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Abstract 

 

A film can attract all kinds of emotions and moods of the audience through its audiovisual 

communications and cinematic expression, in which music plays a significant role in both 

understanding and interpretation of film content.  

It is interesting to explore the musical significance and the emotional aspect of the film out of a 

media and communications perspective and visual communications perspective because it’s a 

subject that belongs to the communications of scientific discipline as film is a media text which is 

working both as communicative and as audio-visual medium with its expressive aspects. 

 

The purpose of this bachelor’s paper is to increase and deepen the understanding of music's 

function and significant role in context with its reinforcing sense of visual expression in film. 

More specifically, it aims to explore the musical value of the expressive aspect of the media text 

in form of film musical Les Misérables (2012), which has been transmedialised from the novel of 

the same name, referring to the sound, music and song in relation to the film's visual expression. 

The research questions are at the core of the essay study: "how is music used to reinforce the cinematic 

visual expression?" and "how can music signify the narrative and highlight the emotional aspect of the film?" 

 

The theoretical framework is based on some of the key scholars assumptions such as Michel 

Chion (1994) and Claudia Gorbman (1987), who share the same theoretical views that the 

soundtrack seems powerful when it expresses its participation in a scene’s emotional moods as 

the music follows the scene’s rhythm, the image’s flow and contributes emotional and musical 

codes of emotions and expressions. According to Chion sound and image interact together to tell 

a story where sound enrich the image with expressive and informative values. Other important 

researchers in the field and their theoretical frameworks are included in the theory chapter. As in 

whole, aspects of musical communication and sound emotionalisation are seen by the previous 

research as a form of expression, where visual communication in the film is considered as 

important as the aural and musical for the narrative storytelling, and where the musical aspect 

with the interaction of the cinematic visual expression highlights the characters emotions and 

moods. 

 

The results of the empirical work is presented in about twenty pages qualitative content analysis 

together with its analytical perspectives that focus on the close reading of the narrative, visual and 

musical elements and their abstract narratives (emotional moods) in the media text’s seven 

selected film–song sequences. In performing of the analysis and interpretation of the media text 

content, the regard was taken to these before mentioned elements to answer the research 

questions and emphasize the purpose of the study as relevant as possible.  

The conclusion is based on the empirical work analysis and results, and the scholars previous 

theoretical assumptions in connection with my observations. 

Keywords:  musical  film  les miserables  soundtrack  emotions  moods narrative audio           

visual expression  communication musicology 
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Sammanfattning 

 

En film kan locka fram alla slags känslor och stämningar hos publiken genom sin audiovisuella 

kommunikation och filmiska uttryck, där musiken har en betydande roll i både förståelsen och 

tolkningen av filmmediet.        

Det är intressant att utforska den musikaliska gestaltningen och den känslomässiga aspekten i film 

utifrån ett medie- och kommunikationsperspektiv samt visuell kommunikationsperspektiv därför 

att det är ett ämne som hör till den kommunikationsvetenskapliga disciplinen eftersom film är en 

medietext, som fungerar både som ett kommunikativt och ett audiovisuellt medium med 

uttrycksmässiga aspekter. 

Syftet med den här uppsatsen är att är att öka och fördjupa förståelsen för musikens funktion och 

gestaltning i sammanhang med dess förstärkande känsla i visuell gestaltning i film. Mer konkret är 

syftet att utforska det musikaliska värdet i den uttrycksmässiga aspekten i medietexten i form av 

musikalfilmen Les Misérables (2012), som har transmedialiserats från roman med samma namn, 

berörande ljud, musik och sång i relation till filmens visuella uttryck. 

Dem frågeställningar som utgör kärnan för uppsatsens ämne är: ”hur används musik för att förstärka 

det filmiska visuella uttrycket?” samt ”hur kan musiken gestalta det narrativa och belysa den känslomässiga 

aspekten i film?”   

Det teoretiska ramverket baseras på några av framstående forskares antaganden så som Michel 

Chion (1994), och Claudia Gorbman (1987) som delar likadana teoretiska uppfattningar och 

anser att filmmusiken verkar kraftfullt genom att den uttrycker sitt deltagande i en scens 

känslostämning eftersom musiken följer scenens rytm, bildernas flöde och bidrar med 

emotionella och musikaliska koder för känslor och uttryck. Enligt Chion verkar ljud och bild i 

samspel för att tillsammans berätta en historia där ljud berikar bilden med uttrycksfulla och 

informativa värden. Även andra viktiga forskare inom området och deras teoretiska ramverk tas 

upp i teori-kapitlet. I sin helhet ses aspekter av musikalisk kommunikation och ljudets 

emotionalisering av den tidigare forskningen som en form av uttryck, där den visuella 

kommunikationen i film anses lika viktig som den ljudmässiga och musikaliska för det narrativa 

historieberättandet och där den musikaliska aspekten i samspel med det filmiska visuella uttrycket 

belyser rollkaraktärers känslo- och sinnesstämningar. 

Resultatet av det empiriska arbetet presenterar cirka tjugo sidors kvalitativ innehållsanalys 

tillsammans med dess textanalytiska perspektiv som fokuserar på närläsningen av dem narrativa, 

visuella och musikaliska elementen samt dem abstrakta narrativerna (känslomässiga 

sinnesstämningar) i medietextens sju utvalda film-sångsekvenser. I utförandet av analysen och 

tolkningen av medietextens innehåll, togs hänsyn till dessa omnämnda element för att kunna 

besvara frågeställningarna och understryka syftet så relevant som möjligt.  

Slutsatsen baseras på det empiriska arbetets dataanalys och närläsning samt resultat och 

forskarnas tidigare teoretiska antaganden i koppling till mina observationer. 

  Nyckelord:  musikalfilm  les miserables  filmmusik  ljudspår  känslor  stämningar  narrativ  audio 

visuell  uttryck  kommunikation  musikologi 
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1  Introduktion 

I det här kapitlet introduceras uppsatsämnets historiebakgrund, mina egna reflektioner kring 

problemområdet, syfte, motivering, frågeställningar och definitioner av ämnesrelevanta begrepp.  

1.1  Bakgrund 

         ”Music expresses that which cannot be put into words and cannot remain silent.”                         

Victor Hugo (1802-1885) 

Les Misérables (fransk originaltitel) är ursprungligen en roman bestående av tolv delar skriven av 

franske författaren Victor Hugo, utgiven år 1862. Romanen sägs höra till både romantiken och 

realismen och är framför allt ett humanitärt verk som uppmanar till mänsklig medkänsla och 

hopp även då man ställs inför svårigheter och orättvisa. Samhällets olycksbarn (svensk titel) är 

samtidigt en historisk roman, som detaljerat skildrar samhälle och politik i Frankrike under det 

tidiga 1800-talet (ne.se).  

Romanen handlar om den fattige arbetaren Jean Valjean som döms till fem års fängelse för stöld 

av bröd. Efter rymningsförsök ökas hans straff ytterligare. När Valjean till slut blir frigiven är han 

bitter och dyster på grund av all förnedring han fått uthärda, men han lyckas senare att bli en god 

människa. Han arbetar upp sig i samhället, och blir en framgångsrik industriman med egen fabrik 

och senare borgmästare. Det som jagar honom från hans förflutna är den hänsynslöse Javert, en 

före detta fångvaktare som har blivit polis, och som drivs av en övertygelse att brottslingar är och 

förblir brottslingar som aldrig kan sona sina felsteg. Javert ser det som sin plikt att föra Valjean 

tillbaka till fängelset. När Javert förföljer Valjean tvingas han att fly till Paris med sin unga 

skyddsling Cosette, dotter till fabriksarbetaren Fantine, och därefter förändras deras liv för alltid. 

Det hela utspelar sig i sviterna efter den franska revolutionen (1789)  och i upptakten av en ny. 

Les Misérables har därefter gjorts till en fransk scenmusikal, skriven av Claude-Michel Schönberg 

(musik) och Alain Boublil (originaltext), baserad på Victor Hugos roman Samhällets olycksbarn. 

Musikalen var först uppförd på scen i Paris 1980, i en form som var ganska annorlunda jämfört 

med hur den ser ut idag. 1982 började teaterproducenten Cameron Mackintosh att arbeta på en 

engelsk version, med sångtexter av Herbert Kretzmer. Denna omarbetade och engelska version 

fick sin premiär i London hösten 1985.  

Les Misérables blev nyligen lanserad som brittisk musikalfilm, utgiven 2012, baserad på 

scenmusikalen och romanen med samma namn. Musikalen som genom historien blivit ett 

fenomen och har setts av mer än 60 miljoner människor i mer än 43 länder på 21 språk. Det gör 

det till den musikal som har spelats längre än någon annan i hela världen, och som har 

transmedialiserats från roman till scenmusikal, till en storslagen filmisk musikupplevelse i Tom 

Hoopers spektakulära tolkning av Victor Hugos episka berättelse Samhällets olycksbarn (1862). Med 

scen i form av 1800-talets Frankrike berättar Les Misérables en fängslande historia om krossade 

drömmar, olycklig kärlek, passion, offer och försoning – det är en episk berättelse om den 

mänskliga själens odödlighet. Dem välbekanta musikalsångerna som “I Dreamed A Dream”, “One 

Day More” och “On My Own" återföds i Les Misérables som en fantastisk filmisk musikalupplevelse. 

(lesmiserablesfilm.com) 
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I rollerna agerar stjärnor som Hugh Jackman (Jean Valjean), Anne Hathaway (Fantine), Amanda 

Seyfried (Cosette), Russell Crowe (Javert), Eddie Redmayne (Marius) och Samantha Barks 

(Eponine) m.fl.(lesmiserablesfilm.com, imdb.com). För att få en första inblick i filmen och en 

föreställning av rollkaraktärerna (figur 1), rekommenderar jag att se officiell filmtrailer. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmen har prisats och nominerats på dem viktigaste filmgalorna i år. Les Misérables (2012) har 

blivit nominerat till fyra Golden Globes och vunnit tre, för årets ”Bästa Film”, Hugh Jackman 

som ”Bästa skådespelare” och Anne Hathaway som ”Bästa skådespelerska i biroll”. Filmen blev 

nominerad till åtta Oscars och vann tre av nomineringarna, bland annat för ”Bästa prestation i ljud 

mixning”, och Anne Hathaway för ”Bästa kvinnliga biroll”. Nio BAFTA nomineringar har också 

utförts där filmen vann tre priser för ”Bästa ljud”, ”Bästa produktion design” och ”Bästa skådespelerska 

i biroll” (se källa: youtube/LesMiserablesFilm, imdb.com). 

 

Figur 1. Filmaffisch för Les Misérables (2012) 

http://youtu.be/ZVUk-BRZVAM
http://www.youtube.com/watch?v=UvqubbL4Cwc
http://www.imdb.com/title/tt1707386/awards?ref_=tt_awd


 

 

9 

 

1.2  Reflektioner över problemområdet 

En film är en medietext, som både är ett kommunikativt och ett audiovisuellt medium, är en 

sammansatt enhet som är uppbyggd av flera berättandekomponenter även kallade 

gestaltningskomponenter som är specifika för filmmediet. En film kan locka fram alla slags 

känslor och stämningar hos publiken genom sin audiovisuella kommunikation och filmiska 

uttryck, där musiken har en betydande roll i både förståelsen och tolkningen av medieinnehållet.                         

Musiken i Les Misérables (2012), har olika återkommande ackordklang, musikaliska teman, 

ledmotiv och emotionella koder, som förmedlar olika känslor i mörkare "moll" eller ljusare "dur" 

toner beroende på vad som utspelar sig i filmen och på så sätt förstärker vad berättelsen vill säga. 

Det talar alltså om den känslomässiga stämningen hos rollkaraktärerna i filmen. Musiken med 

sina emotionella koder skapar således och förstärker känslan i filmen, för utan musiken kan 

filmen inte få sin genomslagskraft, budskapet kan inte helt nå fram och känslan blir då inte lika 

framträdande. Det är något man kan testa genom att se en filmsekvens där musiken har en 

central roll i berättandet, och stänga av ljudet, hur upplevs det då? Visserligen, finns det filmiska 

visuella uttrycket kvar men det blir utan den musikaliska aspekten och den förmedlade känslan 

som i sin roll förstärker hela sinnesintrycket i storyn. Det blir särskilt påtagligt i en musikalfilm 

eftersom hela berättandet är uppbyggt i sången och melodierna, och stänger man av ljudet så 

missar man även den gestaltningskomponenten som hela storyn är uppbyggd ifrån. Det filmiska 

visuella uttrycket utan ett sammahang med det ljudmässiga och musikaliska blir ungefär som i en 

stumfilm, dvs. en film utan ett inspelat ljudspår med bara ett bildspråk, som ansågs vara som ett 

universellt kroppsligt berättarspråk vilket innebar att filmerna förstods över hela världen.  

