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1.0 INLEDNING 

Efter att ha sett musikvideon till låten Breath of Life av Florence and the Machine fastnade jag 

för hur den fick mig att vilja se filmen Snow White and the Huntsman. Musikvideon är 

uppbyggd som en trailer för och innehåller flera scener från filmen. Låten är även skriven 

speciellt till filmen. Innan jag såg musikvideon var jag inte särskilt intresserad av filmen, men 

efteråt var det en av de filmer jag såg mest fram emot att se. Filmen i sig var sedan inte fullt 

så bra som jag föreställt mig den efter att ha sett musikvideon. Detta fick mig att fundera lite 

kring hur en så kallad theme song, i fortsättningen kallad originalfilmlåt
1
, representerar en 

film. Då en låt spelas direkt när filmen är slut och åskådarna lämnar biosalongen är det mest 

logiska att denna måste representera filmen på något sätt. Det är ändå det sista åskådaren 

kommer ihåg från filmen, det är det som ligger kvar i bakhuvudet när denne återigen beger sig 

hemåt. Detta är något som vore intressant att gå djupare in på och se om det stämmer. 

 

Filmen Snow White and the Huntsman handlar om den elaka drottningen Ravenna som är 

besatt av skönhet och att vara för evigt ung. Kort efter att hon blivit drottning dödar hon 

kungen och låser in dennes dotter, Snövit, i ett fängelse. Flera år senare, då drottningen inser 

att hon behöver Snövits hjärta för att för evigt vara ung och skön, lyckas Snövit rymma ut i 

skogen. Ravenna skickar då den berömda jägaren efter henne då han är den enda som hittar i 

skogen. Jägare behöver dock bara träffa Snövit för att byta sida och istället skydda henne från 

Ravenna. I låten Breath of Life berättas det i låttexten om längtan efter evigt liv och hur det 

kan göra att en människa inte vet vad den ska göra. Låttexten hänger ihop lite med Ravennas 

historia och hennes mål. Hela filmen handlar om Ravennas suktan efter evigt liv och vad hon 

är beredd att göra för att få det. Om inte detta funnits hade inte Snövit behövt rymma ut i 

skogen och hon hade då inte heller träffat jägaren. Allting som händer i filmen har en 

koppling till Ravennas hunger på evigt liv. Filmen handlar dock i första hand om Snövit och 

hur hon med hjälp av jägaren ska vinna tillbaka sitt rike. Originalfilmlåten till Snow White 

and the Huntsman handlar alltså till viss del om det som händer i filmen, även om det inte är 

det viktigaste. Den handlar om det som leder varje scen framåt och är orsaken till att allting 

händer i filmen. Utifrån detta vore det intressant att se om det är på samma sätt i andra filmer, 

eller endast något som gjorts i denna film.  

 

                                                             
1
 Jag har valt att kalla det originalfilmlåt då låten är skriven direkt till filmen.  
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Senare i uppsatsen kommer jag redogöra för två sätt som man kan se på filmmusik utifrån. En 

av sidorna säger att filmmusik är bäst då den inte märks, medan den andra säger att för att ett 

soundtrack ska uppmärksammas måste publiken lägga märke till den. Som jag beskrivit ovan 

ville jag se Snow White and the Huntsman först efter att jag sett musikvideon till Breath of 

Life. Musikvideon, och därmed låten, marknadsförde alltså filmen på ett sätt som gjorde att 

jag ville se den. Det jag frågar mig efter att både hört låten Breath of Life och sett filmen 

Snow White and the Huntsman är om en originalfilmlåt har den funktionen jag först trott då 

den spelas i eftertexterna, alltså att den representerar filmen på något sätt, eller om den endast 

fungerar i marknadsföringssyfte 

 

1.1 BAKGRUND 

1.1.1 MUSIK I FILM – UR EN HISTORISK SYNVINKEL 

I sin text Music in film: soundtracks and synergy går Pauline Reay igenom ganska mycket om 

filmmusik i allmänhet. I början går hon in djupare på filmmusik genom historien. Då 

stumfilmen först kom använde man olika ljudeffekter för att det inte skulle vara helt tyst. Den 

28 december 1895 använde dock Lumière pianomusik för att ackompanjera filmen. Förutom 

att hjälpa åskådaren då de såg filmen fungerade musiken lite som en hjälp under 

filmprocessen också genom att bland annat försätta skådespelarna i ett speciellt känsloläge. 

Under filmens början användes musik i film av främst två anledningar. Den första var för att 

det skulle dölja ljudet av projektorn som annars kunde störa filmen. Den andra var för att 

åskådarna inte skulle vara rädda då mörker och tystnad kunde vara saker de fruktade (Reay 

2004, ss. 5-6). 

 

Under 1920-talet började bolagen hitta lösningar för att musiken skulle vara synkroniserad 

med bilden genom att vara en del av filmen och inte något som spelades live i salongen. Det 

var också nu ljudfilmen uppkom. Problemet med detta var att det var tvunget att vara helt tyst 

under inspelningarna och skådespelarna var tvungna att prata nära mikrofonerna (Reay 2004, 

ss.7-8). Då den klassiska Hollywood eran kom, runt 1930, kontrollerade filmbolagen allt inom 

filmprocessen, även musiken. Då hade man musikregissörer, kompositörer, orkestrar och så 

vidare (Reay 2004, ss.12-13). 
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1.1.2 POPULÄRMUSIK I FILM – UR EN HISTORISK SYNVINKEL 

Mervyn Cooke (2008, ss. 396-421) pratar i sin bok A History of Film Music bland annat om 

populärmusik i film. Han menar att det finns, sedan stumfilmstiden, en spänning mellan 

klassisk musik och populärmusik i film. Pianisterna som satt i biosalongen och 

ackompanjerade filmen upptäckte snart att det var användbart att använda sig av 

populärmusik i film istället för klassisk musik. Detta dels för att en låttitel kunde antyda vad 

filmen handlade om, men också för att åskådarens tidigare känsla för låten kunde spegla av 

sig på dennes känsla för filmen. Mellan åren 1910 och 1915 avtog dock populärmusiken något 

i film då man inte tyckte det gav samma status som klassisk musik gjorde. I slutet av 

stumfilmsperioden hade dock populärmusiken hittat tillbaka till filmen och filmbolagen 

upptäckte att en film tjänade mer pengar på att ha en originalfilmlåt kopplad till filmen. När 

ljudfilmen kom menar Cooke att populärmusiken levde kvar i filmens värld. Det blev för dyrt 

för bolagen med klassisk filmmusik. Populärmusik i film bidrog även till att det uppkom en 

slags konvergens i mediebruket där film, radio, teater och musikindustrin blev mer enhetliga 

och kunde tjäna pengar på varandra.   

 

1.1.3 ORIGINALFILMLÅTAR 

Cooke tar även upp ämnet originalfilmlåtar i sin bok A History of Film Music. Han menar 

bland annat att en orsak till att fler började med originalfilmlåtar till sina filmer handlar om att 

The Academy Awards 1934 fick en priskategori för just bästa originallåt. Samtidigt kom ett 

pris för bästa original score, vilket gjorde att filmmusik blev något att lägga mer fokus på. 

Cooke pratar om Bondfilmerna där det skrivs en titellåt
2
 till varje film. Han påpekar att 

titellåten där spelas främst i förtexterna, men kan även förekomma i eftertexterna. Annars är 

det just eftertexterna som är den plats på vilken en films originalfilmlåt vanligtvis spelas 

(Cooke 2008, ss. 405-408). 

 

Jeff Smith (1998, ss. 100-115) tar i sin bok The Sounds of Commerce: Marketing Popular 

Film Music, precis som Cooke, upp ämnet originalfilmlåtar i James Bond-filmerna. Bond 

själv har ett ledmotiv
3
 som återkommer i varje film. Detta ledmotiv är en av de saker som 

håller alla Bondfilmer samman. Då detta ledmotiv finns öppnas det upp för så kallade 

                                                             
2 Titellåt är samma sak som en originalfilmlåt, endast att den har samma namn som filmen. En originalfilmlåt 
behöver inte ha samma namn som filmen den skrivs till. 
3
 Ledmotiv är en slinga i musiken som återkommer under filmens gång. Denna slinga kopplas ihop med något i 

filmen, exempelvis att Bond leder striden och är på väg att vinna. Vid dessa tillfällen i filmen spelas samma 
musikslinga.  



4 
 

titellåtar. Till varje ny Bondfilm skrivs en låt med samma namn som filmen och framförs av 

en känd artist. Till den senaste filmen, Skyfall, var det Adele som gjorde och framförde låten. 

Smith menar också att producenterna Harry Saltzman och Albert Broccoli förespråkar att det 

finns vissa konstanta element i Bondfilmerna. Bland dessa finns exotiska platser, vackra 

kvinnor, en effektfull förtextscen samt en erotisk titel med följd av en minnesvärd titellåt. 

Denna titellåt ska sedan ta fasta på antingen filmens action eller romantik.  

 

1.2 PROBLEMATISERING 

Det finns inte särskilt många filmer som är helt fria från musik. På ett eller annat sätt dyker 

den upp oavsett vilken genre det är. Då jag funderade kring vad låten Breath of Life 

symboliserar i filmen Snow White and the Huntsman är det som sagt inte huvudhistorien som 

hörs, utan den elaka drottningens historia. Är detta, alltså att en subplot ligger som grund för 

en filmlåt, något som filmskaparna har valt specifikt för denna film eller är det vanligt för 

filmer som har en originalfilmlåt? För att ta reda på detta och få bästa resultat skulle man 

behöva se på ett större antal filmer. På grund av den tid jag har på mig kommer jag inte kunna 

göra detta. Istället kommer jag rikta in mig på två filmer som av olika anledningar verkar 

intressanta. Detta gör att det skapas en öppning till att fortsätta forskningen inom detta område 

i framtiden.  

 

1.3 SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om en originalfilmlåt speglar en films narration.  

 

2.0 TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt kommer jag redogöra för tidigare forskning inom ämnet filmmusik. Jag 

kommer dels gå in på filmmusik i allmänt, huruvida man kan se på filmmusik som något 

psykologiskt eller ej samt lite om populärmusik i film.  

 

2.1 MUSIK I FILM  

I sin text Why Music? The Sound Film and its Spectator pratar Claudia Gorbman (2003, ss. 

37-47) om filmmusik i allmänhet. Hon försöker reda ut hur musiken används i film och gör 

det genom att gå tillbaka och se på hur musiken användes under stumfilmstiden. Gorbman 

räknar upp sju punkter för hur musik används i en stumfilm enligt olika författare.  
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1. Musik hade används tidigare som bakgrund till olika tillställningar och då det funkar 

bra där användes det också i filmen. 

2. Det tystade ljudet som kom från projektorn. 

3. Det hade en slags semiotisk funktion där den kunde hjälpa till att ge en historisk och 

geografisk atmosfär tillika att visa vilka karaktärerna var. På ett sätt blev musiken 

karaktärernas röster.  

4. Den skapade en slags rytm till klippningen och bildens rörelser. 

5. Då musiken ofta spelades på plats skapade den en dimension i rummet som saknades i 

filmen. 

6. Det gjorde att det läskiga i bilden, som folk inte var vana vid, blev lite mindre spöklik. 

7. Den gjorde att åskådarna fick del av en gemenskap tillsammans.  

Några av dessa punkter går lite hand i hand med det som Pauline Reay menar i sin text. 

