i, med förhoppning om att ni ska känna lite av den magi som jag 
tycker filmmusik för med sig. Kanske blir ni till och med nyfikna och inspirerade till att se en film 
ni inte sett tidigare.  

Så, varmt välkomna in i filmmusikens värld. 
 

Claes Hässlemark 
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Låtlista 
 

 
In The House – In A Heartbeat (John Murphy) – 28 days later (2002) 

 
The Dragster Wave   (Ghinzu) – Taken (2008) 

 
Sweet Disposition   (The Temper Trap) – 500 Days Of Summer (2009)  

 
Streets Of Philadelphia  (Bruce Springsteen) – Philadelphia (1993) 

 
Falling Slowly   (Glen Hansard/Marketa Irglova) – Once (2006) 

 
Mad World    (Tears For Fears) – Donnie Darko (2001) 

 
Gollum's Song   (Howard Shore) – LOTR, The Two Towers (2002) 

 
Supermassive Black Hole  (Muse) – Twilight (2008) 

 
We All Die Young   (Steelheart) – Rock Star (2001) 

 
Gran Torino    (Jamie Cullum) – Gran Torino (2008) 
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Medverkande 
 

Claes Hässlemark – Piano, Sång 
Malin Edblad – Sång, Kör 

Frida Haglund – Sång, Kör 
Cornelia Arvidsson – Sång, Kör 

Petrus Vestberg – Sång, Kör 
Jozsef Nemeth - Keyboard 

Robin Mossberg – Elbas 
Edwin Walter – Trumset 

Daniel Korning – Trumset 
Magnus Johansson – Percussion 

Joakim Linder – Elgitarr, Akustisk gitarr 
Dan Göransson – Elgitarr, Akustisk gitarr 

Klara Leanderson Andréas - Cello 
 

Handledare för konsertprojektet – Pia Olby 