Egentligen var stumfilmen aldrig helt stum och aldrig helt utan musik, utan på visningarna fanns 

det en symfonisk orkester eller pianist som spelade levande musik på plats i biosalongen just för 

att ackompanjera filmen och förstärka filmens visuella uttryck med känslomässiga 

sinnesstämningar. (Buhler m fl., 2010; Tincknell & Conrich, 2006). Det skulle dröja fram till 1927 

innan ljudfilmen slog igenom på riktigt. Filmen Jazzsångaren (1927) brukar räknas som den första 

riktiga ljudfilmen och ljudets genombrott i film. Ordet stumfilm började användas först efter att 

ordet ljudfilm blev vanligt. I filmens historia erkändes musiken tidigt som en viktig aspekt i film, 

då den bidrog till stämningen och gav åskådarna väsentliga känslostunder (Cook, 1990; Buhler m 

fl., 2010). Musiken kan därför anses ha en central roll i filmskapandet och under filmens 

framförande. Det finns en hel del studier och teorier kring ämnet i musikvetenskap, s.k. 

musikologi, i relation till musikens roll i film, med fokus på filmmusik och filmljud som jag 

kommer att ta upp i teori-kapitlet. 

1.3   Syfte 

Syftet med denna uppsats är att öka och fördjupa förståelsen för musikens gestaltande och 

funktion i sammanhang med dess förstärkande känsla, där musiken är en berättarkomponent och 

förmedlare av känslan, i visuell gestaltning i film. Mer konkret vill jag utforska det musikaliska 

värdet i den uttrycksmässiga aspekten i medietexten i form av musikalfilmen Les Misérables (2012) 

berörande ljud, musik och sång i relation till filmens visuella uttryck. Men framförallt för att 

förstå hur musik, ljud och sång kan uttrycka och gestalta det som inte går att berätta enbart 

verbalt med dialog eller med visuellt uttryck.  
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1.3.1  Motivering av ämnesval och problemområdet 

Jag har valt musikalfilmen Les Misérables (2012) som studieobjekt i min uppsats dels för att jag 

fascineras av detta omtyckta musikalfenomen som har transmedialiserats dvs. gått från en 

litterärtext till en estetisk uttrycksform till en medietext dvs. från roman, sedan till scenmusikal 

och nu till musikalfilm. Dels eftersom det anses banbrytande av filmbranschen med levande 

musik- och sånginspelningar i en filmisk musikalfilm, vilket i sig skapar en intim kommunikation 

till åskådaren och gör det också intressant utifrån ett medie- och kommunikationsperspektiv. 

Skådespelarna i Les Misérables (2012) sjunger levande på plats under tagningarna, istället för att 

läpp-synka eller mima som det i vanliga fall har gjorts under inspelningar av musikalfilmer förr. 

Den levande sången och den mäktiga orkestermusiken i den här musikalfilmen har bidragit till att 

öka känslosamheten och närheten till åskådaren. Vanligtvis är ljudspåret till en musikalfilm 

förinspelad flera månader i förväg, och skådespelarna mimar sedan till det under uppspelning vid 

filminspelningen (Buhler m fl., 2010). Däremot, i den här filmen har varje låt spelats in live direkt 

med syftet att fånga spontaniteten i de levande framförandena. Alla inblandade, från Hugh 

Jackman till Russell Crowe till producenten Cameron Mackintosh, har berömt detta 

tillvägagångssätt eftersom det fick dem att koncentrera sig på sitt agerande och improviserande 

istället för agerande med enbart läpp-synkronisering. Regissören Tom Hooper har fått beröm för 

att ha utfört det i en sådan skala, som ingen filmregissör har tidigare gjort förut, och är något som 

filmkritikerna bl.a. Michael V. Tueth (2013), som också är forskare, har också utmärkt och 

lovordat. Inspelningen av skådespelarnas levande sång tillsammans med deras direkta agerande 

kan därför anses utmärkande för den här filmen och för sin genre, men även för den 

omfattningen och det tillvägagångssätt som använts. Tillvägagångsättet bestod av att under 

inspelningarna bar skådespelarna öronsnäckor med ljudet av en levande piano som spelades av en 

pianist bakom scenen, för att det skulle hjälpa dem att hålla sin sångstämma i takt med musiken. 

Det framstående var att det inte fanns någon inräknad eller förutbestämd tempo som det gör 

vanligtvis vid inspelningar, och det levande pianot kunde följa skådespelaren och inte tvärtom, 

vilket blev särskilt banbrytande för en musikalfilm. (se källa: youtube/soundmixing, 

youtube/singinglive,imbd.com/trivia,americamagazine.org/film/story-soul)                             

Det är intressant att utforska den musikaliska gestaltningen och den känslomässiga aspekten i film 

utifrån ett medie- och kommunikationsperspektiv samt visuell kommunikationsperspektiv därför 

att det är ett ämne som hör till den kommunikationsvetenskapliga disciplinen eftersom film är 

både ett kommunikativt och ett audiovisuellt medium, dvs. en medietext med uttrycksmässiga 

aspekter. Daniel Goldmark (2007) påpekar att film är utan tvekan ett visuellt medium, men att 

man inte får glömma att film är också ett musikaliskt medium. Musiken är i sig ett universellt 

språk och ett kommunikationsmedel som förmedlas ofta i filmiskt sammanhang tillsammans med 

det visuella uttrycket. Musiken som kombineras med bilderna blir på så sätt språklig. Aspekter av 

musikalisk kommunikation ses av den tidigare forskningen som en form av uttryck. Den visuella 

kommunikationen i film blir därför lika viktig som den ljudmässiga och musikaliska för 

historieberättandet. Då dagens visuella medier uppträder sällan enskilda utan nästan alltid i 

kombination med text, ljud och musik blir ett ”bild-text-ljud” språk utvecklat ur den här 

interaktionen och bildar en s.k. narrativ kommunikation (Hansson m fl., 2006). Det gäller att 

tillföra sådant som inte är uppenbart i bilder och dialog, utan sådant som händer i huvudet på 

rollkaraktärerna, menar Klas Dykhoff (2002). Detta kan tillföras och förstärkas genom ljud och 

musik eftersom det blir en viktig gestaltnings- och berättandekomponent i film. I filmens värld 

används ljud och bild i samspel för att tillsammans berätta en historia där ljud berikar bilden med 

uttrycksfulla och informativa värden, hävdar filmforskare och kompositör Michel Chion (1994). 

http://youtu.be/0obQ_a6Cm-c
http://www.youtube.com/watch?v=RgPKDATRrwA
http://www.imdb.com/title/tt1707386/trivia
http://americamagazine.org/issue/film/story-soul
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1.3.2  Frågeställningar  

 Hur används musik för att förstärka det filmiska visuella uttrycket i musikalfilmen Les 

Misérables? 

 Hur kan musiken gestalta det narrativa och belysa den känslomässiga aspekten i 

musikalfilmen Les Misérables? 

     

1.3.3  Definitioner av viktiga begrepp 

I den här delen förklaras några viktiga begrepp som nämns och återkommer i uppsatsens delar 

för att både förenkla läsningen och förståelsen av uppsatsens innehåll för läsaren.  

 

1.3.4  Dramaturgi och filmdramaturgi 

Dramaturgi eller konsten att berätta, är läran om det dramatiska berättandet som får publiken att 

lyssna till berättelsens slut (Bergström, 2009:16). Dramaturgi handlar om hur en berättelse är 

uppbyggd rent strukturellt och om hur man bygger upp en berättelse på ett bra och lämpligt sätt 

för att fånga publiken.  

Film och television har sedan tagit över den s.k. dramatiska modellen från teatern och därför har 

film som berättarform stort släktskap med teater och muntligt historieberättande, men till skillnad 

från teatern har filmen fler nivåer i sina uttrycksmöjligheter (Åkerlund, 2007:5). Begreppet 

filmdramaturgi har därför blivit den samlande benämningen för hur scener och sekvenser är 

ordnande, hur kameran används, hur bilderna komponeras, hur ljudet, klippningen och dialogen 

används vid film och tv-produktioner (Hansson m fl., 2006:64).  

1.3.5   Episkt berättande och episk film 

Den episka berättelsen har nästan alltid en tydlig berättare – antingen huvudpersonen, en 

sidokaraktär eller en berättaröst som förklarar vad som händer. För att ge spänning åt berättelsen 

vävs ofta flera historier samman som parallella historier och innan den första historien eller 

konflikten är löst har en eller flera planerats. Det kan också vara så att det finns flera viktiga 

konflikter som när berättelsen är slut också har förändrat personerna vi följt. Ofta används den 

här formen av berättande för att beskriva hur det är att växa upp och bli vuxen (Åkerlund, 

2007:7). 

Episk film är film som inte enbart bygger på en konflikt, utan flera. En episk film kan vara vad 

som kallas för dramatisk men utan att vara ett drama. Det som driver fram handlingen är en 

komplicerad väv av mindre konflikter och berättelser som knyts samman genom en rollkaraktär, 

en form eller ibland ett tema (Åkerlund, 2007:11). 
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1.3.6   Emotionella koder 

Musikens kommunikation och emotionalisering är en form av uttryck. Inom filmmusiken har 

emotionella koder två funktioner. Första funktionen är att musiken har utformats för att berätta 

till åskådaren hur man känner. Här används en accepterad retorik av den symfoniska musiken 

och användningen av allmänna musikaliska stämningar. Musik här kan medföra, bland annat 

åskådarens rätta inställning till filmen och till sina egna känslor om filmen.  Den andra funktionen 

av emotionella koder i filmmusik är att berätta för åskådaren vad rollkaraktärerna i filmen känner. 

Det skapar ett sammanhang där åskådaren avläser uttrycksfullheten av vissa melodiska eller 

instrumentala inslag och teman. (Frith, 1998:118–119). 

1.3.7   Estetik och filmestetik 

Estetik är ett av de estetiska synsätt och omfattar reflektion över fenomenets betydelse som 

betraktas som konstnärliga meddelanden (Aumont m fl., 1992). Ordet estetik kommer från 

grekiskan och betyder läran om förnimmandet, dvs. läran om det sköna eller uppskattningen av 

det sköna (ne.se). Estetik är från ett individperspektiv ett försök att ta reda på den mänskliga 

reaktionen på skönhet, konst och kultur. Estetik definieras traditionellt som en studie och en 

teori om skönhet och de psykologiska reaktionerna på det (Neufeldt & Guralnik, 1998); 

begreppet hänvisar särskilt till den gren av filosofin som behandlar konst, dess kreativa källor, 

former och effekter.  

Filmteori likställs ofta med det estetiska synsättet. Filmestetik blir därför en studie av film som en 

konstart och en studie av filmer som konstnärliga meddelanden. Det innebär ett koncept 

bestående av skönhet och i och med det estetiska omdömet av både åskådaren och teoretikern. 

Filmestetik beror på allmän estetik (Aumont m fl., 1992). 

1.3.8  Fabula 

Fabulan är den imaginära film dvs. en föreställning som åskådaren formar i upplevelsen och 

känslan av filmen. Känslan blir därför en viktig aspekt i receptionen av filminnehållet eftersom 

det är utifrån den som åskådaren skapar sin tolkning. Åskådaren konstruerar då fabulan med 

hjälp av inlärda scheman, menar Thompson (1995) som beskriver denna process så här: ”olika 

konstverk, det dagliga livet, filmteori och kritik förser oss med oräkneliga scheman, inlärda 

mentala mönster, mot vilka vi prövar individuella grepp och situationer i filmen. När vi ser film 

använder vi kontinuerligt dessa scheman för att ställa hypoteser – vad gäller karaktärernas 

beteenden, rummet utanför bilden, upphovet till ett visst ljud, och om varje mindre eller mer 

omfattande grepp vi noterar. Under filmens gång bekräftas eller förkastas åskådarens 

hypoteser.”(Jernudd, 2000:247–251). 

1.3.9 Filmljud 

Filmljudet är en aktiv del av filmberättelsen. Detta gäller både de miljöljud och den musik som 

förenas med bilderna. Musiken kan ofta vara så skickligt kombinerad i samspel med filmens 

känsloläge och narrativa system att publiken inte observerar det medvetet. Ljudet finns med som 

en förstärkande faktor som kan avgöra hur åskådaren ska uppleva en scen, exempelvis spännande 

när handlingen når höjdpunkten, eller romantisk då ljusa harmoniska melodier tonar fram. Ljudet 

kan också förutspå vad som ska inträffa genom att relateras till särskilda rollkaraktärer eller 
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handlingar (Hansson m fl., 2006:65). Med ljud skapas stämningar i film och med fel ljud kan man 

helt tappa illusionen av verkligheten (Åkerlund, 2007:6).  

1.4.   Filmmusik 

Filmmusik är musik eller musikaliskt instrumentalspel som skildrar och förstärker filmens 

budskap eller rollfigurernas känslotillstånd i filmen. Filmmusikens huvudfunktion är att tillföra 

filmen den känslomässiga dimension som bild, ord och ljud inte förmedlar med tillräcklig 

betoning. Filmmusiken kan bestämma en films tid, rum och miljö, samtidigt som den ger uttryck 

för rollkaraktärens känslor. Ibland ges de viktigaste rollkaraktärerna i filmen egna musikaliska 

teman som följer dem igenom filmen. Filmmusik skapar också en grund som formar åskådarens 

känslomässiga upplevelse (ne.se). 