 

Det Gorman (2003, ss. 37-47) kommer fram till är att musik egentligen inte hör hemma i film 

då den är icke-diegetisk. Faktum är att några filmskapare inte trodde på musik i film när 

ljudfilmen kom då det skulle göra åskådarna förvirrade. Musik i film var helt enkelt inte 

realistiskt. Trots det påpekar Gorbman att musiken ändå har en viktig funktion i film. I 

verkliga livet finns musiken där för att lugna oss och göra oss mer avslappnade inför saker vi 

tycker är läskiga. Det är bland annat anledningen till att det spelas musik på ställen som hos 

tandläkaren och i affärer. Vi är vana att höra musik vid sådana tillfällen. Samma funktion har 

musik i film. Den lugnar oss i det vi inte förstår, som exempelvis klippningen och mer 

avancerat tekniska saker som kan förekomma i en film. Det Gorbman främst argumenterar för 

är att musiken i film främst är där av psykologiska skäl. Den hjälper oss att hålla fokus på 

berättelsen. 

 

2.2 FILMMUSIK PÅ ETT PSYKOLOGISKT PLAN 

Just hur musik i film ligger på det psykologiska planet går Claudia Gorbman (1995, ss. 19-41) 

djupare in på i sin text Narratologiska aspekter av filmmusik. I den går hon igenom relationen 

mellan bild och musik i film. Bland annat menar hon att musik (då även inräknat ljud i 

allmänt) är det enda element i film som används i det icke-diegetiska
4
. Precis som i sin förra 

text pratar Gorbman här om hur musiken hjälper åskådaren att förstå det visuella i en film. 

                                                             
4
 Med icke-diegetiskt menas det ljud och den musik som inte hörs i ”filmens värld”, alltså endast sådant som 

hörs utav åskådaren och inte av karaktärerna i filmen.  
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Om man ändrar musiken i en film ändras hela åskådarens uppfattning om filmen. Det är 

viktigt att lägga tid och tanke på just musiken då åskådarens koncentration kan tas från 

historien om musiken inte passar in i sammanhanget. Musiken hjälper alltså åskådaren att 

behålla fokus i filmen. Den perfekta filmmusiken hörs inte, utan ligger bara i bakgrunden och 

guidar åskådaren igenom det visuella och narrationen – såvida det inte är filmskaparens avsikt 

att det ska vara på något annat sätt.  

 

Enligt Gorbman (1995, s. 24) kan man lägga till vilken musik som helst till en scen och den 

kommer tillföra något. Scenen i fråga kommer således få olika innebörder beroende på vilken 

musik som spelas. Det är filmens totala dynamik och uppbyggnad som avgör åskådarens 

uppfattning om filmen. Som exempel tar Gorbman upp en scen i filmen Jules et Jim där de tre 

huvudkaraktärerna cyklar längst en landsväg. Hon diskuterar olika aspekter och tolkningar av 

scenen beroende på om de haft annan musik eller spelat den befintliga musiken på ett annat 

sätt.  

 

Jeff Smith (1996, ss. 230-247) förhåller sig kritisk till det resonemang Gorbman för om att 

musik i film är bäst då den inte märks. Han menar att försäljningen av soundtracks säger 

något annat. Smith ställer sig frågan; om filmmusik inte märks, hur kan då människor lägga 

pengar på att köpa skivor och notblad med just den musiken? Smith går igenom hur man ser 

på filmmusik enligt psykoanalytiska teorier. Han menar att dessa teorier beskriver filmmusik 

som en del av filmskapandet precis som klippning och kamerarörelser. Dessa är också något 

vi inte lägger märke till om de är skickligt gjorda. Filmmusiken guidar oss i karaktärernas 

känslor och det som händer i narrationen, men utan att vi lägger märke till det (Smith 1996, 

ss. 231-240). För att bevisa att dessa teorier inte håller använder sig Smith av filmen Love in 

the Afternoon. I den används låten Fascination på ett sätt som är högst märkbart för 

åskådaren. Varje gång melodin hörs tänker någon av karaktärerna på den kärlekshistoria som 

är huvudämnet i filmen. Låten hörs på olika sätt, men kopplas alltid tillbaka till dessa två 

älskare (Smith 1996, ss. 240-244). 

 

Enligt Smith (1996, ss. 244 – 245) uppmanar radion och skivförsäljningen oss att lägga märke 

till filmmusiken. Han tar även upp vad en originalfilmlåt betyder då den inte kan gå obemärkt 

förbi när den spelas i eftertexterna. Eftersom den musik som spelas i just eftertexterna inte har 

något visuellt som bollplank eller som meningsbärare fungerar den på ett annorlunda sätt. 

Denna musik tar vara på temat i filmen istället för att fungera narrativt. 
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2.3 POPULÄRMUSIK I FILM 

I sin text Must you Remember This?: Orchestrating the ’standard’ pop song in Sleepless in 

Seattle utgår Ian Garwood från filmen Sleepless in Seattle för att gå igenom hur populärmusik 

används i film. Det han vill poängtera är att populärmusik, ofta poplåtar, används främst i 

romantiska komedier. Garwood menar i sin text att popmusik i film har två roller. Den första 

är att göra det lättare för åskådaren att förstå hur en karaktär känner och den andra är att vara 

lite som en guide i fråga om hur åskådaren ska känna när den ser en viss scen. Det andra 

antagandet han gör är den mer kulturella delen om varför man väljer en poplåt i romantiska 

komedier. Garwood menar att en äldre låt symboliserar mer romantik än andra kulturformer. 

Att använda en äldre låt i en romantisk komedi skapar en känsla av äkthet och en mer 

gammaldags kärlek som vi symboliserar som mer ”sann kärlek”. En känsla som minst sagt är 

viktig i en romantisk komedi. Dock kan detta även betyda problem. Populärmusiken fungerar 

på ett narrativt stadium som beskrivet ovan, men om åskådaren inte har den känslan av 

musiken faller detta. Att en äldre låt ska kunna ge en känsla av ”sann kärlek” beror alltså helt 

på om åskådaren känner så inför just den låten. Alltså, menar Garwood, spelar ålder och 

bakgrund in en hel del när det kommer till hur vi uppfattar populärmusik i film. 

 

Vidare pratar Garwood om att klassisk filmmusik är väldigt beroende av vad som händer 

visuellt. Den kan trappa upp stämningen i en film på ett helt annat sätt. Populärmusiken är 

uppbyggd lite annorlunda. Ofta är det en röst som sjunger i den här typen av filmmusik som 

gör att åskådaren kan lyssna mer på musiken än bry sig om vad som faktiskt sker i bild. Dock 

kan detta även vara något positivt. Populärmusik kan på så sätt bli en slags berättare och 

kommentator till det som händer i bild. Musiken hjälper då till, inte för att höja stämningen, 

men för att hjälpa åskådaren att förstå det som händer (Garwood 2003, ss. 109-117).  

 

3.0 TEORETISKA UTGÅNGSTPUNKTER 

I den första texten pratar Gorbman om hur musik i film hjälper till att lugna åskådaren inför 

sådant som kan tyckas främmande och läskigt i en film. Riktigt den funktionen har kanske 

inte en originalfilmlåt då den främst inte spelas under filmens gång utan i eftertexterna. Om 

man ser till Snow White and the Huntsman och relationen till sin originalfilmlåt Breath of life 

kan jag ändå tänka mig att en filmlåt kan lugna åskådaren angående en film. Om vi ser en 

trailer för en film och känner att det kanske inte är en film vi vill se så kan en originalfilmlåt 
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lugna oss och få oss att faktiskt vilja se filmen. Detta är kanske mer hur en filmlåt är 

marknadsföring för en film, men den kan också lugna oss om vi tycker en film inte är något vi 

normalt skulle se, men låten symboliserar en berättelse som ändå inte är så olik från det vi sett 

tidigare. I trailern till Snow White and the Huntsman är det mycket action och saker som 

händer. I låten Breath of life utlovas dock en berättelse om en person som suktar efter evigt 

liv. Det kan få en person som är mer intresserad av något djupare att lugnas i all action som 

händer och faktiskt gå och se filmen.  

 

Gorbman pratar vidare om hur filmmusik inte ska märkas i film. Jeff Smith säger att musiken 

i eftertexterna tar vara på temat i filmen. Utifrån Snow White and the Huntsman kan jag förstå 

båda dessa resonemang. Återigen, en filmlåt hörs som oftast inte i själva filmen, men jag 

tycker ändå att Gorbmans resonemang går att ta vara på här. Jag började med att höra låten 

Breath of life innan jag såg filmen. Då jag personligen tycker låten representerar något annat 

än det som är fokus i filmen kunde jag inte koncentrera mig helt på filmen utan tänkte på låten 

och vad de ville med den. Om en filmlåt inte är skriven efter det väsentliga i filmens narration 

kan det vara svårt att koncentrera sig på filmen i sig, precis som om filmmusiken som spelas 

under en scen inte fungerar på ett berättande sätt. Då går det också att ta fasta på Smiths teori 

om att musiken som spelas i eftertexterna ska reflektera temat i filmen. Ett av temana i Snow 

White and the Huntsman är evigt liv. Det är trots allt Ravennas längtan efter evigt liv som gör 

att Snövit tvingas gömma sig i skogen och träffa jägaren. Misstaget, enligt min mening, är 

dock att det inte är det huvudsakliga temat i filmen som uppmärksammas.  

 

Gorbmans sätt att se på film och filmmusik är alltså på ett psykologiskt plan. Inom 

neoformalismen, som jag kort återkommer till senare i uppsatsen, ser man istället film som 

något kognitivt menar Kristin Thompson (1995, ss. 46-55). Mer än att endast skapa en 

emotionell känsla ska filmen sätta igång en tankegång hos åskådare. Vi tar inte endast in det 

vi ser och hör genom känslor utan även genom våra sinnen. Genom det förändrar vi vårt sätt 

att se på omvärlden. Thompson förklarar det som att konsten fungerar som hjärnans sport. 

Sport tränar kroppen medan konsten tränar vårt sinne. Konsten, i detta fall filmen, kan förnya 

vårt sätt att se på saker. Till skillnad från Gorbman menar alltså Thompson att filmen 

aktiverar oss att ändra tankesätt.  Trots att Thompson och Gorbman inte riktigt menar samma 

saker tycker jag inte att de tar ut varandra. Thompson pratar inte rent om filmmusik på det sätt 

Gorbman gör. Då Gorbman menar att filmmusiken inte ska märkas betyder inte det att 
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musiken inte kan hjälpa till att skapa den kognitiva sida som Thompson diskuterar. Tvärtom 

tror jag att dessa två kan gå lite hand i hand.  

 

3.1 NARRATION OCH TEMA 

Enligt Kristin Thompson (1995, s. 42) måste man bestämma sig för hur man vill se på en film, 

inom neoformalismen, innan man börjar sin analys. Att endast säga att man ska se på filmens 

innehåll gör att det kan bli fel. Utifrån olika perspektiv har en film olika innehåll. Jag har valt 

att se på filmerna jag analyserar utifrån narrationen, berättandet. Jag tror det bästa resultatet 

för min undersökning nås med just det sättet att se på en film. 