1.4.1   Form och konventioner 

En films uppbyggnad har en form och består av olika berättandekomponenter s.k. konventioner. 

En konvention är en strategi som används som ett stöd i berättandet och i narrativ handling för 

att bestämma olika aspekter i form av tid, rum, uttryck och kontext i en story (Owens m fl., 

2006:19). Konventioner i film, s.k. filmiska konventioner är förutsättningar för ett effektivare 

berättande och ett tydligare filmspråk. Berättarkonventioner är väsentliga för förståelse av en 

film. Det kan gälla inom en films egna formella system, inom en filmgenre, som i detta fall är en 

musikalfilm med musikaliska konventioner för förståelse av musiken i filmen. Dessa 

konventioner bestäms och följs av filmregissören under inspelningen. En films form och mening 

är beroende av den sociala, ekonomiska och kulturella situation den produceras i (Jernudd, 

2000:248). 

1.4.2   Gestaltnings- och berättandekomponenter 

En film består av flera olika informationskällor som är specifika för filmmediet och som 

tillsammans skapar den filmiska upplevelsen. Dessa kallas för gestaltningskomponenter men är 

detsamma som berättandekomponenter och tillsammans skapar de en helhet som gestaltar de 

problem, teman och konflikter som filmen berör. Det finns sexton sådana komponenter, 

däribland musik, ljud, berättarröst och dialog, och som kan jämföras med sexton tangenter på ett 

piano och genom att trycka olika hårt på dem kan man skapa olika ackord, dvs. olika stämningar i 

scenerna. Med hjälp av gestaltningskomponenterna som bygger på föreställningar kan man styra 

åskådarna så att de drar egna slutsatser om innehållet (Granath, 2003:29–30). 

1.4.3    Metafor 

Metafor är ett bildligt uttryckssätt där likheter eller inre överensstämmelser motiverar att en 

gestaltning byts ut mot någon annan form som liknar det ursprungliga (ne.se). Musikaliska 

metaforer är sådana uttryckssätt som i film verkar för visuellt uttryck och skapar undermedvetna 

föreställningar av musikinstrument och ljud som används i musikstycket eller sekvensen för att 

berätta eller betona något som lyssnaren och åskådaren ska kunna placera till en redan existerande 

vokabulär musikalisk metafor. 
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1.4.4    Moll och dur 

Moll-tonarter inom musik tolkas som en framställning av negativa känslor, som sorg, vrede, 

smärta och längtan. Medan dur-tonarter tolkas som en framställning av positiva känslor. Dur har 

således "glatt", medan moll har "ledset" ackordklang (ne.se). 

1.4.5    Musikal och musikalfilm 

Musikal är en musikteaterform som sammanfogar tal, sång och dans och som framförs på scen. 

Många verk i genren har förlagor eller inspiration från andra medier, såsom romaner eller filmer, 

men det är lika vanligt att musikaler har originalhistorier. Musiken hålls vanligen i populära 

melodier och miljöer där rollfigurer framställs i regel realistiskt (ne.se). Musikalfilm är en 

filmgenre där sång och musik framförs istället för dialog, och som till skillnad från scenmusikalen 

har en fördel i att fånga rörelser kinematografiskt och skapa stilistiska effekter som kan förstärka 

det filmiska visuella uttrycket. 

1.4.6    Musikologi 

Musikologi är en annan synonym till musikvetenskap som är en humanistisk och teoretisk 

disciplin, som kan sägas vara läran om musik, och berör dess teori, funktion och historia. En 

äldre benämning är musikforskning (ne.se). Musikologi i den här uppsatsen kommer ha en 

relation till film och musikens gestaltning i film. 

 

1.5    Avgränsningar 

Musikvetenskapen, eller musikologin med relation till film kan göras väldigt bred och behandla 

hela filmhistorien sedan ljudfilmens uppkomst. För att hålla det relevant till problemområdet och 

frågeställningarna måste det avgränsas och teoretiskt fokusera på musikens gestaltande och 

narrativa roll enbart i musikalfilmen Les Misérables (2012) som därför blir mitt studieobjekt. Jag 

kommer att koppla ihop det med relevant forskning och teorier som berör musikalfilm, 

filmmusik och filmljud. Från filmen kommer jag att välja sju viktiga för handlingen film- 

sångsekvenser som nyckelscener, som består av musik- och sångframföranden. Närläsningen av 

dem utvalda sekvenserna i medietexten kommer därefter utgöra delen i det empiriska arbetet 

omfattande en kvalitativ innehållsanalys med textanalytiska perspektiven narrativ-filmanalys som 

är kombinerade ihop med ljud- och musikanalys som också är kombinerat. 
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2  Tidigare forskning och teorier 

I det här kapitlet kommer relevant tidigare och aktuell forskning med tillhörande teorier kring 

uppsatsämnets syfte och problemområde att redogöras och behandlas inför den kommande 

diskussions analysen senare i uppsatsen. 

2.1   Musikologins syn på filmmusik 

Catherine Provenzano (2008), som är musikforskare, menar i sin vetenskapliga uppsats Towards 

An Aesthetic Of Film Music: Musicology Meets The Film Soundtrack att filmmusik är ett relativt nytt och 

unikt fenomen som behandlar området inom musikologi med både dess begränsningar och mål. 

Film som ofta ses som enbart en visuell konst, i mötet med komponerad musik vävs i en enda 

konstform där bild och ljud sammanförs. Provenzano behandlar kritiken för filmmusiken som en 

genre i den tidigare forskningen där det har bedömts vara en outforskad genre inom musikologi 

och som ansetts vara obetydlig i relation till området pga. vissa forskare som hävdade att 

filmmusik inte var en seriös genre värd att utforskas. På senare tid har filmmusik blivit 

uppmärksammat från filmforskare och andra akademiska studier, därefter har det blivit erkänt 

som ett fenomen.  

Länge ansågs filmmusik vara en lättillgänglig produkt för masskonsumtion och kommersialisering 

av filmindustrin, och som en obetydlig hybrid av klassisk- och pop-musik som ansågs inte seriös 

nog att utforskas av musikforskare. Kommersiella motiv var en avskräckande uppfattning som 

musikvetare hade uppfattat som uppkomsten av filmmusik. Eftersom det ändå verkade felaktigt 

att föreställa sig att många av de mest omtyckta mästerverk av flera ledande kompositörer hade 

kommersiella mål, gav det upphov till att några musikforskare försökte senare att avkoda vad 

kompositörer vill säga med sin symfoni. Provenzano vill därför hävda att filmmusik är ett 

intressant nytt område och ett mångsidigt medium, och om man har möjlighet att förstå 

kompositörens inspiration för sitt musikaliska verk, kan man då kunna förstå vad kompositören 

vill säga med sin musik. I film är betydelsen av musiken inte så obetydlig som kritikerna har 

försökt att påvisa, menar Provenzano, med tanke på dem visuella och narrativa antydningarna av 

bilden är det enklare att avkoda vad filmens kompositör försöker att uttrycka och förmedla. Med 

andra ord ger musiken filmen en viss mening, vilket ger också ett tydligare perspektiv i vad 

kompositörens avsikt kan ha varit. En kompositör kan finna filmmusik och dess narrativa 

struktur som icke-begränsande eller som ett utlopp för uttryck och experiment. Filmens musik 

baseras på filmens narrativa berättandekomponenter. Musikens ändamål i film är att beskriva en 

scen, dvs. att gestalta berättandet i scenen och förstärka det. Filmmusiken verkar inte som en 

fristående enhet. Musik som är speciellt komponerad för att ackompanjera film dvs. ge musikalisk 

bakgrund till film, är grundad i den filmiska traditionen, menar Provenzano. Ursprungligen 

ansågs det att musiken vid stumfilms visningar har varit närvarande för att dämpa bilderna på 

skärmen eftersom det ansågs maskera bruset från projektorn. Men det finns självklart andra 

förklaringar till användet av musiken vid stumfilm, hävdar Provenzano. Bland dessa förklaringar 

finns först den historiska kopplingen till drama som går tillbaka till de antika grekerna, den andra 

förklaringen är musikens estetiska förmåga att skapa ett flerdimensionellt medium, och den tredje 

förklaringen är musikens psykologiska och kognitiva förmåga, dvs. att väcka bilderna till liv och 

täcka den andel av tystnad som annars skulle förekomma. När berättarösten och dialogen tillkom 

senare i film, har musiken medfört en större betydelse än att enbart täcka tystnaden eller 

projektorns brus. (Provenzano, 2008:79–82) 

 



 

 

16 

 

2.2  Filmvetenskapens syn på musikalfilm 

Forskning om musik i film har länge varit i stort sett begränsad till genren för den amerikanska 

musikalen, och ofta till sitt klassiska skede från 1930-talet till 1950-talet. Filmforskare som Rick 

Altman, Jane Feuer och Richard Dyer blev pionjärer med sina första seriösa analyser av 

musikalfilmen som en populär genre under 1970- och 1980-talen, med sina reflektioner om musik 

framträdanden i film. Filmforskarna Estella Tincknell och Ian Conrich (2006) menar i sin bok 

Film’s Musical Moments att musikal och musikalfilm har under en tid ansetts som marginaliserad 

och betraktad som en obetydlig genre i filmvetenskapen, trots att det under flera decennier varit 

en viktig genre och dess stjärnor har ofta framträtt som de mest kända och ikoniska från 

Hollywoods "guldålder". En orsak till den kritiska omskrivningen av musikaler och musikalfilmer 

verkar vara deras feminiserade status i filmkulturen, eftersom de kvinnliga stjärnorna sågs som 

mer framstående och musikalens popularitet bland den kvinnliga publiken växte, en annan orsak 

var de absurda synpunkterna om musikalfilm inom populärkultur i allmänhet. Dessutom hade 

musikaler en tendens att identifieras med en idé om ren underhållning, som var kopplad till 

Hollywoods egen representation av sig själv. Det hela har bidragit till att musikalfilmer har fått en 

problematisk status i den akademiska världen, anser Tincknell och Conrich (Tincknell & Conrich, 

2006). 

Sedan slutet av 1990-talet, har kritiken kring musiken i film fokuserat på den alltmer 

vetenskapliga och generella synsättet för film. Det vore därför ett misstag att anta att den 

musikaliska genren utgör den enda kommunikativa utrymme där musikaliska framträdanden har 

förgrunden i filmen. Musikaliska moment i film involverar såväl sång som dans som uppspelning 

av särskilda instrument, vilket också var vanligt i många tidiga Hollywood musikalfilmer, menar 

forskarna Tincknell och Conrich (Tincknell & Conrich, 2006). 

Estella Tincknell (2006) menar att den tydliga minskningen av musikalfilmen som en populär 

genre måste förstås i sammanhang med de större förändringarna i populärmusik och i 

filmproduktion under slutet av tjugonde århundradet och början av tjugoförsta århundradet. 

Även om musikaler inte är längre ett vanligt inslag i den ledande filmbranschen, är enstaka 

exempel på nostalgiska versioner av genren som Chicago (2002), samt några spektakulära 

musikalfilmer som Evita (1996) och Moulin Rouge (2001), har fortsatt att garantera publik. Detta 

tyder på att relationen mellan populärmusik och populärfilm förblir central även om det 

förmedlas och medialiseras annorlunda. Dessutom behåller den musikaliska traditionen sin 

emotionella användning av musik för att producera och organisera en känslomässig reaktion som 

öppet framförs som en del av filmen och som behåller sin betydelse i filmen, menar Tincknell. 

Hon anser att användningen av filmmusik som ett centralt inslag i en films mottagande och 

marknadsföring som har sitt ursprung i det ombytliga utrymmet för musik i musikens populära 

kulturhistoria samt i den specifika filmiska traditionen, där musikens ljudspår som är ett centralt 

inslag i populärfilmer anmärker att den klassiska musikalfilmens användning av musikalisk 

föreställning för att uttrycka den dramatiska utvecklingen eller känslomässiga intensiteten i 

berättandet - har ersatts av en postmodern modell för filmmusik i form av ett förinspelat ljudspår 

som förgrunden i inspelningen (Tincknell, 2006:132–133).  

Den ökande dominansen av ljudspåret i populärfilm är inte bara en fråga om stilistiska eller 

formella förändringar i filmproduktionen, utan den är också involverad i föränderliga 

uppfattningar om musikalisk framträdande, menar Tincknell. I den klassiska musikalen, är 

framträdandet oftast framfört öppet, inlevelsefullt och uttrycksfullt och består av uppriktiga 

känslor, eller är kopplat till det teatraliska framträdandet som fokuserar på stjärnornars begåvning 
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och charm. Ofta kan det vara en kombination av dessa element, men oavsett vilket, är själva 

framträdandet representerat som tillämpligt. När framförandet är frånvarande från det narrativa 

helt, kan ljudspåret verka för att distansera åskådaren från händelserna på skärmen, eller för att 

betona rollkaraktärerna och deras funktion, menar Tincknell. Musikens ljudspår kan till exempel 

också verka för att stödja de idéer eller ideal som är tänkta att tillhöra mer relevant till tidigare 

mer oskyldig eller mer romantisk tidsålder (Tincknell, 2006:136–137). 

2.3  Musikens gestaltande och funktion i film 

Claudia Gorbman (1987), som är en central teoretiker i ämnet filmmusik och professor i 

filmvetenskap, gör en utredning om musikens roll i film i sin bok Unheard Melodies: Narrative Film 

Music, där hon fokuserar på den narrativa musiken i ljudfilm. Genomgripande från filmteori till 

psykoanalytisk teori, diskuterar hon de många roller musik kan utgöra i film. Gorbman menar att 

musik har utvecklats som en integrerad del av ljudfilmen eftersom den åstadkommer så mycket 

på en gång. Musikens frihet från uttrycklighet av språket eller fotografiska bilder, kan enkelt med 

sitt betydelsefulla och uttrycksfulla värde förstås av lyssnare som tolkar 1800-talets orkester 

symfoni, där musikens formbarhet, dess rumsliga, rytmiska, och temporala värden, ger en speciell 

och komplex status i berättelsens filmupplevelse.  

Filmmusiken skapar samtidigt ett rum, ett språk, ett stöd, en rytm, ett betecknande av inre djup 

och känsla, och blir en sättare med betoning på visuell rörelse och skådespel. Det förenar, bild 

med bild, scen med scen, berättandets händelse med mening, åskådaren med berättandet, 

åskådaren med publiken, hävdar Gorbman. ”Ett betecknande av inre djup”, för att definiera det 

mer detaljerat tillägger Gorbman att ”musik finns för att tillfredsställa ett behov att kompensera 

för, fylla i det känslomässiga djupet som inte representeras verbalt”. Det är som om dem 

outtalade känslorna från rollkaraktären förmedlas till publiken genom musikalisk gestaltande där 

musiken måste avslöja vad rollkaraktären känner vid varje given ögonblick, vilket gör dessa 

känslor mer påtagliga och därför mer övertygande för åskådaren. Ibland måste musiken fånga 

känslor som under filmens gång inte kan uttryckas verbalt eftersom de kan vara tänka som 

hemliga kärleksaffärer eller djupa hemligheter. Om känslorna skulle avslöjas verbalt skulle det 

både störa filmens gång och förstöra spänningen, musiken bygger istället upp spänningen utan att 

brista den dramatiska utvecklingen. Om vissa känslor skulle betonas verbalt, skulle publiken inte 

bli helt övertygad. Med andra ord, måste musiken fullfölja det orden inte kan kompensera, dvs. 

fylla i det känslomässiga djupet som inte kan gestaltas verbalt med dialog eller uttryckas visuellt. 

Musiken kan därför påverka en films narrativitet med dessa känslomässiga värdeladdningar. 

Filmmusik kan sätta speciella känslostämningar och förstärka känslor, men allra mest är musiken 

en beteckning för känslan själv, hävdar Gorbman. Musiken kan förstås genom emotionella och 

musikaliska koder. Det är i dessa koder musikens betydelse och mening skapas. (Provenzano, 

2008:83; Gorbman, 1987)  

Michel Chion (1994) som är kompositör och en central filmteoretiker, delar samma uppfattning 

som Gorbman, och anser att filmmusiken verkar kraftfullt genom att den uttrycker sitt 

deltagande i en scens känslostämning eftersom musiken följer scenens rytm, bildernas flöde och 

bidrar med emotionella och musikaliska koder för känslor och uttryck (Chion, 1994).         

Claudia Gorbman (1987) menar att musiken som är inkodad i det filmiska sammanhanget skapar 

en mening som kan associeras med filmens rollkaraktärer, platser, situationer eller känslor. 

Karaktärerna övergår till objekt när dialogen förenas med musik. Musikens uttryck kan därför 

upplevas parallellt med det visuella uttrycket dvs. det som utspelar sig i bilderna, eftersom de 

båda samspelar och hänger samman.  
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Musikens huvudsakliga funktion i film är därför att binda ihop handlingen där alla delar i storyn 

förenas till en helhet, och där musik ger en känsla av kontinuitet, eftersom film är inte enbart 

visuellt kontinuerlig är den därför i ständig fara att falla isär. Musiken håller ihop bildmontaget, 

menar Gorbman, samtidigt som den hindrar det från att falla isär. Gorbman anser att 

filmmusiken därför är multifunktionell och måste bygga på kultur, känslor, drama och tradition. 

Musiken i filmen måste hålla en nära relation med alla andra element i filmen som skall vara 

oberoende, vilket blir avgörande för framgången av filmen. All filmmusik måste uppfylla dessa 

krav för att fullborda sin funktion i film, anser Gorbman (Provenzano, 2008:84–90; Gorbman, 

1987). 

James Buhler (2010) refererar till Gorbman i sina antaganden kring musikens roll i film och 

musikens narrativa gestaltande, och menar att musik kan främja vad Gorbman kallar ”formell och 

rytmisk kontinuitet i en scen”, genom att rama in hela scenen med sin närvaro eller frånvaro.   

Det enklaste exemplet på hur musik kan forma en scen är under ett direkt levande 

sångframträdande. Musik är otvivelaktigt förgrundad i en scens kontinuitet, menar Buhler, och 

den form av musiken som den skapar - blir också den formen av scenens representation. Sådan 

rutinmässig närvaro förväntas främst i musikaler, men förekommer även i dramatiska långfilmer. 

(Buhler m fl., 2010:18; Gorbman, 1987) 

Musikens ljudspår har blivit avgörande för spridningen av filmens textuella betydelser, både när 

det gäller marknadsföring och vid olika moment av mottagande, menar Estella Tincknell (2006). 

David R. Shumway (1999), anser att målet för den traditionella filmmusiken är att uppnå en 

känslomässig reaktion hos betraktaren, utan att dra uppmärksamhet till sig, med nyare ljudspår 

som består vanligen av tidigare förinspelat ljud, och som har satts samman med antagandet att 

publiken kommer att känna igen artisten, låten, eller en välbekant musikstil. Shumway påpekar att 

den känslomässiga upplevelsen av populärmusik i musikalfilm är intensivt kraftfull, och genom 

att betrakta betydelser som redan är i cirkulation genom sin intertextuella relation till en viss 

musikstil, artist eller ett historiskt moment, kan ljudspåret framkalla känslor och associationer 

utan att behöva producera dessa element genom enbart berättandet (Tincknell, 2006; Shumway 

1999). Dem representativa strategierna av berättandet kan även bli oklara genom ljudspåret på 

grund av den betydande kommunikativa skillnaden mellan den narrativa och textuella verkan. 

Den emotionella kraft musiken kan medföra, kan på så sätt skapa en grund till motstånd mot de 

betydelser som erbjuds av berättelsen genom att undgå den diskursiva praktiken av berättandet, 

eller kanske till och med arbeta för att förändra dess betydelse genom ljudspårets motstycke för 

musikalens framträdande (Tincknell, 2006:144). 

Catherine Provenzano (2008) menar att filmmusik, precis som all annan musik, lyckas eller 

misslyckas efter hur effektivt det manipulerar de komplexa koderna och syntaxen i en musikalisk 

konvention och tradition, och hur kreativt det utbreder sig på dessa konventioner och traditioner. 

Instrument, melodier och ackordklang är alla noga utvalda för att uppnå en önskad effekt i film, 

dvs. framkalla en önskad känsla. Musikens stil och harmoniska strukturer utlöser associationer till 

åskådaren. Dessa musikaliska gester skulle sannolikt inte framkalla samma associationer till 

åskådaren, om de inte redan var grundade i den västerländska musiktraditionen. Musik kan inte 

garanteras vara konsekvent i sin effekt på grund av människors olikheter, men den musikaliska 

traditionen strävar efter att begränsa dem olika tolkningarna. Som ett resultat av århundradens 

musikalisk och kulturell utveckling, har lyssnarna lärt sig att tolka ett visst blåsinstrument 

exempelvis som ett stridsrop, svepande stråkar som ett tecken på kärlek och romantik, krypande 

slagverk som en signal för hotande fara, menar Pronvenzano. Dessa kopplingar är avgörande för 
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filmmusik. Med andra ord, för att kompositörens arbete ska vara effektivt, måste lyssnaren kunna 

placera vad den hör till en redan existerande vokabulär musikalisk metafor. (Provenzano, 

2008:85) 

Annabel J. Cohen (1999) hävdar att musiken i filmens kontext har åtta funktioner. Den första 

funktionen är att musiken maskerar bruset och oljudet i filmen. Den andra funktionen är att 

musiken ger fortlöpande kontinuitet mellan scentagningarna, till exempel när kameran växlar 

mellan närbilder av två personer som tittar på varandra. Tredje funktionen är att musiken riktar 

uppmärksamheten mot viktiga element på skärmen genom strukturella eller associations 

överensstämmelser (Marshall & Cohen, 1988). Fjärde funktionen är att musiken framkallar 

sinnesstämningar som ofta inträffar under öppningsscenerna i film. Femte funktionen är att 

musiken kommunicerar en innebörd och främjar det narrativa berättandet. Sjätte funktionen, 

genom associationer i minnet blir musiken integrerad med filmen och möjliggör symboliseringen 

av tidigare och framtida händelser kopplade till rollkaraktärerna i filmen. Sjunde funktionen 

medför att musiken förstärker känslan av verkligheten i film. Den sista och åttonde funktionen är 

att musiken som en estetisk konstform bidrar med den estetiska effekten i film. (Cohen, 1999, 

2001) 

Musikens gestaltande i relation till det visuella uttrycket och den övriga ljudbilden i film, som 

förutom musik kan exempelvis bestå av dialog och andra typer av ljud som medverkar i filmen, 

kan skiljas åt i två benämningar. Begreppen "diegetisk" och "icke-diegetisk" används för att skilja 

på detta antagande som behandlar området för filmmusik och filmljud. Men gränsen mellan 

begreppen diegetisk och icke-diegetisk kan inte vara helt skarp, menar Gorbman. Diegetisk musik 

definieras enligt Gorbman som musik som spelas av eller från en källa inom narrativet och kan 

exempelvis vara en rollkaraktär som sjunger eller spelar ett instrument i scenen. Den diegetiska 

musiken kan enligt det här resonemanget uppfattas som den levande och äkta musiken i filmiskt 

sammanhang. Den icke-diegetiska musiken däremot fungerar som en osynlig ljudkuliss till det 

visuella och den övriga ljudbilden och den spelar utanför rollkaraktärerna som inte känner av 

närvaron av musiken utan agerar oberoende av den. Den icke-diegetiska musiken kan också 

beskriva eller säga något om rollkaraktärerna i handlingen. Man bör dock vara försiktig med att i 

sin användning av begreppen kategorisera musikens funktion till att vara antingen det ena eller 

andra. Gorbman anser att oavsett om musiken är diegetisk eller icke-diegetisk kommer dess 

funktion att skapa känslor och känslostämningar i relation till narrativitet i film vara densamma 

(Gorbman, 1987:22–23). 

 

Klas Dykhoff (2002) som är filmljudtekniker, menar i sin bok Ljudbild eller synvilla att hörseln 

hjälper hela tiden synen genom att fylla i detaljer, eftersom en stor del av det vi tror oss ha sett -

har vi egentligen hört. Detta är en omedveten process som hjälper oss som använder ljudet till att 

förbättra och förstärka filmberättelser. När vi upplever film är det synen och hörseln som tas i 

anspråk, anser Dykhoff (Dykhoff, 2002:44). Dykhoff hävdar också att starka upplevelser  av film 

består till stor del av intryck som vi är inte medvetna om, dvs. omedvetna intryck, som lagras som 

omedvetna minnen, vilket därför gör dem till just starka upplevelser. Detta har stor betydelse för 

filmmakare som vill skapa starka upplevelser hos publiken. En sådan metod som dem använder 

sig av är att använda musik i film eftersom de flesta har svårt att värja sig mot känslosam musik i 

filmer, där inte bara romantiska eller sorgsna känslor understryks och förstärks av musik utan 

även skräck, hjältemod och patriotism, menar Dykhoff. (Dykhoff, 2002:61–62)  
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Dykhoff på samma sätt som Gorbman reflekterar kring begreppen diegetisk och icke-diegetisk. 