 

I boken Film Art: An Introduction redogör Kristin Thompson och David Bordwell för hur en 

film är uppbyggd utifrån ett neoformalistiskt perspektiv. De tar upp så kallade narrativa 

filmer, alltså filmer som berättar en historia. Då man pratar om narrativ film menar man oftast 

en fiktiv film, med det förekommer även i andra typer av film – exempelvis dokumentärer. Då 

man går och ser en narrativ film har man på förhand ofta ett hum om vad som kommer. Det 

går att anta att det kommer hända saker som senare blir lösta. Detta beror på att vi är vana att 

se narrativa filmer, men också för att det narrativa finns runt oss hela tiden. Vi ser världen 

narrativt (2008, s. 74) 

 

Narration är då olika händelser som sker har en orsak och verkan i tid och rum. Någonting 

händer i början av filmen som sedan utvecklas i olika steg och gör att karaktären är på ett 

annat ställe i slutet av filmen. Om den där första saken inte hänt skulle karaktären inte 

utvecklats och slutat som en annan person. Allting som händer i filmen har en orsak och får 

en verkan igenom filmen. Dock måste dessa saker vara sammanlänkade i en historia för att vi 

ska förstå dem. Att endast peka ut saker som händer gör det inte till ett narrativ. Det måste 

hänga ihop. En sak händer för att en annan sak redan hänt (2008, s. 75). 

 

Bordwell och Thompson tar även upp en films tema. Ofta då människor sätter sig ned för att 

se en film vill de lära sig något. De förväntar sig att det finns en mening med filmen som 

kommer visa något om livet. Dock finns det inte en oändlighet av olika meningar med filmer, 

utan flera filmer kan ha samma mening. Då denna mening finns övergripande i filmen och ses 

i de flesta scener blir det filmens tema. En film har olika budskap, men om man ser till det 

övergripande budskapet blir det filmens tema (2008, s. 62). Även i sin bok Poetics of Cinema 
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tar David Bordwell upp tema i film. Han menar att det är det sätt på vilket människor 

uppfattar filmen och deras tankar om denna (2007, s. 17). 

 

Det är just en films tema som jag valt att fokusera på i min uppsats. Genom att hitta temat i de 

filmer jag analyserar ska jag se om det går att få ihop med det låtarna säger.  

 

4.0 METOD 

Då det jag kommer fokusera på är att se hur en films originalfilmlåt representerar filmen i 

fråga har jag inte hittat någon metod som stämmer in på det jag ska göra. Därför kommer jag 

göra en egen variant av Michael Chions förslag till en audiovisuell analys enligt det sätt han 

kallar ”masking” i sin bok Audiovision: Sound on Screen.  

 

4.1 AUDIOVISUELL ANALYS 

En audiovisuell analys syftar till att utforska hur en film eller en scen använder sig av ljud och 

bild tillsammans. Chion menar att ljud är betydligt svårare att analysera än bild då ljud är en 

slags effekt snarare än klara bilder. När man gör en audiovisuell analys står två viktiga frågor 

i fokus, ”Vad ser jag?” och ”Vad hör jag?”. Genom att ställa sig dessa frågor vidgas inte 

endast vårt sätt att se på film, men också vårt sätt att se på världen (Chion 1994, ss. 185-186). 

Vidare menar Chion att det är viktigt att inte vara rädd för ord när man gör den här typen av 

analys. Det är lätt att annars säga att man hör ett ljud, men att göra det här ger inte mycket 

resultat. Istället måste man vara noga med att berätta vilket ljud det är man hör (Chion 1994, 

ss. 186-187).  

 

Chion (1994, ss. 187-188) tar upp två olika sätt man kan göra sin audiovisuella analys på. Det 

första sättet är ”masking”. Detta sätt går ut på att se en hel film, eller endast en scen, på tre 

olika sätt. Dels utan ljud, dels utan bild och del som scenen är skapt, alltså med både ljud och 

bild. Gör man detta så har man möjlighet att höra ljudet utan bildens inverkan på hur vi hör 

det som spelas. Samtidigt kan man också se bilden utan att påverkas av ljudet och dess effekt. 

När man gör på detta sätt är det dock viktigt att man har tillräcklig disciplin att ignorera det 

man redan vet. Även om man redan sett filmen i fråga och vet hur dessa två delar jobbar 

tillsammans måste man ha förmågan att koppla bort det och fokusera på endast en del. Det är 

detta sätt jag kommer använda mig utav i min undersökning, fast på ett lite annorlunda sätt. 

Mer om det under 4.1.1.  
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4.1.1 ALTERNATIV TILL ”MASKING” 

Då jag inte kollar enskilt på en specifik scen kan jag inte följa det Chion går igenom i sitt sätt 

”masking”. Dock kommer jag göra ett alternativ till detta där jag använder Chions metod på 

mitt eget sätt. Först kommer jag lyssna endast på låten. Vad säger låttexten och vilken typ av 

musik hör jag? Efter det kollar jag på filmen och analyserar den utifrån det jag fått fram av 

låten. Uppfyllde filmen de förväntningar jag fått av låten?  Speglar låten filmens narration? 

 

5.0 METODPROBLEM 

Det är svårt att analysera en låt utan att skriva vad den ger för känslor till mig personligen. För 

att göra detta skulle det behövas en grupp människor som fick lyssna på låten och sedan 

förklara vad den ger för känslor. Dock är det vad låten säger, kanske främst låttextmässigt, 

som jag intresserar mig för i relation till filmen. På grund av detta har jag valt att lägga störst 

fokus vid filmen och låten tillsammans. Jag kommer därför endast göra en beskrivning av 

låten. Vad säger låttexten och vad ger den för förväntningar inför filmen? 

 

6.0 MATERIAL 

Snow White and the Huntsman är en film som baseras på tidigare verk. Berättelsen om Snövit 

går att både läsa i olika böcker och se i olika versioner på film och TV. Det verkar rimligt att 

dra någon parallell mellan denna film och de jag väljer. Därför har jag valt två filmer som 

båda baseras på tidigare förlagor. Att det blev just dessa filmer är för att en av dem blivit 

nominerad till en Golden Globe 2011 för bästa originallåt 

(http://www.goldenglobes.org/browse/?param=/category_year/637) och den andra har gjorts i 

två versioner till två filmer som hänger ihop. Låtarna har även en låtskrivare gemensamt. 

Båda filmer är baserade på böcker som slagit stort över hela världen och filmerna har även de 

blivit väldigt stora. Den första filmen är baserad på en bok som har några år på nacken och har 

tidigare filmats, medan den andra och tredje filmen är baserade på en bok som är väldigt ny. 

Båda filmerna är de sista som gjorts i sin filmserie. 
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6.1 THE CHRONICLES OF NARNIA: THE VOYAGE OF THE DAWN 

TREADER – THERE’S A PLACE FOR US 

Den första filmen jag valt blev nominerad till en Golden Globe 2011 för bästa originallåt. 

Filmen är The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader som är regisserad av 

Michael Apted. I rollerna ser vi bland annat Ben Barnes som Caspian, Georgie Henley som 

Lucy, Skandar Keynes som Edmund samt Will Poulter som Eustace. Filmen är producerad av 

Fox 2000 Pictures och Walden Media och produktionen gick på cirka 155 miljoner dollar.  

Under öppningsveckan hade den tjänat in cirka 24 miljoner dollar. The Chronicles of Narnia: 

The Voyage of the Dawn Treader är baserad på C.S Lewis bok The Voyage of the Dawn 

Treader. Filmen är den tredje i raden om syskonen Pevensie och det magiska landet Narnia 

(http://www.imdb.com/title/tt0980970/) 

 

Originalfilmlåt till The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader är låten 

There’s a place for us. Låten är skriven av Carrie Underwood, David Hodges och Hillary 

Lindsey. Det är även Carrie Underwood som spelat in originalet av låten 

(http://www.artistdirect.com/nad/news/article/0,,7709278,00.html). För att varje land skulle få 

sin egen version av låten spelades den även in av andra artister. I Sverige spelades den in av 

E.M.D (http://en.wikipedia.org/wiki/There's_a_Place_for_Us_(song)), vilket också är den 

version jag kommer använda mig av i min analys. Varför detta är gjort är en ganska intressant 

fråga. Det är första gången jag kommit över att det gjorts och jag tycker inte att det bidrar med 

något särskilt till låten och filmen. Jag kan tänka mig att det är gjort för att åskådarna ska 

känna igen artisten och därmed lyssna på låten även utanför filmen.  

 

6.1.1 THE CHRONICLES OF NARNIA 

The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader är den tredje filmen om 

fantasilandet Narnia. Den första filmen, The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and 

the Wardrobe, handlar om syskonen Pevensie som tvingas flytta ut till ett hus på landet i 

andra världskrigets England. Under en kurragömmalek hittar den yngsta systern – Lucy - ett 

klädskåp som tar henne till Narnia. Inte långt efter hittar även den yngsta av bröderna – 

Edmund - skåpet och Narnia. Då Lucy träffar på en trevlig faun träffar istället Edmund på en 

elak häxa, kallad den vita häxan. Senare, när syskonen tvingas gömma sig för en av de som 

bor i huset, hittar även de två äldsta sysonen – Susan och Peter - klädskåpet och Narnia. De 

får veta att de alla är väntade och förväntas bryta den vita häxans förtrollning som gör att det 

http://www.imdb.com/title/tt0980970/
http://www.artistdirect.com/nad/news/article/0,,7709278,00.html
http://en.wikipedia.org/wiki/There's_a_Place_for_Us_(song))
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är vinter hela tiden i Narnia. Medan Lucy, Peter och Susan beger sig ut för att hitta fler som 

kan hjälpa dem går Edmund till den vita häxan. Senare under filmen kommer Edmund tillbaka 

till sina syskon och de vinner över den vita häxan med hjälp av lejonet Aslan. De krönts till 

kungar och drottningar över Narnia. I slutet hittar de tillbaka till klädskåpet och huset de kom 

från i vår värld.  

 

I andra filmen, The Chronicles of Narnia: Prince Caspian, återvänder syskonen till Narnia. 

Denna gång blir de kallade av prins Caspian som lyckats undkomma då hans farbror försökt 

döda honom. Caspian planerar att återta sin tron som Narnias kung med hjälp av de Narnier 

som gömt sig i skogarna allt sedan Caspians folk, talmarinerna, tog över Narnia. Syskonen 

Pevensie hjälper honom och tillslut lyckas de ta tillbaka tronen. I slutet, precis då syskonen 

ska återvända till vår värld, får de veta att detta var sista gången för Peter och Susan i Narnia. 

Edmund och Lucy kan dock komma att behövas igen vid ett senare tillfälle.  

 

I The Chronicles of Narnia: The Voyage och the Dawn Treader bor Lucy och Edmund hos sin 

moster och hennes familj under andra världskriget. Deras äventyr i det magiska landet Narnia 

tillsammans med syskonen Peter och Susan ligger och bubblar och mer än något längtar de 

båda syskonen tillbaka till landet där de är kung och drottning. En dag går deras önskan i 

uppfyllelse, men med sig får de även sin kusin Eustace. Tillsammans med kung Caspian ger 

de sig ut på ett äventyr för att lösa mysteriet med de försvunna lorderna.  

 

6.2 BREAKING DAWN PART 2- A THOUSAND YEARS, PT. 2 

Den andra filmen är Breaking Dawn part 2 som är en filmatisering av andra halvan av boken 

Breaking Dawn av Stephanie Meyer. Den är regisserad av Bill Condon. I rollerna ser vi bland 

annat Kristen Stewart som Bella, Robert Pattinson som Edward, Taylor Lautner som Jacob 

samt Ashley Greene som Alice. Filmen är producerad av Summit Entertainment och gick på 

cirka 120 miljoner dollar. Under öppningsveckan hade den tjänat in cirka 141 miljoner dollar i 

USA (http://www.imdb.com/title/tt1673434/?ref_=sr_1 ) 

 

Originalfilmlåt till Breaking Dawn part 2 är A thousand years, Pt. 2. Låten framförs av 

Christina Perri och Steve Kazee. Till Breaking Dawn part 1, som är den första halvan som 

gjorts på boken Breaking Dawn, skev Christina Perri låten A thousand years. Då Perri inte 

hade tiden att skriva en ny låt till andra filmen ombads hon skriva en ny version av den låt hon 

http://www.imdb.com/title/tt1673434/?ref_=sr_1
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skrev till första filmen. Resultatet blev en ny vers i början av låten samt att den gjordes på det 

sätt den var menad från början – som en duett 

(http://www.mtv.com/news/articles/1697241/christina-perri-thousand-years-part-2-breaking-

dawn.jhtml).  