Han menar att friheten att i film låta den diegetiska musiken bli icke-diegetisk och sen gå tillbaka 

till att vara diegetisk är ett vanligt grepp som används i många filmer och som ger en känsla av att 

den diegetiska musiken som finns i filmen tack vare någon av rollkaraktärerna och har en större 

relevans för situationen än vad rollkaraktären är medveten om. Det hela skapar på så sätt 

ömsesidigt förståelse mellan filmmakaren och publiken, menar Dykhoff. (Dykhoff, 2002:67)  

 

Filmmusik enligt Dykhoff är detsamma som icke-diegetisk, dvs. som en ljudkuliss, eftersom det 

är musik som inte är förankrad i bild eller i filmens handling och som rollkaraktärerna därför inte 

är medvetna om. Medan diegetisk musik är detsamma som konkret musik, dvs. musik som har 

ursprung i filmen och som rollkaraktärerna därför är medvetna om, exempelvis om det är en 

orkester som spelar i bild. (Dykhoff, 2002:112) 

 

James Buhler (2010) som är forskare i filmmusik, anser dock att det är viktigt att förstå att 

filmmusik inte enbart består av symfonisk orkester som bakgrundsmusik (icke-diegetisk) som det 

ofta antas i filmiskt sammahang, och som har varit en del av filmens tillämpande vid stumfilms 

visningar under 1920-talet. Inte heller är filmmusiken begränsad till sin ackompanjerade roll i 

film, utan filmmusik är vilken musik som helst som används i film, anser Buhler.  Han menar 

också att det är viktigt att skilja mellan bakgrundsmusik och bakgrundsmusik med visuella 

ljudmässiga element. Även om bakgrundsmusik är en vanlig term, finns det andra termer som 

används för samma musikaliska effekt som inkluderar ackompanjemang och dramatisk 

komposition. Den grundläggande egenskapen i fråga om denna slags musik är att den tillhör 

filmens narrativa aspekter. Enligt Buhler fungerar diegetisk musik generellt som ett musikaliskt 

framförande från en eller flera av de viktigaste rollkaraktärerna i ett begränsat utbud av 

medvetande i berättandet. Undantag inträffar när resultatet innehåller ironiska element så som ett 

tema eller texter som refererar till manuset eller berättelsens element som skådespelarna är 

omedvetna om. (Buhler m fl., 2010). 

2.4  Den känslomässiga aspekten i film 

Alex Gerbaz (2010) forskare i filmvetenskap, menar i sin vetenskapliga tidskrift Enjoying Film 

Studies: The Necessity of Emotion att publikens känslomässiga reaktioner är av yttersta betydelse i 

studier av filmer, eftersom de är viktiga för skapandet av en god kritisk och teoretisk analys. 

Gerbaz anser att värdet av varje film ligger i hur det får oss att må, och inte bara i dess förmåga 

att få oss att tro och att värdet av emotionellt engagemang för filmen är outtalad i många 

recensioner och kritiska anmärkningar, och är frånvarande i många akademiska studier. 

Sannerligen kan filmer engagera oss intellektuellt, men vi uppfattar filmer känslomässigt såväl 

som förnuftigt, med de omedvetna samt medvetna delarna av vårt psyke, menar Gerbaz. Enligt 

Gerbaz är det våra känslor som stimulerar förnuftigt tänkande, och inte tvärtom. Det händer 

ibland att man påminns om en film eller en bok vars innehåll man inte kan minnas, men den 

finns känslomässigt närvarande när man ser filmen eller ett intryck av boken som finns 

lättillgänglig. Sådana erfarenheter visar på en möjlighet att vissa aspekter av känslomässiga 

processer väl kan vara separata och delvis oberoende av kännedom, hävdar Gerbaz. 

Alex Gerbaz (2010) anser att övertänkande under en filmvisning faktiskt kan vara ett tecken på 

underengagemang. När man kan höra sin egen röst inne i huvudet på bio, betyder det ofta att 

man är distraherad, uttråkad eller förvirrad. Däremot i en bra film kan man peka på specifika 

moment eller aspekter som rör oss, uppväcker oss eller fångar vår uppmärksamhet, precis som 
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när vi hör en favorit poplåt, eller symfoni, eller tittar på en målning. Dagens populära 

konstformer, främst film, musik och litteratur, har makten att beröra publiken i en stor skala där 

våra känslomässiga reaktioner märks i våra kroppar till exempel när vi skrattar eller gråter, när vi 

blir spända eller rädda. Känslomässiga reaktioner inträffar ofta innan någon förnuftig 

medvetenhet om stimulans eller dess innehåll. Exempelvis kan en plötslig chock i en skräckfilm 

få oss att hoppa i skräck, även innan vi medvetet registrerar att det var bara en katt som kastade 

sig över skärmen. Vi blir tårögda under en viss scen, eller efter en rad av dialog, utan att vi ska 

kunna förklara varför det påverkar oss så. När man analyserar film, borde man börja med att lyfta 

fram dem stunder som upphetsar och intresserar oss, och betona varför vi njuter av dem, anser 

Gerbaz. Exempel på sådana stunder kan vara en självklarhet, som refrängen av en bra låt, och 

behöver inte överanalyseras. Andra är mer beroende av betraktarens kunskaper och erfarenheter, 

till exempel, kan filmer med ett historiskt ämne vara intressanta för människor som redan är 

bekanta med ämnet, och det är därför bra att förklara dem i detalj. Enligt Gerbaz kan bra 

filmanalys och kritik öka vår njutning genom att belysa en film genom ytterligare uppgifter, dvs. 

förklara filmens intertextuella referenser eller historiska sammanhang, och betona vad som är 

intressant i en film. Eftersom varje åskådare är annorlunda, kommer varje åskådare också att 

tolka film på ett något annorlunda sätt, och dessa skillnader är i sig värdefulla. Faktum är att 

filmerna ska avnjutas, och att vi tycker om dem mest när vi är känslomässigt engagerade, menar 

Gerbaz. (Gerbaz, 2010:88–91)  

2.5   Musikens kommunikation och upphov till känslor i film  

Annabel J. Cohen (2001) menar i sitt forskningsrön Music As Source Of Emotion In Film, att känslor 

skildrar upplevelsen av film, samtidigt som de skapar upplevelsen av musiken, eftersom film 

nästan alltid ackompanjeras av musik. Cohens viktigaste argument är att musik är en av de 

starkaste upphoven till känslor i film och anser att det är viktigt att påvisa musikens emotionella 

perspektiv i en filmisk kontext (Cohen, 2001).  

Flera tidigare studier har undersökt olika aspekter av musikalisk kommunikation som en form av 

uttryck. Flera forskare inom området filmmusik har föreslagit modeller specifika för tolkningen 

av kognitionen och kommunikation av musik inom den filmiska kontexten. Bland annat, en 

treparts kommunikationsmodell föreslogs av Campbell och Heller (1980) bestående av en 

kompositör, en artist och en lyssnare. Med denna tidigare modell som grund expanderade 

Kendall och Carterette (1990) denna musikaliska kommunikation som en process med flera 

stadier av kodning, avkodning och omkodning. Cohen i sin redogörelse hänvisar däremot till 

Marshall och Cohens (1988) tidigare modell av "kongruens-associationer", dvs. 

överensstämmande associationer (figur 2.1), som representerar den totala innebörden och 

strukturen av musik och film i respektive cirklar, och påvisar att den kongruenta innebörden av 

en film förändras genom musiken som ett resultat av två komplexa kognitiva processer. Den 

kongruenta överlappningen av både musik och film utgör ett gemensamt område (a) som bildar 

den visuella överlappningen i film. Andra associationer av musiken (x) tillskriver fokus för gehör 

(ax). Marshall och Cohen menar att musiken förändrar innebörden av en viss aspekt av filmen. 

Med den här teorin hävdar Marshall och Cohen att musikalisk innebörd i film förändrar 

framställningen av händelser med visuell fokus. Musiken kan på så sätt rikta uppmärksamheten 

till ett objekt på skärmen och skapa känslomässig deduktion för det objektet, menar Cohen. 

(Cohen, 1988, 2001:257) 
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Den mest komplexa och utvecklade modellen för förståelsen av filmmusikens kommunikation är 

Cohens (2001) "kongruens-associations ramverk" (figur 2.2) som visar informationens process- 

utformning. Det är en flernivås modell som bygger på ett antagande av visuellt företräde och 

redovisar samspelet mellan berättandets verbala, visuella och musikaliska struktur som verkar för 

en djupare förståelse av musikaliska ljudspår. Ramverket består av tre parallella kanaler längs den 

vertikala axeln, var och en avsedd för ett av betecknande områden av film: tal, visuell information 

och musik. 

Nivå  D representerar en 

nergångs process som bestäms 

av åskådarens tidigare 

erfarenheter i långtidsminnet 

(LTM). 

Nivå   C  utgör åskådarens 

medvetande där informationen 

är förberedd för överföring till 

åskådarens korttidsminne 

(STM). 

Nivå  B  representerar 

bestämningen av överlappnings 

kongruens baserat på både 

associationala och temporala 

grupperings funktioner. 

Nivå  A representerar en 

uppgångs process baserat på 

egenskaper härledda från 

ingången vidare till varje 

perceptionell modalitet. 

                                                                                                     (Cohen, 2001:259) 

 

 

Figur 2.2  ’Kongruens-associations ramverk’ modell.  LTM står 

för ’long time memory’ och STM för ’short time memory’ 

Figur 2.1  Kongruens-associations modell för 

strukturen och innebörden av musik och film 
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Känslor som omfattade sex av åtta funktioner av filmmusik, tidigare identifierade av Cohen 

(1999), bidrog till narrativets kontinuitet, emotionalisering, skapande och aktivering av minne, 

förstärkandet av verklighetens känsla och skapandet av en estetisk effekt i upplevelsen av film. 

Eftersom känslor kommer in på alla nivåer i det föreslagna ramverket, utgör det en analys av 

struktur och innebörd som riktar emotionell innebörd till STM, som ger slutprocessen till LTM, 

där matchningen av LTM och STM representeras i åskådarens medvetande, menar Cohen. 

(Cohen, 2001:263). Cohens slutsats blir att känslor beskriver och betecknar upplevelsen av både 

musik och film eftersom musik utgör en integrerad del av filmen och ger ett starkt upphov till 

känslor i film.                                       

2.6   Den dramatiska modellen och filmens språk 

Aristoteles skrev 300 år f.Kr. en verslära, s.k. Poetik, som talade om hur en berättelse skulle 

byggas upp för att få bästa effekt, och ur denna formulerade han en dramatisk konstruktion, en 

s.k. dramatisk modell som handlade om hur man snabbt kan väcka åskådarnas intresse och hålla 

kvar det genom hela berättelsen. För att förstå vad som fick dem att leva och trollbinda sin publik 

analyserade Aristoteles först de klassiska tragedierna. Sedan fann han en grundstruktur från vilket 

han kunde konstatera att dramat måste ha en början, en mitt och ett slut. Ett sådant upplägg 

innehåller oftast olika delar där orsaker skapas i en följd som ökar berättelsens spänning och 

intensitet tills handlingen når en vändpunkt av förändring, oftast en konfliktupplösning 

(Barbatsis, 2005:329). Det bör dessutom vara konstruerat efter tidens, rummets och handlingens 

enhet som innebär att allt ska ske i realtid och på en avgränsande plats. Handlingens olika 

moment ska gå in och ur varandra och skapa en enhetlig rörelse i filmen samtidigt måste både 

variation och vändpunkter stimulera och skapa intresse för rollkaraktär och tankeinnehåll och på 

så sätt kunna locka längre in i berättelsen. Det blev grundstommen i den dramatiska modellen 

som används än idag i film och tv-produktioner (Bergström, 2009:19; Hansson m fl., 2006:64).  

Narratologen Gretchen Barbatsis (2005) gör sin analys kring den konstruerade visuella berättelsen 

där hon menar att vi ställer frågor om visuellt berättande som narrativa forskare sedan Aristoteles 

tid har frågat, till exempel: vad är en illustrerad historia och varför behöver vi visuella berättelser? 

Hon konstaterar senare att tillvägagångsättet och språket för visuellt berättande och förmedlingen 

av film-och tv-berättelse är ändå övertygande. Barbatsis menar att utmaningen blir istället att 

teoretisera och skapa visuellt berättande så att vi uppskattar dess känslomässiga funktion som ett 

sätt att bättre förstå berättandet, och som en kraftfull aspekt som förmedlar verkligheten och inte 

en aspekt som bara framför det (Barbatsis, 2005:346). 

Forskaren i bildpedagogik Hansson (2006) menar att använda konflikter som berättarredskap 

passar filmens språk. Det är genom bildföljden naturligt att känna igen orsakssammanhang 

eftersom skeendet i en scen leder fram till det som händer i en efterföljande scen (Hansson m fl., 

2006:67). Bo Bergström (2009), forskare i visuell kommunikation, instämmer med den tidigare 

forskningen och menar att för att trollbinda publiken måste regissören introducera en 

grundkonflikt, i vilken huvudrollen försätts i underläge eftersom vi människor nästan alltid tar 

parti för den som befinner sig i utsatt läge på grund av att vårt mänskliga psyke, känner igen oss i 

situationen och kan identifierar oss. Mot denna ställs en rollkaraktär som befinner sig i ett hotfullt 

överläge och det är denna drivande karaktär som sätter igång historien. Grundkonflikten är alltså 

motorn i dramat, men lika viktigt som konflikten är hindret som gör att konflikten inte eskalerar 

på en gång, för när konflikten tar slut är filmen slut, menar Bergström (Bergström, 2009:20). 
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2.7   Form och konvention i en musikalfilm 

Timothy E. Scheurer (1974), mediavetare och filmforksare, menar i sin vetenskapliga tidskrift The 

Aesthetics of Form and Convention in the Movie Musical att den kritiska responsen för musikalfilm har 

traditionellt sett varit mindre upplyftande och att filmforkarna har endast berört det på ytan, 

menar Scheurer. Hela idén med musikalfilm ses i konceptet att musik och dans används för att 

berätta en historia. Det finns några fall där en berättelse är framförd helt via musikmediumet, 

men för det mesta utmärker sig musikalen genom sitt fint balanserade samspel av icke-

musikaliska och musikaliska sekvenser, anser Scheurer. I samband med musikalen som helhet, är 

musiken den viktigaste styrande principen i denna stil, både som strukturell enhet och som 

rörelse i filmen. Användning av musik i drama får publiken att ompröva tillståndet av 

verkligheten presenterat av musikalfilmen, menar Scheurer. 

Filmteoretiker som är realister, antingen ignorerar musikalen som en genre eller gör ett undantag 

för den. Anledningen är att musikalen ses som en högt stiliserad representation av livet där 

verkligheten inte är skildrad genom handlingar man normalt associerar med vardagslivet, utan 

representeras i ett annat tillstånd som består av emotionella känslostämningar och intuitioner som 

verkar som metaforer för visuellt uttryck genom innehållet av musik, sång och dans. Musikalen är 

därför inte mycket av en reflektion av livet, utan snarare är en framställning av livet, hävdar 

Scheurer. Musikalen är således ett metaforiskt musikmedium där elemet som harmoni, melodi, 

rytm och lyriska verser blir till uttryck för inre känslor och kraftiga impulser från rollkaraktärerna, 

hävdar Scheurer. För att förstå en musikalfilm krävs det att man förstår rollers stilisering och 

uttryck i sång- och dans- sekvenserna som till stor del formar den strukturella enheten i filmen. 

Enligt Scheurer är musiken kapabel till att uttrycka många känslor och variera olika 

sinnesstämningar och handlingar. En sång med en tendens till upprepning av toner beroende till 

viss del på rytm, har en aggressiv kvalitet, medan en sång uttryckt stegvis och med långsammare 

eller måttlig tempo ofta flyter och kan vackla mellan förhöjd och lugn ackord. Båda typerna av 

sångerna och varianter av dessa två, fungerar som viktiga strukturella enheter i musikalen. I 

skapandet av effektiva musikaliska framträdanden i en musikalfilm, kan filmmediet skapa en 

speciell effekt. Det kan ge en utfyllnad och utforska dem melodiska, rytmiska och lyriska 

möjligheter av musiken genom olika filmiska tekniker. Detta är viktigt i filmandet av en sångscen 

framförd av en rollkaraktär. Under sångframförandet av till exempel en kärleksballad, kan 

kameran inte bara registrera de känslor som sångaren förmedlar genom närbilder, utan även med 

de mest flytande rörelserna visa reaktionen av partnern när en speciell melodisk eller lyrisk viktig 

vers sjungs, hävdar Scheurer. Avgörande för om en sång ska fungera effektivt i en musikal, ska 

den inte bara fånga och förmedla den totala känslostämningen av den dramatiska situationen, 

utan också måste vara bekant för publiken, både musikaliskt och textmässigt, för att engagera 

publikens uppmärksamhet. Texten i en sång hjälper att identifiera och beskriva rollkaraktären i ett 

sångframträdande, menar Scheurer. (Scheurer, 1974:307–312) 

2.8   Den audiovisuella representationen i film 

Ljudets representation i film är bland de funktioner som man förväntar sig från den nuvarande 

filmiska formen, och synkroniserat ljud är utan tvekan ett av de mest naturligt förekommande 

kännetecknen i film. Dock att ljudet förefaller naturligt i film är inte alltid självklart, eftersom det 

är fortfarande ett av de minst undersökta områdena inom filmteori och estetik, menar Aumont 

(1992). Ljudspårets roll och utformning i film har därför varierat från film till film. Historiskt sett 

har det funnits flera faktorer som har påverkat hur ljudet ska representeras i film. Två sådana 
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centrala faktorer som styr ljudets variationer i film är ekonomiskt-tekniska och estetiskt-

ideologiska faktorer. Som tidigare känt, hade film på bion från början bara ett bildspråk, s.k. 

stumfilm, som inte ackompanjerades av något inspelat ljudspår. Det enda ljud som 

ackompanjerade en film var då oftast musik framförd av piano, orgel eller fiolspel, eller ibland av 

en liten orkester. (Aumont m fl., 1992:31) 

Historien om tillkomsten av ljudfilm är välkänd sedan år 1927, då praktiskt taget över en natt blev 

ljudet ett oersättligt element av filmens representation, anser Aumont. Däremot har utvecklingen 

av ljudtekniken inte slutat med detta genombrott av ljudet i filmens sammanhang, utan i själva 

verket kan man säga att sedan dess början har ljudtekniken avancerat kraftigt i två stora områden, 

menar Aumont. Dels har det skett en dramatisk förenkling av den verkliga ljudinspelningen 

eftersom de tidigare krävde mycket besvärlig utrustning. Dels var sättet och perfektionen av 

tekniken för post-synkronisering och ljudmixning, som generellt har bedömts möjligen kunna 

ersätta det levande inspelade ljudet från själva filmtagningarna med ett annat ljud som var mer 

lämplig och tillagd av andra ljudkällor så som kompletterande ljudeffekter och musik. Det finns 

ett stort urval av ljudtekniker, från den mest avancerade ett s.k. post-synkroniserat ljudspår, dvs. 

ett inspelat ljudspår med pålagda ljud-, musik- och specialeffekter som efter att filmen blivit 

inspelad synkroniseras ihop med filmen i efterhand, till det enklaste synkroniserade ljudet som 

spelas in direkt vid filminspelning. (Aumont m fl., 1992:32) 

Synkronisering kallas det som förbinder ljudet med bilden och spelar en viktig roll i processen av 

identifikation i en film. Det skapar ett intryck att ljudet utgår ifrån bildskärmen, vilket i sig är en 

effekt som framkallar åskådarens relation till bildskärmen. Synkronisering binder ihop den 

diegetiska världen och övertyger åskådaren att man kan se hela denna värld men som dock är 

begränsad till det narrativa. Synkronisering är med andra ord ett medel för tydlighet i ett filmiskt 

sammanhang, eftersom dess övertydlighet mellan bild och ljud hjälper åskådaren att avgöra 

relevansen när rollkaraktärer och objekt med berättande antydningar är synkroniserade ihop. 

(Buhler m fl., 2010:98) 

Enligt James Buhler (2010) uppnår filmer sina effekter lika mycket med ljud som med bilder. 

Även om människor ofta talar om att "titta på en film", i själva verket är tal, musik och brus dem 

fundamentala och rutinmässiga element som påverkar vår förståelse av vad vi ser. Därför är det 

mer korrekt att säga "titta och lyssna på film" dvs. att uppleva filmen audiovisuellt. Även om film 

allmänt uppfattas som ett visuellt medium, är cirka 50 procent av filmens upplevelse ljudmässig, 

menar Buhler. Tal kallas ofta för dialog, och den term som används för brus kallas oftast för 

ljudeffekter. För att uppnå detta fundamentala inflytande, är ljudspåret omsorgsfullt konstruerad i 

samspel med bildspåret. Fast bildspåret av en ljudfilm i själva verket inte är fullständig och 

självständig i sig, och om det vore sant, skulle något tillagd ljud inte göra något bättre än att 

efterlikna eller duplicera känslor, rytmer och annan information som redan framgår i bilden. 

Trots dessa användningar av ljud som förekommer i filmer, är det ännu vanligare att ljudet tillför 

informativa och uttrycksfulla värden till bilden som på så sätt berikar bilden enligt Michel Chion 

(1994). Med andra ord och som nämnts innan, kan de tre fundamentala komponenterna i 

ljudspåret: tal, musik och ljudeffekter – transformera bilden. Ett ljudspår är transformerat av 

bilden, något som kan enkelt testas genom att lyssna på en populär sång, sedan se på musikvideo 

med samma sång som ett ljudspår, och sedan se på en filmsekvens som använder samma sång 

som en del av en symfonisk bakgrundsmusik. Enligt Chion, uppnår bild och ljud i samspel något 

som han kallar för en "audiovisuell kontakt", enligt vilken åskådaren omedelbart accepterar att 
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bilden och ljudet ömsesidigt påverkar varandra dvs. genom att tillföra varandra olika värden. 

(Buhler m fl., 2010; Chion, 1994) 

Den traditionella skillnaden mellan begreppen "sound on" och "sound off" som under en lång tid 

var det enda sättet att klassificera ljudkällor i relation till bildskärmen, har försökt efterlikna 

oppositionen "onscreen/offscreen", var mycket olämpligt eftersom det skiljer sig i betydelser, 

anser Aumont. (Aumont m fl., 1992:36) 

Michel Chion (1994) menar att begreppet i fråga om offscreen ljud har länge dominerat 

teoretikernas föreställning om filmljud. I den enkla betydelsen är offscreen ljud i film, är ljud som 

är akusmatiskt, dvs. det som relaterar till vad som visas i tagningen. Chion har berört både 

begreppen "onscreen" och "offscreen" tillsammans med begreppet "icke-diegetisk" (nondiegetic) 

som tre kategorier i en cirkelmodell i sin bok Audio-vision: Sound on screen, där han presenterar 

filmljudet som han har kategoriserat i denna treparts cirkelmodell (figur 2.3). I modellen finns 

också filmljudzoner, de akusmatiska zonerna och den visualiserade zonen som filmljudet kan 

genom att först kategoriseras, placeras i. I en film kan en akusmatisk situation utvecklas i två olika 

scenarier, där antingen ett ljud visualiseras först och därefter akusmatiseras, eller så är det 

akusmatiserat från början och visualiseras efteråt, menar Chion. (Chion, 1994:72–73). Chion 

benämner offscreen kategorin i modellen som akusmatiskt ljud, i den betydelsen att ljudkällan 

hörs men inte syns i relation till vad som visas i bild. Medan onscreen kategorin står för det som 

syns i bild, dvs. att åskdaren kan se källan till vad som låter. I kategorin icke-diegetisk 

(nondiegetic) placeras det filmljud som ligger både utanför bildskärmen och filmens handling, 

exempelvis berättaröster (voiceovers) men skulle också kunna vara musik som är icke-diegetisk, 

s.k. pit music. Diegetisk musik däremot benämner Chion som "screen music" som upplevs som 

visualiserat ljud och därför hamnar i den visualiserade zonen och onscreen kategorin. (Chion, 

1994:80) Chion anser dock att denna cirkelmodell för kategorisering av filmljud är inte helt 

fullkomlig, eftersom kritikerna har problematiserat det med sina förväntningar som modellen inte 

var lämpad för, och därför bör utvecklas ytterligare. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

1. Onscreen/offscreen border 
2. Onscreen/nondiegetic border 
3. Offscreen/nondiegetic border 

Figur 2.3  Treparts cirkelmodell för kategorisering av 

filmljud 

 



 

 

27 

 

2.9  Summering 

I det här kapitlet har jag presenterat och sammanfattat forskarnas teoretiska antaganden, 

forskningsrön och modeller från några av de ledande forskarna i både den tidigare och aktuella 

forskningen inom ämnesområdet och disciplinerna för filmmusik, filmljud, filmvetenskap, 

dramaturgi samt musikologi berörande musikens gestaltning och funktion i film, musikalens form 

och konvention, och film- och musikalmediets uttryckssätt. Jag har försökt att få med så mycket 

av relevant forskning kring ämnet som möjligt i det här kapitlet för att styrka studiens grund, 

relevans, syfte och problemområde. Vid val av forskning och teori har jag utgått ifrån 

frågeställningarna för att eventuellt kunna svara på dem i den tidigare forskningen, empiriska 

arbetet och den kommande diskussions analysen. 
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3  Metod 

I det här kapitlet kommer metodval, relevanta textanalytiska perspektiv, metodbakgrund, 

tillvägagångssätt och analysmallar, urval och motivering för urval, samt förväntad validitet och 

reliabilitet kommer att presenteras och klargöras för att förenkla förståelsen för läsaren. För att 

besvara frågeställningarna på ett relevant sätt kommer kvalitativ innehållsanalys tillsammans med 

dess perspektiv och tillvägagångssätt att utgöra den huvudsakliga metoden för den här 

undersökningen. 