 

6.2.1 THE TWILIGHT SAGA 

Breaking Dawn part 2 är den sista delen i filmserien, som baseras på böckerna med samma 

namn, om Bella och Edwards omöjliga kärlek. De tidigare filmerna är Twilight, New Moon, 

Eclipse samt Breaking Dawn part 1. Jag kommer göra en lite utförligare presentation av de 

tidigare filmerna i filmserien då dessa hör samman mer än i filmatiseringen om Narnia. 

Samma berättelse går igenom samtliga filmer och då jag väljer att se på den sista anser jag det 

ganska viktig att redogöra för vad som hänt i de tidigare filmerna. 

 

I första filmen, Twilight, får Bella veta hemligheten bakom familjen Cullen, i vilken Edward 

ingår – de är alla vampyrer. Just familjen Cullen kallar sig för vegetarianer då de endast 

dricker djurblod, inte människoblod. Bella låter sig inte skrämmas av det övernaturliga och 

hennes kärlek till Edward blir bara starkare. Det hela får skrämmande konsekvenser då 

familjen Cullen och Bella springer på tre andra vampyrer som inte är vegetarianer. En jakt 

börjar där den ena vampyren – James - bestämmer sig för att döda Bella. I sista stund lyckas 

Edward, med hjälp av sin familj, rädda Bella och i slutet går de på skolans bal tillsammans. 

Där vill Bella att Edward gör henne till vampyr, något Edward vägrar att göra. På balen lurar 

en av de två övriga vampyrerna som besökte Cullens. Det är James maka Viktoria.  

 

I New Moon inser Edward att det är farligt för Bella att vistas kring honom och hans familj. 

Då Bella skär sig på ett papper och en i familjen inte kan behärska sitt blodsug bestämmer sig 

Edward för att lämna Bella. Han och Cullens lämnar den lilla staden där de bor och Bella blir 

ensam kvar. I sin sorg börjar Bella umgås med Jacob. Han lovar att aldrig lämna henne. 

Tillsammans fixar de med ett par motorcyklar som Jacob senare lär Bella att köra. Då hon kör 

motorcykeln för första gången ser hon Edward. Detta leder till att Bella blir beroende av 

adrenalinkickar för att hon ska kunna se Edward igen. Snart kan inte längre Jacob hjälpa 

henne och även han lämnar henne. Bella är fast besluten att ta redo på vad som hänt med 

Jacob och får reda på att han är en slags varulv och nu ingår i en vargpack. Precis då Bella och 

Jacob återigen blivit vänner, och enligt Jacob något mer än så, återvänder en av Edwards 

http://www.mtv.com/news/articles/1697241/christina-perri-thousand-years-part-2-breaking-dawn.jhtml
http://www.mtv.com/news/articles/1697241/christina-perri-thousand-years-part-2-breaking-dawn.jhtml
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systrar – Alice. Genom en syn har hon sett Bellas adrenalinkickar och misstagit en av dem för 

ett självmord. Medan hon är där ser hon en syn där Edward försöker ta livet av sig genom att 

bryta en av de starkaste vampyrlagarna. Bella beger sig till Italien, där Edward befinner sig, 

och räddar honom i sista stund. Där träffar hon på Volturi – klanen vampyrer som ser till att 

alla lagar upprätthålls. En av dessa lagar är att hålla släktet hemligt för människorna, något 

som brutits då Bella är där. Genom en syn ser Alice Bella som vampyr i framtiden vilket 

räddar dem från att alla bli dödade. I slutet kommer hela familjen Cullen tillbaka till den lilla 

staden. Genom en omröstning i familjen får Bella sin vilja igenom om att bli vampyr. Hon 

lovar dock Edward att vänta till efter sin examen.  

 

I Eclipse står Edward och Jacob mot varandra. Jacob är rasande då Edward lämnat Bella och 

anser nu att han inte kan komma och ta henne tillbaka. Edward gillar inte Jacob då han 

försöker ta Bella ifrån honom. Bella ogillar att de bråkar och försöker fortsätta sin vänskap 

med Jacob även om hon valt Edward. Tillslut tvingas dock de två rivalerna samarbeta då 

Viktoria anfaller tillsammans med en armé av nyfödda, sådana som nyligen blivit, vampyrer. 

Viktorias enda mål är att döda Bella. I slutändan lyckas de båda samarbeta så Bellas liv räddas 

och fienden besegras. Samtidigt närmar sig Bellas examen och med den hennes förvandling 

till vampyr. Edward får henne dock att lova en sak till. För att han ska förvandla henne själv 

måste hon gifta sig med honom. Med en viss övertalning går Bella tillslut med på det. Jacob 

blir förkrossad.  

 

Breaking Dawn part 1 börjar med Bella och Edwards bröllop. Efter bröllopet väntar 

smekmånad och Bellas sista tid som människa. Smekmånaden slutar dock i en graviditet som 

är främmande för alla. Trots alla uppmaningar om att göra sig av med fostret väljer Bella att 

fullfölja graviditeten som snabbt suger livet ur henne. Graviditeten skapar även en osämja 

bland vargarna och Jacob bryter sig loss ur packen tillsammans med två andra. Jacob lär sig 

att Cullens är en riktig familj, trots att de är vampyrer med olika bakgrunder och inte var en 

familj medan de var mänskliga. Mot slutet bryter fostret Bellas rygg och Bella blir 

medvetslös. Ett dramatiskt kejsarsnitt görs och Bella och Edward får en dotter. Bella slutar 

andas och Edward sprutar först in sitt gift i hennes hjärta och fortsätter sedan med att bita 

henne över hela kroppen. Alla tror det är försent. Ursinnig av sorg går Jacob för att döda det 

nyfödda barnet. Då han ser henne i ögonen präglas han och kan därför inte döda henne. 

Samtidigt attackerar vargarna Cullens. Först då Jacob dyker upp och berättar om präglingen 
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avslutas kampen. Vargarnas starkaste regel är att den person som en varg präglats på får inte 

röras. Filmen slutar med att Bella öppnar ögonen igen.  

 

I Breaking Dawn part 2 tar Bella sina första steg som vampyr. Hon har nu blivit en del av 

familjen Cullen på riktigt. Allt verkar vara frid och fröjd förutom att Bella och Edwards dotter 

– Renesmee – växer fortare än ett normalt barn. De vet inte hur länge till hon kommer leva. 

Snart får Volturi veta om Renesmee och tror att hon är ett så kallat odödligt barn, vilka är 

förbjudna. De bestämmer sig för att döda Cullens. För att rädda sina liv tar Cullens hjälp av 

sina vänner runt om i världen. Det är dags för den sista striden.  

 

7.0 AVGRÄNSNINGAR 

Jag kommer lägga fokus på de filmer jag nämn, men jag tycker även att det är viktigt att ha 

hela filmserien i åtanke då de filmer jag har valt är de sista i sin filmserie. Det kan finnas delar 

i de tidigare filmerna i filmserierna som är viktiga för att man ska kunna förstå de sista 

filmerna.  

 

8.0 ANALYS 

Jag kommer börja med en mindre redogörelse av originalfilmlåten innan jag fortsätter med att 

utifrån originalfilmlåten analysera filmen. Jag har också valt att bifoga en segmentering av 

varje film för att det ska bli lite lättare att hänga med i min analys.  

 

8.1 THERE’S A PLACE FOR US  

I eftertexterna av The Chronicles of Narnia: The Voyage och the Dawn Treader spelas dennes 

originalfilmlåt There’s a place for us. Till eftertexterna visas även en animerad 

sammanfattning av hela filmen. There’s a place for us är en mid-tempolåt
5
 i popanda som till 

en början är väldigt lugn och stilsam, men efter hand ökar i styrka.  

 

Introt
6
 på låten är ett piano som i jämn och lugn takt spelar raka ackord. Bakom pianot hörs 

några stråkar. I första versen
7
 sjungs det om att det finns en plats för alla. Denna plats är mer 

än man någonsin kunnat drömma om. Det är den plats man kan fly till om det känns som att 

                                                             
5 En mid-tempo låt är en lugn låt, men som ändå inte är fullt så lugn som en ballad.  
6
 Intro är den del som börjar en låt. Den löper fram till det att någon börjar sjunga. 

7
 En låt är uppbyggd med normalt två verser. Verserna låter musikmässigt ganska lika varandra, men innehåller 

normalt inte samma text.  
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man bara vill ge upp och inte passar in. Musiken är hela tiden lugn och harmonisk. Först då 

bryggan
8
 kommer ökar musiken något i takt. Även sången blir starkare och mer slagkraftig. 

Låttexten säger att då rädslan kommer är det bara att ta blunda och ta någons hand. Tillslut 

når bryggan sitt klimax och övergår till refräng
9
. I refrängen återgår pianot till lite lugnare, 

samtidigt som trummor läggs på och på så sätt inte drar ner på tempot. Tidigare har en röst 

sjungit, men nu kommer flera röster in och sjunger tillsammans. Texten säger att det finns en 

plats där man kan vara kung och drottning och att det är skrivet i stjärnorna. Refrängens text 

avslutas med att exakt de vi är, är tillräckligt.  

 

Vers två liknar musikmässigt vers ett ganska mycket. Skillnaden är dock att trummorna 

fortsätter spela från refrängen och en akustisk gitarr läggs på. Låttexten säger att där vattnet 

och himlen möts är hjärtat fritt och hoppet väcks igen. Bryggan byggs återigen upp på 

liknande sätt som första bryggan. Låttexten säger att vi kommer finner det vi sökt och att vi 

var menade för så mycket mer. Bryggan övergår åter i refräng som låter precis som förra 

refrängen.  

 

Sticket
10

 fortsätter i samma anda som refrängen, men blir ännu lite starkare. I låtttextväg 

sjungs det endast att man ska fortsätta kämpa. Sedan försvinner alla instrument och en röst 

sjunger att det finns en plats för oss. En stråke bygger upp mot refrängen som sedan återigen 

kommer. Outro
11

 är en repris av sista delen av refrängen innan musiken går tillbaka till 

samma sak som i introt. Låtens fade out består sedan av att pianot och stråken håller kvar lite 

extra på sista tonen. 

 

Då jag hör There’s a place for us tänker jag på en historia om några som är utanför och söker 

en plats där de hör hemma. Det är det låttexten vittnar om. Musiken är väldigt lättsam och 

okomplicerat vilket gör att jag symboliserar det med ett lyckligt slut där de som sökt hittar en 

plats de hör hemma på. Det är förväntningarna som byggs upp inför filmen The Chronicles of 

Narnia: The Voyage of the Dawn Treader. 

 

                                                             
8 Bryggan är den del som håller ihop versen och refrängen. Bryggan bygger ofta upp versen mot refrängen. 
9 Refrängen är den del av en låt som kommer igen under flertalet gånger mellan verserna. Refrängen är ofta 
lika i både text och ton.  
10 Efter andra refrängen kommer ett stick. Det är som en extra vers, men låter dock inte som en av de tidigare 
verserna. Sticket är ofta kortare och kan vara text som redan sjungits tidigare i låten.    
11

 Outro är det som avslutar en låt. Det funkar på samma sätt som ett intro. Då sången tar slut spelas låtens 
outro 
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8.2 THE CHRONICLES OF NARNIA: THE VOYAGE OF THE DAWN 

TREADER 

Baserat på There’s a place for us är temat i The Chronicles of Narnia: The Voyage of the 

Dawn Treader att vara den man är. Låttexten i låten återgår ständigt till att fokusera på att det 

finns en plats där alla kan känna sig hemma och vara sig själva. Även om inte allt känns rätt 

för tillfället ska man inte ge upp utan stå för den man är. Efter att ha sett The Chronicles of 

Narnia: The Voyage of the Dawn Treader tycker jag att temat stämmer. 

 

Låttexten i refrängen är till största del förklarande för vad som händer i filmen. Den första 

textraden lyder ”We can be the kings and queens of anything if we believe”. Om man ser till 

inte bara denna film utan hela filmserien om Narnia går det att passa in texten på det som 

händer i filmerna. I den första filmen kommer syskonen Pevensie till Narnia efter att först 

skrattat åt den yngsta, Lucy, för att hon berättat om fantasilandet. Väl där blir de kungar och 

drottningar. Detta är något som fortsätter även i denna film. Direkt Lucy och Edmund 

kommer till Narnia blir de välkomna som kung och drottning av Narnia.  

 

En del i den tredje låttextraden lyder ”A world where you and I belong”. Den passar in på det 

faktum att Edmund försöker söka till armén i den verkliga världen, men får ett nej. Han blir 

arg då han faktiskt lett stora arméer i Narnia. Han känner inte att han hör hemma i England 

längre. Så fort han och Lucy kommer till Narnia igen blir de glada. Där behandlas de med 

respekt. 

 

Edmund får i denna film kämpa med att vara nummer två, precis som han gjort i de övriga 

filmerna. Tidigare har hans bror Peter tagit ganska stor plats och i denna film är det Caspian 

som tar störst plats. Under flertalet scener får Edmund vika sig för Caspian då besättningen på 

skeppet endast lyssnar på honom. I en scen blir Edmund och Caspian ovänner. Edmund 

kommenterar då att han förtjänar att vara nummer ett då han är modigare än både Peter och 

Caspian. I slutstriden jobbar de dock tillsammans och all fientlighet läggs åt sidan. Edmund 

inser att han kan tjäna lika mycket på att vara nummer två.  

 

Redan från början av filmen avundas Lucy andra flickor som får uppmärksamhet av pojkar. 

Hon vill vara som sin syster. Detta återkommer gång på gång i filmen. Det får sitt klimax då 

Lucy läser en förtrollning och blir sin syster. Väl då inser hon sitt eget värde och vill bli sig 
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själv igen. Det visar sig att allt bara var en dröm och då Lucy vaknar upp förstör hon pappret 

där förtrollningen står. Senare i filmen säger en flicka att hon vill bli precis som Lucy då hon 

blir stor. Lucy svarar då med att flickan borde bli precis som sig själv då hon blir stor. Lucy 

har då utvecklats till att inse att hon är bäst då hon är sig själv. Detta passar in på textraden 

”exactly who we are is just enough” som kommer i slutat av refrängen på There’s a place for 

us. 

 

Temat i The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader är att inse att man duger 

precis som man är. Det är den röda tråden som kommer åter i de allra flesta scener. Genom att 

se över samtliga filmer i filmserien passar There’s a place for us in på alla, även om det är 

just i The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader den får en extra stark 

betydelse. Filmen visar utvecklingen i karaktärerna till att de inser sitt sanna värde och att den 

inte ska ändra hur de är. Temat i filmen stämmer alltså överrens med det låten förmedlar och 

det går att jämföra There’s a place for us med The Chronicles of Narnia: The Voyage of the 

Dawn Treader. 

 

8.3 A THOUSAND YEARS, PT 2  

I en scen mot slutet av Breaking Dawn part 2 spelas vers ett och refrängen av A thousand 

years, pt 2. I denna scen visar Bella en flashback från samtliga filmer för Edward så att han 

ska veta hur hon känner. Låten kommer på nytt och i sin helhet en bit in i eftertexterna. A 

thousand years, pt 2 är en lugn popballad med lite jazzinfluenser.  

 

Introt består av ett lugnt piano som plockar sina ackord samtidigt som två stråkar, en ljus och 

en mörk, spelar i bakgrunden. Versen börjar efter cirka 22 sekunder och pianot går då över till 

raka ackord samtidigt som en gitarr börjar spela. En kvinnlig röst (Christina Perri) börjar 

sjunga i jag-form om första gången hon träffade någon. Från första stunden visste hon att hon 

funnit ett hem för sitt hjärta. Vidare sjunger hon om rädslan att falla samt hur den rädslan 

försvinner då hon ser denna person. Bryggan kommer och en manlig röst (Steve Kazee) läggs 

till i sången. Efter en kort brygga kommer refrängen. Perri sjunger återigen ensam och rytmen 

ökar något. Låttexten handlar om att hon dött varje dag medan hon väntat på den andra 

personen. Hon har älskat denna i tusen år och kommer fortsätta göra det i tusen till.  
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Efter ett kort mellanspel kommer vers två. Rytmen ökar något från första versen. Steve Kazee 

står ensam för sången som handlar om att han inte kommer låta något ta ”henne” ifrån honom. 

Allt som hänt tidigare har lett fram till detta ögonblick. Bryggan kommer igen och Perri 

stämmer in i sången. De fortsätter sedan att sjunga tillsammans i refrängen. En extra del läggs 

till i refrängen med samma melodi, men till viss del ändrad låttext. Den nya låttexten säger att 

den som sjunger alltid vetat att den skulle finna den texten handlar om samt att tiden fört 

dennes hjärta rätt.  

 

Sticket börjar med att repetera bryggan. Sedan försvinner alla instrument och endast gitarren 

fortsätter spela då Perri sjunger första delen av refrängen. Pianot och Kazee läggs på i en rad 

av refrängen innan alla instrument kommer tillbaka för att sjunga den sista delen av refrängen 

igen. Outro kommer då de flesta instrument försvinner. Kvar blir endast pianot, gitarren och 

två stråkar. Till slut gör de en fade out.  

 

Då jag hör A thousand years, pt 2 tänker jag på kärleken mellan två personer som väntat på 

varandra under en längre tid. Genom att låten spelas i slutet av filmen tänker jag att de 

äntligen måste ha funnit varandra och att det nu kommer vara de två för alltid.  

 

8.4  BREAKING DAWN PART 2 

Efter att ha hört A thousand years, pt 2 kommer jag fram till att temat i Breaking Dawn part 2 

måste vara kärleken mellan två personer och deras kamp om att vara tillsammans. Då jag sett 

Breaking Dawn part 2 tycker jag att detta delvis stämmer in. Dock skulle jag säga att temat är 

att kämpa för det man älskar, inte endast kärleken mellan två personer. Istället tycker jag att 

temat som kommer fram genom A thousand years, pt 2 stämmer in på hela filmserien. Det 

finns dock många tecken i filmen, så som återkommande musik från tidigare filmer och 

kommentarer som förstås bäst om man sett de övriga filmerna, som pekar mot att detta är en 

film som ska summera hela filmserien. Jag vill därför påstå att temat jag får ut av A thousand 

years, pt 2 stämmer överens med det verkliga temat i Breaking Dawn part 2.  

 

I den första scenen av Breaking Dawn part 2 öppnar Bella ögonen för första gången som 

vampyr. Hon ser sig om i rummet och får se Edward hålla fram en hand mot henne. Hon tar 

handen och reser sig upp. De kommenterar att de nu har samma temperatur och för första 

gången måste Bella tänka på att hon är den starkaste av dem. Allt i denna scen är väldigt 
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beroende av att de tidigare filmerna i filmserien. Gång på gång har det nämnts i de tidigare 

filmerna hur Edward håller tillbaka mot Bella av rädsla för att skada henne. Detta återkommer 

även i en scen senare i filmen. I denna första scen möts även publiken av kärleken mellan 

Bella och Edward som kommer fram i A thousand years, pt 2.  

 

Eftertexterna i Breaking Dawn part 2 är lite annorlunda från vad de brukar vara i andra filmer. 

Här är en summering av samtliga skådespelare och vad de spelar genom hela filmserien 

istället för endast eftertexter med namnen på de som varit med i filmen i fråga. Till 

skådespelarnas namn visas även en bild på dem från någon av filmerna. Det kan alltså vara 

karaktärer som inte synts till eller nämnts i Breaking Dawn part 2, men som funnits med i 

någon av de tidigare filmerna i filmserien. Genom att inkludera alla karaktärer blir det ett sätt 

att summera allt som hänt och inkludera de andra filmerna i denna.  

 

Då A thousand years, pt 2 spelas för första gången får publiken se en flashback från tidigare 

filmer. Där sammanfattas Bella och Edwards kärlek genom samtliga filmer i filmserien. Här 

inkluderas de andra filmerna återigen genom en upprepning av scener.  

 

En låttextrad i vers 2 av A thousand years, pt 2 går ”I will not let anything take away what's 

standing in front of me”. I en scen i Breaking Dawn part 2 läser Bella en godnattsaga för 

Renesmee. Efter frågar Renesmee om de alla kommer dö. Bella svarar att hon inte kommer 

tillåta någon att skada Renesmee. Detta går lite in i varandra. Trots att låttexten även kan 

tolkas som något mellan Bella och Edward genom filmserien så funkar den även i relationen 

mellan Bella och hennes dotter. Hela slaget äger rum för att Bella och familjen Cullen 

försöker skydda Renesmee och sin familj.  

 

Det går alltså att koppla ihop Breaking Dawn part 2 med sina föregångare i filmserien och på 

så sätt se ett samband mellan filmen och dess originalfilmlåt. Om man ser till endast denna 

film går det även att göra kopplingar mellan film och låt, även om det blir starkast om man ser 

över hela filmserien. Det går att jämföra Breaking Dawn part 2 och A thousand years, pt 2.  

 

9.0 DISKUSSION 

Originalfilmlåtarna till både The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader och 

Breaking Dawn part 2 passar in ganska bra på det jag fått fram som temat i varje film. 
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Låttexten i låtarna går in i filmernas narration och berättar på så sätt samma sak fast på ett 

annorlunda sätt. Båda filmerna är den sista film som gjorts i en filmserie och båda filmlåtarna 

går att placera in på både hela filmserien och den aktuella filmen. Starkast är detta då det 

kommer till Breaking Dawn part 2 som i sig är en sammanfattning av de övriga filmerna i sin 

filmserie. Det jag fått fram är att originalfilmlåtarna blir som ett komplement till filmen. Det 

blir ett annat medium att berätta samma budskap i. Både filmen och originalfilmlåten funkar 

på varsitt håll, men de blir starkare tillsammans.  

 

Trots att jag fått fram samma resultat för båda de filmer jag analyserat kan jag fortfarande inte 

svara på om en originalfilmlåt ska representera narrationen i en film inom fantasygenren. 

Detta för att jag på grund av tidsbrist inte hunnit analysera tillräckligt många filmer. Mina 

resultat är dock intressanta att ställa mot Snow White and the Huntsman och dennes 

originalfilmlåt Breath of Life. Det skiljer sig lite mellan det jag uppfattat från Snow White and 

the Huntsman och mina resultat. I samtliga filmer tar originalfilmlåten fasta på ett tema i 

filmen, men det är inte alltid huvudtemat som låten handlar om. Både Snow White and the 

Huntsman och Breaking Dawn part 2 tar fasta på mindre teman i sina originalfilmlåtar. Om 

man ser till Gorbmans idé om att filmmusik inte ska märkas och använder det på 

originalfilmlåtarna jag tagit upp får man lite olika resultat. Som jag skrivit tidigare så kunde 

jag inte koncentrera mig helt på Snow White and the Huntsman då jag såg den efter att jag 

hört Breath of Life. Efter filmen gick jag otillfredsställd och ansåg inte att filmen varit så bra. 