3.1     Metodval 

Jag har valt kvalitativ innehållsanalys som den huvudsakliga metoden och som består av 

textanalytiska perspektiven narrativanalys och filmanalys, i kombination med ljud- och 

musikanalys som min metod. Närläsningen av film-sångsekvenserna i textanalysen kommer sedan 

att förtydliga och fördjupa förståelsen för medieinnehållet. 

3.1.1   Kvalitativ innehållsanalys 

Kvalitativ innehållsanalys är en metod som anses som mest lämplig för tolkningen av en 

medietext, som i det här fallet är en transmedialiserad musikalfilm. 

3.1.2  Bakgrund och tillvägagångssätt 

Kvalitativ innehållsanalys avser analyser där ingenting räknas eller mäts, men där istället mer 

komplicerade tolkningar måste göras (Boréus & Bergström, 2012:50). Det är en metod att 

tillämpa för att fånga eller förstå medietexternas bakomliggande innebörd. Studier av medietexter 

har varit ett centralt område för medieforskarna sedan ämnet etablerade sig som akademisk 

disciplin. Det är genom texterna som medierna påverkar, förmedlar kunskap och underhållning 

av olika slag. Medieforskaren Roger Silverstone (1999) skiljer mellan textens "vad" och "hur", 

vilket innebär att man skiljer på innehåll och uttryck, mellan det material som förmedlas och 

sättet att förmedla det på. Analys av texter i medieinnehållet kallas därför för innehållsanalys. Den 

kvalitativa innehållsanalysen har sin bakgrund i europeiska teoritraditioner omfattande det 

humaniora. (Östbye, 2004:64)   

Textanalys är därför en övergripande beteckning på kvalitativa studier av texter. I en textanalys är 

det inte långt mellan teori och tillvägagångssätten för att analysera konkreta texter. I en konkret 

analys väljer man de begrepp och analysredskap som är bäst lämpade till att belysa de aspekter av 

en text som undersöks. Om man exempelvis undersöker berättelsen i en Hollywoodfilm, är det 

rimligt att söka sig till berättarteorins begrepp och insikter om berättandets former och 

funktioner. En textanalys är ett begrepp som kan innefatta en rad betydelser, men tar sin 

utgångspunkt i ett hermeneutiskt synsätt som ämnar till en djupare förståelse. Textanalys är ingen 

teknik med entydiga recept utan är objektstyrd, och kan genomföras på olika sätt, där 

tillvägagångssättet beror på egenskaperna hos den text som analyseras. (Östbye, 2004:63–69) 

Textanalysens intresse i medietexten kan vara knutet till uttrycksmässiga aspekter, som hur ljud 

används i film. I berättande texter är beskrivningen av miljö, centrala konflikter och viktiga 

händelser i historien grundläggande handling. I en berättelse i ett audiovisuellt medium måste de 

uttrycksmässiga aspekterna beskrivas, exempelvis kameraarbete och ljud inklusive musik. (Östbye, 

2004:70–75) 
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Claudia Gorbman (1987) menar att för en framgångsrik analys om effektiviteten av musik i 

relation till det narrativa sammanhanget berörande filmmusik, bör det analyseras i sitt naturliga 

tillstånd gällande kontexten av filmen. Detta innebär att man i den noggranna analysen tar hänsyn 

inte bara till dem musikaliska elementen, utan även till dem visuella och narrativa elementen i 

filmen, så att man i analysen sammanför den musikaliska gestaltningen med det visuella och 

narrativa berättandet. (Gorbman, 1987:12) 

3.1.3  För- och nackdelar med kvalitativ innehållsanalys 

Fördelarna med en kvalitativ innehållsanalys är att man inte behöver ägna sig åt datainsamling 

som exempelvis i en intervju som kräver både tid och resekostandaer till att utföra. Materialet i 

innehållsanalysen blir naturligt producerat eftersom man kan gå in på djupet i sin analys och tolka 

innehållet på sitt sätt. Nackdelarna med en kvalitativ innehållsanalys är att det finns en risk att 

man glömmer kontexten eller att man drar slutsatser om hur innehållet kommer att uppfattas 

alldeles för mycket så att man drar iväg ifrån syftet, frågeställningarna och problemformuleringen. 

Tolkningsprocessen och resultatet av analysen senare kan variera främst på grund av en subjektiv 

dimension, och dels på grund av av forskarnas olikheter i både bedömningen och antaganden av 

studieobjektet och det samlade datamaterialet.  

3.2    Narrativanalys 

Ur ett analytiskt perspektiv är narrativanalys det som lämpar sig bäst för film eftersom det 

fokuserar på berättelser och berättande, s.k. narrativa aspekter. Det som jag vill koppla till i det 

narrativa perspektivet är dem berättandekomponenter som storyn är uppbyggd av och hur något 

berättas beroende på hur berättaren förhåller sig distanserat eller med inlevelse. I detta fall 

berättas med hjälp av musik och sångframföranden som är i sig två viktiga berättarkomponenter 

som förstärker hur handlingen berättas. 

3.2.1   Bakgrund och tillvägagångssätt 

Narrativanalys består av antaganden, utifrån vilka människor agerar och strukturerar sin 

erfarenhet, som ligger bakom narrativa studier som forskarna använts sig av. Människor använder 

narrativer för att underhålla, för att lära sig och för att be om en tolkning, menar Czarniawska 

(2000). Grundläggande är narrativer en redogörelse för något som har hänt, antingen i 

verkligheten eller i fantasin. En vanligt förekommande definition av narrativ handlar om att det är 

ett organiserande av händelser till en handling. Genom att analysera konkreta narrativer i en 

medietext, exempelvis ljudet- och musiken i filmens handling, kan man få ett analytiskt grepp om 

dem mer abstrakta narrativerna, i detta fall känslor och sinnesstämningar i filmen. När man 

analyserar narrativerna är det praktiskt att omforma historiens beståndsdelar till frågor som ställs 

till texten och hålla frågan "hur" i minnet. (Robertson, 2012:224:260) Jag vill koppla 

narrativanalysen i relation till filmiskt visuellt uttryck, musikaliska element och känslor i den här 

undersökningen. 

3.3     Filmanalys 

Filmanalys är ett annat perspektiv man kan använda för att fördjupa förståelsen för filmens sätt 

att berätta. Analysen svarar på frågan "hur" en film tar form och fungerar som berättelse och ger 

en förståelse av några aspekter i filmens narration.  
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3.3.1   Bakgrund och tillvägagångssätt 

En neoformalistisk filmanalys intresserar sig för filmens form och bygger vidare på idéer 

utvecklade på 1920-talets av ryska litteraturvetare och konstteoretiker. Vid en formalistisk analys 

utgår man från filmen som en specifik konstart med egna berättarkonventioner och studerar 

någon eller några grepp om hur narration fungerar. Berättarkonventioner är väsentliga för 

förståelse av en film. Det kan gälla inom en films eget formella system, inom en filmgenre, som i 

detta fall är en musikalfilm. Även om man begränsar metoden till exempelvis bara filmens 

uttryckssätt, tillför den även andra antaganden eftersom åskådaren förstår filmen utifrån sin 

kunskap om film som konstart med dess specifika berättarkonventioner. Det innebär att det inte 

finns något fel eller rätt för en sådan analys. (Jernrudd, 2000:248) 

I det här perspektivet betraktas en film som en meningsfull enhet där form och innehåll i en film 

betraktas som oskiljaktiga eftersom varje begrepp har en mening och är länkat till två formella 

system i en film, den ena är ett narrativt system och den andra är stilistiskt. Det narrativa systemet 

kan beskrivas som filmens organisation av de stilistiska delarna, medan det stilistiska systemet kan 

beskrivas som användningen av filmiska tekniker i en film. De kan organiseras i fyra skilda 

kategorier. Den första omfattar det som finns eller sker framför kameran, dvs. iscensättningen av 

en tagning; den andra kategorin är vad som görs med och i kameran, s.k. kinematografin, den 

tredje är ljudet; och den fjärde är klippningen, dvs. hur en bild växlar till en annan. Alla de 

aspekterna är viktiga faktorer för hur en film är uppbyggd och påverkar hur den berättas. 

Filmljudet kan beskrivas i termer av realljud, dialog, berättarröst, musik, ljudeffekter och tystnad, i 

detta fall är musiken och sången det som är det huvudsakliga ljudet eftersom det finns istället för 

dialog och berättarröst. Båda systemen, det narrativa och stilistiska samspelar i den narrativa 

processen och stimulerar åskådaren att konstruera filmens s.k. fabula. (Jernudd, 2000:250) 

3.4   Ljud- och musikanalys 

En ljud- och musikanalys är viktig och lämplig att utföra när det gäller att fördjupa förståelsen för 

det musikaliska värdet i den utrycksmässiga aspekten i en medietext som innehåller musik och 

ljudspår. De frågor som musikanalysen består av har operationaliserats enligt problemområdet 

för att kunna besvara mina frågeställningar senare i analysen. 

3.4.1  Bakgrund och tillvägagångssätt 

Musik kan anordna berättande antydningar, s.k. narrativa aspekter, fast dessa tenderar vara ganska 

allmänna och används vanligen på ett bestämt sätt som bekräftar med musiken vad man redan 

vet från det visuella uttrycket eller dialogen. Användning av s.k. ledmotiv, specifika musikaliska 

teman, för det narrativa berättandet visar att musik kan ge ny information under vissa 

omständigheter. I jämförelse med andra ljudspårs element är musik särskilt bra på två saker: att 

skapa en känslomässig stämning och påverka och organisera tidslinjen. Musik kan ge de 

underliggande eller antydda känslor i en scen ett direkt uttryck, eftersom det grundar det 

känslomässiga innehållet i en scen som uppmuntrar publiken att läsa av bilden eller scenen på ett 

visst sätt. (Buhler m fl., 2010:16–17) 

Jag kommer att utföra en närläsning av film-sångsekvenserna, med hjälp av analysmallarna för 

sekvenser (figur 3.1 och figur 3.2) i boken Hearing the Movies: Music and Sound in Film History 

(Buhler m fl., 2010) som beskriver det narrativa berättandet och dess tids- och noterings linje 

(running time and notes line) i handlingen ur ett metodlogiskt perspektiv.  
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Jag kommer att med inspiration för dessa analysmallar göra en egen sekvens/tidslinje-noterings 

mall. Samt med inspiration utav analysmallen av ljudspår och musikstycken enligt musikipedia.se 

har jag tagit fram och operationaliserat en egen ljud-musikanalys med frågor (figur 3.3) för en 

noggrannare närläsning av ljudspår och musikstycken i film-sångsekvenserna. 

 

  Figur 3.1 Exempel på sekvens analys från boken 

 

 

 

       

   Figur 3.2 Exempel på sekvens analys från boken 
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1. Ljudspår/sekvens titel: t.ex. ”On My Own” 

2. Ljud, klang, tonart: moll eller dur, förhöjt eller lugnt ackordklang, om 
ljudet/musiken verkar levande och färgstark eller svag och dämpad? 

3. Instrument: vilka instrument antas finnas med? stränginstrument som t.ex. 
piano, harpa, fiol eller gitarr; slagverk som t.ex. trummor; blåsinstrument som 
t.ex. blockflöjt; symfoni, eller ett orkesterspel.   

4. Sångsätt: solo eller allsång, enstämmig eller flerstämmigt som i kör, sopran 
eller tenor, med inlevelse eller distanserat? 

5. Melodik: instrumental/akustisk eller vokal, om det finns återkommande 
melodi eller ackord, upprepningar av toner, långsamt eller förhöjt tempo? 

6. Melodins relation till text: om melodin har en relation till texten? går 
exempelvis melodin i moll för att framhäva textens sorgliga budskap eller i 
dur för att framhäva en glädjande stämning? 

7. Text: om det finns upprepningar i verser/textrader? om texten har något 
tema eller budskap t.ex. kärlek, liv eller död, om texten beskriver 
rollkaraktärernas karaktärsdrag? 

8. Karaktär: hur är känsloinnehållet och sinnesstämningarna i musiken, är 
den/dem muntra, allvarliga, romantiska, aggressiva, vacker, hotfulla, fredlig, 
sentimental osv.? 

9. Funktion/syfte: hur kan musiken förstärka sångtexten, berätta eller gestalta 
något i det narrativa och visuella uttrycket, beskriva eller betona en känsla, 
eller vill den bara underhålla? 