Om låten varit annorlunda kanske min åsikt också varit det. Då jag ser de filmer jag analyserat 

efter att jag hört dess filmlåt har jag inte haft några problem med att koncentrera mig på 

filmen. Då jag lämnat filmen har jag varit tillfredställd och tyckt att filmerna varit ganska bra. 

På ett sätt tror jag därför att Grobmans resonemang går att tillämpa även på originalfilmlåtar. 

Om originalfilmlåten är tillräckligt bra gjord och passar in med filmen så tänker man inte mer 

på det. Om originalfilmlåten istället är i disharmoni med filmen är det något man lägger 

märke till och som gnager i bakhuvudet. Samtidigt vill jag inte helt utesluta Smiths teorier om 

att filmmusik märks i filmer eftersom folk köper soundtracks. Detta blir kanske ännu viktigare 

då det handlar om originalfilmlåtar. Det är trots allt en artist bakom denna låt som också 

måste kunna tjäna pengar, annars skulle det inte göras originalfilmlåtar längre. Min tanke är 

att om en originalfilmlåt passar med filmen, och på så sätt inte riktigt märks, gillar publiken 

låten mer och kollar upp den vid ett senare tillfälle. Om det istället inte känts som att filmen 

och originalfilmlåten passar ihop väljer man att kanske varken se om filmen eller lyssna på 

originalfilmlåten. Trots att varken Grobman eller Smith diskuterar just originalfilmlåtar tycker 
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jag alltså att båda kan tillämpas på just originalfilmlåtar lika väl som på klassisk filmmusik. 

Då det kommer till originalfilmlåtar kan deras synsätt till och med komplettera varandra.  

 

Jag tycker att man kan se det neoformalistiska sättet att se på film i både de filmer jag 

analyser samt deras originalfilmlåtar.  Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn 

Treader handlar om att vara sig själv. Genom filmen och dess originalfilmlåt kan åskådarens 

syn ändras och lära sig något över det. Vi behöver kanske inte åka till ett fantasiland för att 

inse det. Det kan räcka med att besöka Narnia genom filmen. Originalfilmlåten förlänger 

sedan detta och påminner åskådaren om denna känsla och synsätt varje gång personen i fråga 

hör låten. Det samma gäller Breaking Dawn part 2, även om fokus där ligger på någonting 

som kanske är mer personligt för filmen, nämligen kärleken mellan Edward och Bella. Dock 

ges känslan om att man ska kämpa för det man älskar, något som når ut då man ser filmen. 

Detta kanske dock inte blir en förlängning genom originalfilmlåten. Där finns en liten skillnad 

mellan de filmer jag analyserat. Detta är något man skulle kunna spinna vidare på.  

 

Till filmen The Hunger Games har det skrivits flera låtar specifikt till filmen. Den som är 

mest framträdande är Taylor Swift och The Civil Wars låt Safe & Sound. The Hunger Games, 

likt Breaking Dawn, är baserad på en populär bokserie och filmatiseringen har blivit en succé. 

Till just The Hunger Games har det släppts ett soundtrack med låtar som är skrivna till filmen, 

men i själva filmen spelas det nästan endast klassisk filmmusik. Soundtracket heter The 

Hunger Games: Songs From District 12 and Beyond och innehåller låtar av artister som 

skrivits med The Hunger Games som inspirationskälla. Flertalet låtar har låttext som passar in 

på filmen. Flera artister lämnar även sin vanliga musikaliska stil för att passa in i den 

musikstil som skivan i övrigt håller. Tanken är att man ska förstå känslan i distrikt 12 om man 

så kommer därifrån eller aldrig hört talas om det. Låtarna tar fasta på olika saker. En del 

fokuserar på det faktum att protagonisten Katniss tar sin systers plats i de fasansfulla spelen 

där endast en av 24 deltagarna kommer ut levande. Andra låtar fokuserar på den relation 

Katniss får med den andra deltagaren från sitt distrikt – Peeta. En relation som skapas för att 

ge de som ser spelen en show, men som egentligen betyder mycket mer, främst för Peeta. En 

tredje sak låtarna handlar om är att hela tiden bli iakttagen då spelen visas live på gigantiska 

skärmar över hela landet. En av de som lämnar sin musikaliska stil för att passa in i 

soundtrackets musikaliska stil är Taylor Swift i låten Safe & Sound. Hennes countrypop byts 

ut mot en akustisk folkmusik inspirerad musik (http://www.billboard.com/features/the-

hunger-games-soundtrack-track-by-track-1006515752.story#/features/the-hunger-games-

http://www.billboard.com/features/the-hunger-games-soundtrack-track-by-track-1006515752.story#/features/the-hunger-games-soundtrack-track-by-track-1006515752.story
http://www.billboard.com/features/the-hunger-games-soundtrack-track-by-track-1006515752.story#/features/the-hunger-games-soundtrack-track-by-track-1006515752.story
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soundtrack-track-by-track-1006515752.story). Just Breaking Dawn går inte så långt att en 

egen skiva släppts med låtar inspirerade av filmen, men dock finns det låtar på soundtracket 

som är skrivna speciellt till filmen utan att för den delen faktiskt dyka upp i filmen. Att göra 

på detta sätt är troligtvis för att tjäna extra pengar. Många av fansen till The Hunger Games 

eller Breaking Dawn kommer troligtvis köpa skivan. Låtarna fungerar dock som ett andra 

medium att berätta filmen i. I fallet The Hunger Games går låttexterna igenom de känslor 

karaktärerna troligtvis känner i filmen. Soundtracket fungerar alltså som musik i film ska göra 

enligt Claudia Gorbman, utan att för den sakens skull spelas i samklang med filmens scener. 

Jag som åskådare behöver alltså inte se filmen för att första vad den handlar om ifall jag 

lyssnar på soundtracket. Samtidigt kan jag ha soundtracket i bakhuvudet då jag ser filmen och 

förstå karaktärerna mer än jag annars hade gjort. Behövs ett soundtrack som detta? Musiken i 

själva filmen gör sitt jobb väldigt bra så att göra ett extra soundtrack är endast för att tjäna 

pengar och marknadsföra både musiken och filmen. Med det sagt fungerar alltså låtarna ändå 

på ett berättande sätt.  

 

Utifrån min analys skulle man alltså på ett sätt kunna se en jämförelse mellan en film inom 

genren fantasy med dess filmlåt. Just inom genren fantasy ses även en utveckling kring 

filmlåtar. Istället för en originalfilmlåt kan en film få ett helt soundtrack. Jag tror detta är 

något som kan komma att göras till fler filmer i framtiden. Det är ett sätt för bolagen att tjäna 

pengar, för artister att uppmärksammas och för publiken att uppleva en film och en bok om 

och om igen. Man kan här prata om transmedialt berättande, alltså att flera olika medier 

berättar samma historia. Varje medium ska vara så utförligt berättat att det kan fungera på 

egna ben (http://www.svd.se/kultur/berattelsen-finns-overallt_5801299.svd). Det är det jag 

poängterar tidigare i min diskussion också. En film och dess originalfilmlåt fungerar på olika 

håll, men de är starkast tillsammans. En originalfilmlåt berättar, utifrån det jag kommit fram 

till, samma sak som filmen i fråga.  

 

10.0 AVSLUTNING 

I min inledning pratade jag om filmen Snow White and the Huntsman och hur jag inte anser 

att dess originalfilmlåt Breath of life stämmer överrens med det jag tycker filmen handlar om i 

huvudsak. Min tanke var att originalfilmlåten borde handla om det som är huvudtemat i 

filmen. Genom att se på tidigare forskning upptäckte jag att det inte forskats tidigare om detta 

och hittade där ett hål att fylla. Lite hur originalfilmlåtar används har det dock forskats om. 

http://www.svd.se/kultur/berattelsen-finns-overallt_5801299.svd
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Genom min undersökning upptäckte jag att originalfilmlåten stämmer ganska bra överrens 

med temat i de två filmer jag valde för min undersökning, dock var det endast huvudtemat i 

en av filmerna som stämde överrens med originalfilmlåten. I den vars originalfilmlåt inte 

stämde överrens med huvudtemat i filmen stämde det istället överrens med huvudtemat i den 

filmserie filmen tillhör. En originalfilmlåt kan alltså fungera som en slags sammanfattning av 

narrationen i antingen filmen i fråga, eller som en sammanfattning av narrationen i samtliga 

filmer som gjorts inom den berättelsen. Dock gäller detta endast de filmer jag analyserat.  

 

Som jag nämnt tidigare är det svårt att dra en slutsats efter att endast ha analyserat två filmer 

och deras originalfilmlåtar. Detta är därför endast en början på ett forskningsområde som går 

att forska vidare på. Intressant vore att se på filmer som inte ingår i en filmserie och vart fokus 

där ligger i originalfilmlåten. Intressant vore också att kolla närmare på film och deras 

originalfilmlåtar som transmedialt berättande. Jag är säker på att det finns något att spinna 

vidare på där. Finns det andra medium som används genom ett transmedialt berättande? Till 

sist är en intressant fråga att ta vidare huruvida en originalfilmlåt blir en förlängning av filmen 

när det kommer till att föra fram ett budskap och få åskådarna att börja ändra tankesätt.  
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12.0 BILAGOR 

12.1 SEGMENTERING – THE CHRONICLES OF NARNIA: THE VOYAGE 

OF THE DAWN TREADER 

I öppningsscenen får vi se hur Edmund försöker gå med i armén. Då hans ålder inte är inne 

blir han utskrattad av en annan i kön. Utanför säger han till Lucy att han är kung och deltagit i 

stora slag. Lucy påpekar att det var i en annan värld. I denna värld är han fortfarande en pojke. 

Samtidigt ser Lucy en pojke och flicka stå och skratta tillsammans. Pojken lägger bak en 

hårslinga på flickan. Lucy lägger bak en hårslinga på sig själv och ler. I ett rum med nålade 

insekter på väggarna sitter Eustace och skriver i sin dagbok om sina jobbiga kusiner – Lucy 

och Edmund. Allra helst vill han nåla upp kusinerna också. Då Lucy och Edmund kommer 

hem får de veta att de tvingas stanna hos sin moster några månader till, något ingen av dem 

vill. Kort därpå förs Lucy, Edmund och Eustace till fantasilandet Narnia genom en tavla. De 

räddas ur vattnet av kung Caspian och tas ombord på skeppet Gryningen. På skeppet finns 

bland annat den talande musen Reepicheep. Då Caspian skapat fred i hela Narnia sedan 

syskonen Pevensie var där senast ger de sig ut på en resa för att hitta de lorder som försvann 

då Caspians far dog.  

 

På första ön de kommer till på sin resa hittar de den första lorden i ett fängelse. Där får de se 

hur en grupp människor offras till en grön dimma och försvinner. De får veta att lorderna 

splittras då de begett sig ut för att lösa mysteriet med den gröna dimman. Caspian får lordens 

svärd och lovar att han ska försöka hitta de övriga lorderna. Från ön tar de med sig en man 

vars fru fanns bland de som togs av dimman.  

 

På skeppet fortsätter Eustace att känna sig utanför. Han snor en apelsin, men Reepicheep 

kommer på honom. Reepicheep utmanar honom i en svärdsfight vilket blir mer av en lektion 

där Reepicheep lär Eustace hur man använder ett svärd. I slutet av lektionen ramlar Eustace 

på en tunna och en liten flicka ramlar ut. Flickan är Gael som är dotter till mannen som gick 

ombord på skeppet för att hitta sin fru. Gael välkomnas på skeppet och Lucy tar hand om 

henne. 

 

Nästa ö de kommer till verkar vid första ögat obebodd. De går iland för natten och bestämmer 

att de ska söka igenom ön följande dag. Under natten kidnappas Lucy av osynliga varelser. 

Hon förs till ett stort hus där de osynliga varelserna tvingar henne att gå in och läsa en 
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förtrollning ur en bok av förtrollningar för att göra det osedda synligt.  På stranden börjar de 

andra vakna upp. Caspian väcker Edmund och de konstaterar att Lucy är borta. Tillsammans 

ger de sig av för att hitta henne. Inne i det stora huset hittar Lucy boken. I den finns en 

förtrollning som får Lucy att se ut som Susan. Lucy river ur sidan och gömmer den i kläderna. 

Hon läser rätt förtrollning och en man blir synlig - Coriakin. Utanför huset anfalls Caspian 

och besättningen av de osynliga varelserna. Snart blir de dock synliga och visar sig vara små, 

enbenta varelser som inte alls är särskilt farliga. Ut ur huset kommer Lucy och Coriakin och 

varelserna hoppar därifrån. Coriakin berättar för besättning om den gröna dimman. För att 

övervinna dimman måste de segla till Aslans bord och lägga alla lordernas magiska svärd på 

det. De måste söka efter den blå stjärnan som kommer leda dem rätt. Först då kan 

förtrollningen brytas och de kan rädda alla som blivit tagna av dimman. Coriakin varnar dem 

också för vad dimman gör med en människas sinne och att de alla kommer sättas på prov.  

 

Det tar inte lång tid innan Coriakin får rätt. En ohygglig storm driver in och Caspian blir rådd 

att låta uppdraget vara och vända om. Caspian insisterar dock på att fortsätta då han lovat att 

rädda människorna som tagits av dimman. På natten tar Lucy fram förtrollningen och läser 

den högt. Hon förvandlas till Susan. Genom en spegel kommer hon tillbaka till den ”riktiga” 

världen. Där möts hon av människor som häpnas över hennes skönhet. Även Edmund och 

Peter är där och snart upptäcker hon att Lucy inte längre finns. Ingen känner till Narnia 

längre. Lucy ser sig åter i spegeln på skeppet. Hon är sig själv igen. Aslan kommer fram och 

berättar om hur det är Lucys förtjänst att hon och hennes syskon hittat Narnia. Han ber henne 

att inte bortse från den hon är. Lucy vaknar upp och slänger förtrollningen i brasan. Hon går 

in till Edmund och Caspian som båda sover dåligt. Caspian pratar om sin far i sömnen och 

Edmund ser den vita häxan som han träffade i en tidigare film. De konstaterar att något leker 

med deras hjärnor.  

 

På nästa ö hittar de två lorder. En av dem har ramlat i en pool inuti ett berg som gjort honom 

till guld. Edmund blir förblindad av guldet och ett bråk utbrister mellan honom och Caspian. 

Edmund är trött på att alltid komma på andra plats. Innan bråket urartar för mycket stoppar 

Lucy dem. På en annan del av ön går Eustace för sig själv och muttrar. Han är trött på att vara 

på skeppet och vill tillbaka till England. Han kommer fram till en dal och hittar en skatt. 

Skatten förblindar honom och han försöker plocka på sig så mycket han kan. Invid ett skellett 

ligger ett av lordernas svärd. Tillbaka vid båtarna upptäcker Caspian, Edmund och Lucy att 

Eustace är borta. Caspian och Edmund vänder om för att hitta honom medan de andra 
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återvänder till skeppet. Snart flyger en drake mot skeppet och försöker sätta sig på masten. Då 

besättningen, främst Reepicheep, står emot draken flyger den tillbaka till ön. Där tar den tag i 

Edmund med sina klor och flyger iväg. Bakom några berg får Edmund se texten ”I am 

Eustace” stå i flammande bokstäver. Besättningen bestämmer sig för att stanna på ön över 

natten medan de tänker ut en plan för vad de ska göra härnäst då Eustace inte får plats på 

skeppet. På morgonen ser Gael den blå stjärnan och de ger sig av igen. Eustace flyger ovanför 

skeppet.  

 

Återigen sätts besättningen på prov. Denna gång är all vind borta och maten börjar ta slut. 

Trötta och hungriga svär en på att den kommer äta upp draken om de inte hittar mat snart. Då 

Eustace hör detta bestämmer han sig för att göra något åt detta och drar skeppet med sin 

svans. Besättningen jublar.  

 

Med Eustace hjälp når de snart den ö på vilken Aslans bord finns. De går iland. Vid Aslans 

bord sitter tre lorder förstenade. De är fortfarande vid liv. Caspian, Edmund och Lucy tar 

deras svärd och lägger alla på varandra. De konstaterar att ett svärd fattas. Den blå stjärnan 

uppenbarar sig och berättar att det sista svärdet finns inne på ön varifrån all grön dimma 

kommer ifrån. Det enda sättet att bryta förtrollningen på är att segla till ön och hämta svärdet.  

 

På vägen mot ön håller Caspian ett tal till sin besättning. Efter talet jublar alla och Caspian 

stannar till som om han för första gången känner sig som en kung över sitt folk. I en hytt gör 

sig Lucy iordning för det som väntar. Gael är med henne och säger att hon vill precis som 

Lucy då hon blir stor. Lucy går fram till henne och säger att hon ska bli precis som sig själv 

då hon blir stor. 

 

Väl inne på ön hittar de den sista lorden och tar honom ombord. Lorden varnar dem från att 

tänka då deras mardrömmar kan bli sanna. Edmund behöver bara höra de orden för att tänka 

på sjöormar. En väldig sjöorm uppdagar sig och besättningen tvingas slåss för sina liv. Då 

Eustace flyger till sjöormen i ett försök att förblinda den kastar lorden sitt svärd på honom. 

Skadad flyger Eustace från ön. Han landar på en mindre ö en bit bort där han träffar Aslan. 

Aslan gör honom till pojke igen och placerar honom och svärdet på ön där Aslans bord finns. 

Samtidigt som Eustace springer mot bordet med svärdet slåss Caspian, Edmund, Lucy och 

besättningen för sina liv. Gång på gång distraheras Edmund av den vita häxan som dyker upp 

i den gröna röken och försöker vinna över honom till sin sida. Samtidigt som Eustace lägger 
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det sista svärdet på bordet lyckas Edmund vakna ur sin trans och döda sjöormen. Dimman 

lättar och alla som tagits av den kommer flytande på båtar. Gael hoppar i vattnet och simmar 

till sin mamma. I vattnet finns också Eustace. Snart upptäcker de att de kommit till världens 

ände och Aslans rike.  

 

Caspian, Edmund, Lucy, Eustace och Reepicheep ror i en båt till stranden och går i land. 

Aslan möter dem. Caspian frågar om hans far finns i Aslans rike. Det gör han. Aslan berättar 

att om han vill träffa sin far igen är han välkommen. Caspian tar först erbjudandet men går 

sedan tillbaka. Han vill inte offra allt det som han fått av sin far. Caspian lovar att bli en bättre 

kung, något Aslan säger att han redan är. Reepicheep lägger dock ner sitt svärd och går in i 

Aslans rike. Han anser att han har gjort det han kan för Narnia och välkomnas av Aslan. Det 

blir sedan tid för Lucy, Edmund och Eustace att lämna Narnia. Aslan förklarar för Lucy att 

hon och Edmund inte kommer återvända. Då Lucy blir ledsen berättar Aslan att han finns i 

deras värld också, dock känd under ett annat namn. Lucy behöver bara lära känna honom 

under det namnet så finns han alltid där. De säger farväl till Caspian och kommer tillbaka till 

England. Med hjälp av en voice over förklarar Eustace hur de pratade om sin tid i Narnia 

varje dag efter det. Han säger också att han saknade sina kusiner väldigt mycket den dag de 

lämnade England för att åka till Amerika och sin familj.  
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12.2 SEGMENTERING – BREAKING DAWN PART 2 

Bella öppnar ögonen för första gången som vampyr. Världen runt henne är mer detaljrik och 

vackrare än tidigare. Hon ser Edward som sträcker ut en hand mot henne. Bella tar handen. 

För första gången sedan de träffades har de samma temperatur. Bella kramar Edward och 

säger att hon älskar honom. Han svarar med att han älskar henne också. Då Bella vill träffa sin 

dotter förklarar Edward att hon måste släcka sin törst först. De ger sig ut på jakt. Mitt under 

jakten känner Bella lukten av människa. Hon vänder om och skyndar åt det hållet. Edward 

stoppar henne och ska försöka hjälpa henne bort därifrån. Bella lyckas dock, till Edwards 

förvåning, ta sig därifrån själv och återuppta ursprungsjakten. 

 

Tillbaka vid Cullens hus kommer Jacob fram till dem. Bella är glad och förvånad över att han 

är där. Jacob vill att Bella ska lukta på honom innan hon träffar Renesmee. Bella gör som 

Jacob vill förvånat innan de går in i huset. Väl i huset hälsas Bella välkommen till familjen av 

samtliga familjemedlemmar. Där träffar hon också Renesmee för första gången. Då Bella 

håller Renesmee i sina armar lägger Renesmee en hand på Bellas kind. Bella får se första 

gången Renesmee såg henne. Edward förklarar att det är Renesmees gåva precis som han kan 

läsa folks tankar och Alice kan se framtiden. Jacob bestämmer att Bella kanske inte ska hålla 

Renesmee längre då det kan vara farligt för Renesmee. Bella blir arg och frågar vad hans 

problem är. Jacob förklarar att han präglats på Renesmee. Bella blir ursinnig. De går ut från 

huset och Bella ställer Jacob mot väggen. Bråket urartar och Bella råkar slå till Seth, en av de 

andra vargarna, så han flyger in i ett träd. Efter det låter Bella Jacob förklara att allting 

äntligen verkar rimligt. Hans kärlek till Bella var i stort sätt obegriplig innan Renesmee kom. 

Nu har alla bitar fallit på plats. Bella godtar detta och förlåter Jacob.  

 

Edward och Bella står med Renesmee. Resten av familjen kommer tillbaka till huset från 

skogen. Alice räcker över en nyckel till Bella och grattar på födelsedagen. Nyckeln visar sig 

gå till ett hus inne i skogen där Bella och Edward kan få lite privatliv. Inne i huset går Edward 

och Bella runt för att upptäcka saker. Ett rum är designat till Renesmee. I nästa rum har Alice 

gjort en stor garderob. Bredvid garderoben ligger sovrummet. Bella kommenterar att 

vampyrer inte sover. Edward menar att den inte är till för att sova i. De kysser varandra och 

älskar.  
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Då Bella och Edward kommer tillbaka till Cullens hus ringer telefonen. Det är Charlie. Han 

har ringt två gånger om dagen sedan Renesmee föddes. De pratar om att de måste säga till 

honom att Bella inte klarade sig. De måste flytta därifrån för att inte riskera att någon ser 

henne. Jacob vill inte att de ska flytta. Han tar sin motorcykel och åker hem till Charlie. Jacob 

förklarar att Bella lever, men förändrats en del. Då Charlie undrar vad han menar med 

förändrats klär Jacob av sig sina kläder och förvandlar sig till varg. Charlie blir förskräckt.  

 

Jacob återvänder till Cullens. Bella och Edward är ursinniga för att han satt Charlies liv i fara. 

Bella förklarar att om Volturi får veta att en människa känner till deras existens kan de alla 

dö. Jacob berättade dock inte om dem, bara att han var varg och Bella var något liknande. 

Jacob berättar också att Charlie snart är där. Cullens lär Bella hur man agerar mänskligt inför 

träffen med Charlie. Då Charlie kommer förklarar Bella att hon inte kan berätta vad som hänt, 

men att hon lovar att berätta allt han behöver veta. Charlie godtar det då Bella säger att hon 

annars måste försvinna. Charlie träffar också Renesmee. Han inser ganska snart att hon 

verkligen är Bellas dotter även om hon är för stor för att kunna vara det. Besöket går bra och 

då Charlie åker ifrågasätter Edwards bror – Emmett – om Bella verkligen är en nyfödd 

vampyr. Då Edward ber honom att vara lugn eftersom Bella är starkast i familjen för tillfället 

utmanar Emmett Bella på armbrytning. Bella vinner. 

 

Genom en voice over berättar Bella att hon aldrig känt sig mer levande. Att hon var född till 

att vara vampyr. Samtidigt visas bilder där Jacob och Sam sluter fred. Bella får en 

bröllopspresent av Volturi. Hon berättar att de bara har en fiende kvar: tiden. Renesmee växer 

fortfarande alldeles för snabbt och de måste ta vara på den stund de fortfarande har med 

henne. 

 

 Jacob och Bella är med Renesmee och fångar snöflingor. Renesmee är nu lika stor som en 

femåring. Bella berättar för Jacob att de planerar att åka till Brasilien då de tror de kan finna 

svar på Renesmees tillväxt där. På ett berg en bit bort står Irina – en vän till familjen Cullen. 

Då hon ser Renesmee springer hon åt andra hållet. Bella springer efter, men lyckas inte hinna 

ikapp henne. Tillbaka i Cullens hus bekräftar Carlisle att Irina skulle komma efter att han 

ringt hennes familj. Då Irinas fästman dödas i filmen New Moon av vargarna antar dem att det 

var synen av Jacob som fick henne att springa åt andra hållet. Renesmee och Edward sitter vid 

ett piano och Renesmee börjar spela några toner. Allas uppmärksamhet vänds. Edward 

fortsätter spela den låt han skrev till Bella i Twilight. Samtidigt, i en annan del av världen, går 
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Irina till Volturi. Hon rapporterar att Cullens gjort något hemskt. Genom en beröring kan Aro, 

ledaren för Volturi, läsa tankar och han tar Irinas hand och ser därmed det hon sett. Hemma 

hos Cullens kommer Alice in i vardagsrummet där Edward spelar piano och de andra sitter 

och lyssnar. Hon bär en vas blommor i händerna. Plötsligt stannar hon upp och tappar 

blommorna i marken. Jasper, är snabbt framme hos henne och frågar vad som hänt. Alice 

förklarar att hon sett hur Volturi kommer för att döda dem alla. De inser att Irina inte sett 

Jacob, utan Renesmee. Carlisle berättar att så kallade odödliga barn förbjöds då de inte kunde 

kontrollera sin törst eller bevara vampyrerna hemliga vilket gjorde dem extremt farliga. En av 

de som fick betala för sitt liv efter att ha skapat ett odödligt barn var Irinas mamma. Då 

Renesmee inte är något odödligt barn bestämmer sig Cullens för att ge sig ut i världen och 

fråga sina vänner om hjälp. De vill inte slåss, endast ha vittnen som kan bevisa för Aro och 

Volturi att de inte begått något brott.  

 

Hela familjen, inklusive Jacob, packar och gör sig redo för att åka iväg. Då kommer Sam, en 

av vargarna, med en lapp från Alice. Där står det att hon och Jasper gett sig av, men inte 

varför. Ledsna över att ha blivit lämnade av medlemmar av sin familj ger de sig ut för att söka 

upp sina vänner. Edward, Bella, Jacob och Renesmee åker mot norr för att träffa deras 

närmsta vänner – Irinas familj. De blir först förskräckta av Renesmee och drar samma slutsats 

som Irina. Snart upptäcker de dock att det är felaktigt och bestämmer sig för att följa med dem 

tillbaka för att hjälpa till. Carlisle och Esmee åker till Indien och får med sig fyra andra 

vänner. Då ryktet sprids om Renesmee kommer fler av nyfikenhet och bestämmer sig för att 

hjälpa dem. I slutändan blir det cirka 18 vampyrer. Pågrund av att så många vampyrer 

anländer förvandlas fler från indianstammen till vargar. Jacob tar på sig ansvaret att hjälpa 

dem förstå vad som händer. Två vampyrer från Rumänien anländer lite senare än de andra. De 

vill hjälpa till, inte av vänskap till Carlisle, utan för att de vill störta Volturi från makten. De 

förklarar att Volturi har egna vittnen. En av de övriga vampyrerna inser då vad som hänt. Vid 

ett möte där alla vampyrer är samlade berättar han att detta är ett klassiskt drag av Volturi. 

Cullens har en medlem – Alice – som Volturi vill ha och tar då chansen så fort den ges att 

döda alla övriga medlemmar för att få det dem vill ha. Då alla får veta att Volturi troligtvis 

inte kommer lyssna bestämmer de sig för att ge sig av. Edward lyckas dock stoppa dem och få 

dem att vilja slåss då han förklarar att alla som har en talang kan stå på tur. Om de inte gör 

något åt saken nu kommer fler av deras familjer dö.  
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Det dröjer inte länge innan de andra vampyrerna kommer fram till att Bella är en så kallad 

”sköld”. Det gör att hon är immun mot andra vampyrers talanger. Den enda som visats sig 

kunna använda sin talang mot henne är Alice som vid flertalet tillfällen sett Bellas framtid. 

Bella blir därför tränad till att kunna utvidga sin talang och kunna skydda dem alla. En av de 

övriga vampyrerna har förmågan att ge stötar. För att motivera Bella ger vampyren stötar på 

Edward. Tillslut lyckas Bella och hon räddar Edward från fler stötar. Samtidigt på annan ort 

besöker Volturi en av de Carlisle besökt, men misslyckats få över på sin sida. Volturi dödar 

vittnet. 

 

En kväll läser Bella för Renesmee innan hon ska somna. Då Bella tror att Renesmee sover 

kliver hon upp ur sängen. Renesmee vaknar och frågar om Alice och Jasper gett sig av för att 

de alla kommer dö. Bella lägger sig i sängen igen och förklarar att de gav sig av för att ge dem 

alla en chans att överleva. Uti vardagsrummet senare grubblar Bella över lappen Alice lämnat. 

Edward kommer in och berättar hur imponerad han är av Bella. Alla hinder hon mött har hon 

klarat av. De bestämmer sig för att ta ett varmt bad och Edward går före. Bella återgår till 

lappen och går fram till bokhyllan. Hon tar ut den bok till vilken pappret tillhör och öppnar 

den. Alice har lämnat ett meddelande till endast Bella, då hennes tankar inte kan ses av Aro, 

om att träffa en person vid namn ”J. Jenkins”.  

 

Bella, Jacob och Renesmee åker till Charlie. Bella lämnar av Jacob och Renesmee och åker 

vidare till staden. På en restaurang träffar hon J. Jenkins. Han ger henne pass till Renesmee 

och Jacob vilket gör att Bella blir ledsen. Hon hade trott det var något positivt, men i Alice 

plan ingick bara att Renesmee och Jacob skulle kunna fly om det blev en strid. Tillbaka i 

Cullens hus packar Bella en väska och lägger bland annat ner passen och lite pengar. Hon 

skriver även ett brev till Renesmee där hon förklarar att Jacob måste ta hand om henne. En av 

de andra vampyrerna ser henne och bestämmer sig för att lämna dem.  

 

Hemma hos Charlie firas det jul. Bella och Edward ger Charlie en resa bort från den lilla 

staden. Resan är bokad till nästa dag vilket gör Charlie misstänksam om de vill bli av med 

honom. Bella och Edward ser sorgset mot varandra. Charlie förklarar att det hur som fungerar 

och han tänker åka. På kvällen samlas alla vampyrer i skogen och gör sig redo för en strid. 

Jacob tänder en brasa och alla samlas för att prata krigsminnen. En bit bort står Edward. 

Carlisle kommer fram till honom. Edward berättar att alla är här för att riskera sina liv endast 

för att han blev förälskad i en människa. Carlisle förklarar att Edward hittade sin maka och 
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ingen klandrar honom för det. De är alla här för att skydda sina familjer. Edward ser mot ett 

tält där Bella och Renesmee sitter. Bella ger Renesmee ett halsband där det står att hon älskar 

Renesmee mer än sitt eget liv. Bella förklarar också att Renesmee måste stanna hos Jacob hela 

tiden under morgondagen, även om Bella skulle säga till honom att fly. Renesmee blir ledsen 

och vill inte att de ska skiljas åt.  

 

Det är åter dag. På ett fält samlas alla vampyrerna. Snart kommer även Volturi med en 

betydligt större skara vittnen. Från skogen bakom Cullens kommer även Jacob tillsammans 

med vargarna. Carlisle ber Aro att lyssna. Aro gör som han säger och pratar först med Edward 

och får sedan träffa Renesmee. Då de ser att anklagelserna av felaktiga dödar de Irina. Irinas 

systrar blir förskräckta och springer mot Volturi. Edward lyckas stoppa dem och menar att om 

de går till anfall får Volturi som de vill. Aro håller ett tal där han berättar att inget brott 

begåtts, men de kan inte låta det okände vara. Renesmee kan bli farlig och döda de alla om 

några år. Volturis vittnen vill slåss. Då kommer Alice. Hon har bevis för att Renesmee inte är 

farlig. Trots att hon visar Aro vad hon sett i framtiden vill inte Aro lyssna. Jacob flyr med 

Renesmee och Volturi tar Alice. Ursinnig går Carlisle till attack, men dödas snart av Aro. En 

strid tar form. Flera av Cullens och vargarna blir dödade. Tillslut lyckas de döda majoriteten 

av Volturi. Bella och Edward jobbar tillsammans och lyckas döda Aro. I det ögonblicket 

vaknar Aro till liv och han står fortfarande med Alice framför sig. Alla lever igen och ingen 

strid har skett. Alice förklarar att det är framtiden om inte Aro ger sig av. Då kommer även 

två nya vampyrer fram. En av dem är precis som Renesmee. Han förklarar att han växte, 

precis som Renesmee, men stannade till i växten efter ett tag. Han är nu över 100 år gammal. 

Aro bestämmer sig för att det bästa är att lämna Cullens ifred för tillfället och Volturi lämnar 

platsen.  

 

Efter att ha sagt adjö till alla sätter sig Bella och Edward på den äng de suttit i flera av de 

tidigare filmerna. Bella har övat med sin talang och kan nu föra över minnen till Edward. Hon 

för över alla sina minnen av dem tillsammans. Samtidigt som minnena visas spelas A 

thousand years, pt 2. Tillbaka vid Cullens hus igen kommer Bella fram till Edward, Jacob och 

Renesmee. Renesmee frågar och Bella svarar att de alla kommer vara tillsammans nu. På en 

terrass till huset står Alice och ser på dem. Via en syn ser hon hur Renesmee växt upp och de 

alla fyra är tillsammans. Alice ler.  
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Innan eftertexterna börjar rulla visas först ett utdrag ur de sista raderna av boken Breaking 

Dawn där ordet ”forever” tillslut står ensamt kvar. Sedan visas samtliga skådespelare som 

varit med i filmserien.  