           

        Figur 3.3 Min analysmall för ljud-musikanalys 

 

 

3.5   Urval av nyckelscener 

Jag har gjort ett urval och valt sju stycken film-sångsekvenser som nyckelscener för analys ur 

musikalfilmen Les Misérables (2012) som utgör studieobjekt i undersökningen. Nyckelscenerna ska 

representera musikalfilmens viktigaste händelser för berättelsens grundhandling, och för att man 

ska förstå utvecklingen och framåtrörelsen i filmen men utan att kunna förutsäga hela 

handlingens motiv och avslutning. I nyckelscenerna kommer välbekanta musikal- och 

sångframträdanden i s.k. sekvenser, från flera rollkaraktärer att ta rum, vilket skapar ett 

analysobjekt för närläsning av medietexten. Begreppet närläsning, på engelska "close reading", är 

ett begrepp av en noggrann analys av en texts uttryckssätt och struktur (ne.se), och syftar till att 

förtydliga textinnehållet, i det här fallet i tolkningen av en medietext.  
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3.5.1   Motivering av nyckelscenerna 

Les Misérables (2012) är en episk film som därför består av en episk berättelse, som bygger på flera 

konflikter, eftersom flera parallella historier vävs samman av flera rollkaraktärer som knyts senare 

samman till en. Man kan dela in filmen i två delar, eftersom berättelsen utspelas i två tidsperioder. 

Rollkaraktärerna blir äldre under tidens och berättelsens gång och förändras i utseendet, vilket 

belyser att en viss tid har framåtskridit i handlingen. Jag har som angivit tidigare, valt ut sju 

sekvenser eftersom hela filmen som är på ca 2 tim. 30 min blir ett för stort analysobjekt att 

undersöka. Dem här utvalda sekvenserna representerar likaväl filmen överlag eftersom det berör 

de viktigaste händelserna i handlingen.  

 

Del I 

”Historien börjar i Frankrike år 1815, dvs. 26 år efter starten av den franska revolutionen (1789).” 

 

Sekvens 1.   ”Look Down”   

Den här öppningsscenen och momentet är viktigt för förståelsen av berättelsens utgångspunkt. 

Det är här det börjar, både historiskt sett då man får veta vilken tid och rum det är, och narrativt 

sett eftersom det är rollkaraktären Jean Valjean som blir startskottet för den kommande 

handlingen och utvecklingen i filmen. Jean Valjean som tidigare varit tillfångatagen blir i den här 

scenen frigiven och ger sig ut på sitt livs resa. Musikaliska temat, ledmotivet i sången återkommer 

med sin melodi och ackord fast med olika texter igenom filmen. 

 

”Åtta år senare. Året är nu 1823.” 

 

Sekvens 2.   ”I Dreamed A Dream”   

Här kommer en annan viktig rollkaraktär, Fantine, för berättelsen att ta plats. I den här ödesdigra 

scenen, där hon både berör och betonar berättelsens känslomässiga stämning med sin solo 

stämma. Här får åskådaren uppleva en stark skildring av en plågad kvinna vars drömmar blir 

krossade och som får gå ett hopplöst öde tillmötes. Både den här scenen och sångframträdandet 

anses allmänt vara ett av de viktigaste moment för den här skildringen av berättelsen och 

musikalen. Sången är välbekant musikaliskt tema och ledmotiv, från scenmusikalen som 

återkommer senare i filmen, i form av instrumental melodi. 

Sekvens 3.   ”Suddenly”  

Det här är en viktig scen för handlingens och framåtrörelsens gång, för här möts två 

rollkaraktärer Jean Valjean och den lilla flickan Cosette, som är två ensamma själar som finner 

varandra och ger sig av på flykt mot sitt öde från det onda som förföljer dem. Jean Valjean tar här 

över vårdnaden av Cosette, som på så sätt blir hans skyddsling och styvdotter. 
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Del II 

”Nio år senare. Året är nu 1832. Paris.” 

 

Sekvens 4.    ”In My Life - A Heart Full Of Love”  

Filmens kärlekshistoria börjar när lilla flickan Cosette, som nu har växt upp till en ung vacker 

kvinna, hamnar i ödets möte med den upproriske och ivriga unge mannen Marius. Då uppstår ett 

ögonblick av en första förälskelse, passion och drömmar vilket skapar filmens mest romantiska 

och ljuvligaste moment när en ny sammanvävd historia börjar. Detta är en viktig scen för 

handlingens utveckling och framåtrörelse.  

 

Sekvens 5.     ”On My Own”   

Den unga kvinnan Eponine sjunger i den här scenen ut sin olyckliga kärlek till Marius. Det 

uppstår ett triangeldrama när Eponine olyckligt förälskar sig i Marius samtidigt som han är 

försälskad i Cosette. Det här kärleksdramat kan anses som ett viktigt moment i handlingens gång, 

eftersom Eponine har en historia med Cosette sedan tidigare, verkar hon som en drivande kraft 

som för samman det förälskade paret. 

 

Sekvens 6.     ”One Day More”  

Förväntan, hopp och ovisshet om en kommande framtid, passion, kärlek, förtvivlan och 

uppmuntran är dem känslor som uppstår när rollkaraktärerna sjunger en flerstämmig allsång. Det 

är en scen med en mycket stark skildring av historiens sammanväv av känslosamma stämningar 

för flera av rollkaraktärerna, som förväntar sitt öde var för sig till den här sången som framförs 

först enbart vokalt men som sedan stegrar i förhöjt tempo och kraft och förstärks av symfoni 

mot slutet. Det är ett viktigt moment både för historiens utveckling och förståelse av handlingen 

där rollkaraktärerna knyts samman till en emotionell skildring. Det är också ett händelseförlopp 

som tar plats i den inledande takten av den kommande revolutionen, ”en dag till innan revolution 

bryter ut” är vad denna sekvens handlar om. 

 

Sekvens 7.     ”Do You Hear The People Sing”  

Den här scenen skildrar upptakten av den återfallande franska revolutionen, vilket blir ett viktigt 

moment för filmens avgörande utveckling i slutskedets handling. Rollkaraktärerna här är samlade 

på plats och sjunger flerstämmigt i den uppmuntrande och upproriska sången som en uppmaning 

för revolutionens inledande. Den här sången som är förutom ett välbekant ledmotiv och 

musikaliskt tema från scenmusikalen är också betydande för den historiska aspekten i handlingen. 
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3.6   Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som är fundamentala för det vetenskapliga arbetssättet 

oavsett vilka metoder som används (Ekström & Larsson, 2000:13). Validitet innebär giltighet eller 

trovärdighet och gäller först och främst hur pass relevanta data och analyser är i förhållande till 

problemformuleringen. Validitet används både om hela analysen och om resultatet av 

operationaliseringen (Östbye, 2004:40). Validitetsfrågan kan även utvidgas till att beröra 

undersökningar som inte använder sig av räknande eller mätande, som kvalitativa analyser. Den 

handlar då om hur den undersökningen man genomför för att besvara en bestämd fråga - 

verkligen kan ge svar på just denna fråga. Teoretiska föreställningar spelar in även för 

validitetsfrågan (Boréus & Bergström, 2012:41). Reliabilitet innebär tillförlitlighet, dvs. att 

undersökningen är genomförd på ett relevant och trovärdigt sätt. 

Jag tror att validiteten för den här undersökningen som helhet förväntas ändå bli valid dvs. giltig 

med ett relevant resultat, men kritiskt sett kan problematik uppstå beroende på hur forskaren 

som undersöker tolkar och bedömer innehållet samt resultatet av operationaliseringen. Det finns 

en risk för en subjektiv dimension som är avhängig den forskare som samlat in datamaterialet och 

de teoretiska utgångspunkterna.  

Jag tror att reliabiliteten för den här undersökningen som helhet förväntas bli relevant och kan 

anses vara trovärdig och tillförlitlig med tanke på de valda metoder och textanalytiska perspektiv 

som används. De metoder och tillvägagångssätt jag har valt baseras på teoretiska utgångspunkter 

och problemformuleringen i uppsatsen samt som jag anser är lämpliga att tillämpa i kontexten av 

studien. En annan forskare skulle kunna välja en annan metod och tillvägagångssätt för samma 

undersökning, exempelvis en mer avancerad musik- och ljudanalys än den jag har valt, där man 

granskar frekvens och spektrum av ljudspår, i kombination med bildanalys och semiotiska 

analyser istället för en narrativ-filmanalys. Kritiskt sett beror reliabiliteten åter igen på den som 

bedömer innehållet och vad den anser är relevant för tillförlitligheten av undersökningen och 

dess resultat.  

3.7  Etiska aspekter 

De forskningsetiska överväganden och ställningstaganden för studien är att främst sträva efter 

objektivitet och vara analyserande kring musikens funktion och tillämpning i filmens sekvenser i 

undersökningen i det empiriska arbetet, samt att följa de riktlinjer för valda 

metodtillvägagångssätt som är relevanta för studien. Hänsyn tas också till forskarnas hypoteser 

och teorier, och till användandet och hänvisningen av vissa forskares modeller och analysmallar i 

studien med målet att främja, fördjupa och öka förståelse för forskningen av det valda 

ämnesområdet. 

3.8   Summering 

Jag har i det här kapitlet redovisat den huvudsakliga metoden och dess textanalytiska perspektiv, 

dess tillvägagångssätt samt analysmallar som jag anser lämpar sig för den här undersökningen. Jag 

kommer att utföra en kombination av dem analytiska perspektiven som tillvägagångssätt i det 

empiriska arbetet för att kunna besvara mina frågeställningar så relevant som möjligt, berörande 

dem visuella och narrativa elementen samt dem abstrakta narrativerna och musikaliska elementen 

i film-sångsekvenserna. 
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  4  Resultat av det empiriska arbetet 

I det här kapitlet presenteras resultatet av det empiriska arbetet i sin helhet och relevant för 

metodens operationalisering och närläsning som består av narrativ-filmanalys, tids- och 

noteringslinje i kombination med en ljud-musikanalys. Detta för att ta hänsyn till både dem 

visuella och narrativa elementen och dem abstrakta narrativerna (dem känslomässiga aspekterna) 

tillsammans med dem musikaliska elementen i film-sångsekvenserna. Resultatet i det här kapitlet 

ska i nästa kapitel analyseras och besvaras utifrån frågeställningar och problemområde. 

Jag har med underlag av musikalfilmens manus och dvd:ns s.k. "running time", som består av det 

vanliga tidsformatet 00:00:00 (timmar:minuter:sekunder), utfört en narrativ tids- och 

noteringslinje som kommer att fokusera på scenernas tidsrörelse med dess tidpunkter där 

handlingen befinner sig. Berättelser består av rapporter som involverar tid för rollkaraktärer och 

händelser. Det är dock viktigt att skilja mellan tidpunkten för händelser och tiden i berättelsen. 

Man måste göra en skillnad mellan begreppen berättelse och handling. Berättelsen består av 

kronologiska serier av händelser, medan handlingen beskriver vilken ordningsföljd dessa 

händelser är presenterade i filmen. (Buhler m fl., 2010:7) 

Musikens element samt dem visuella och narrativa elementen, rollkaraktärer och deras 

känslomässiga sinnesstämningar vid närläsningen av medietextens innehåll i varje sekvens 

kommer att noteras. Tids- och noteringslinjen med dess tidspunkter är både viktig och nödvändig 

för identifiering av dem omnämnda elementen i medietexten, och för att en annan forskare ska 

kunna göra om analysen genom att gå tillbaka till tidspunkterna i medietexten och göra en egen 

tolkning av de förekommande elementen. En narrativanalys och filmanalys som har kombinerats 

ihop till en narrativ-filmanalys kan sedan framhäva berättelsens alla element ytterligare, samt 

notera utvecklingen och framåtrörelsen i filmen. Det hela kan understrykas av en ljud-

musikanalys med en närläsning av både dem musikaliska elementen i ljudspåret och dem 

abstrakta narrativerna i musikstycket. Sekvenserna presenteras här i samma ordningsföljd som i 

handlingen, och analyseras allt eftersom berättelsens gång och framåtrörelse. Det hela redovisas i 

det här kapitlet i analysmallarna och sekvensanalyserna som är centrala för förståelsen av data- 

och medieinnehållet i förhållande till frågeställningarna. 

Analysmallarna som jag använder vid närläsningen av medietexten har jag utvecklat själv med 

underlag från Buhlers (2010) sekvens analysmallar (figur 3.1 och figur 3.2) samt med inspiration 

utav analysmallen av ljudspår och musikstycken enligt musikipedia.se har jag tagit fram och 

operationaliserat en egen analysmall (figur 3.3) för noggrannare närläsning av dem musikaliska 

elementen och ljudspår i sekvenserna.  
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4.1  Sekvens ”Look Down” 

   Tids- och noteringslinje 

Sekvens Scen Scen/segment Tidslinje Musik & Sång Notering 

”Look 

Down”  

Inledning 

/öppningsscen 

 

 

 

 

 

 

 

Javert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Valjean 

Franska 

flaggan, år 

1815, kort 

historisk 

bakgrund 

 

 

 

Fångar som 

drar rep i 

vattnet 

Javert dyker 

upp som 

övervakare 

 

 

Fångarna drar 

repet 

 

Javert tillkallar 

Jean Valjean 

och nickar 

honom vidare 

till en liggande 

flaggmast 

Jean Valjean 

lyfter upp 

flaggmasten 

och börjar dra 

den mot Javert 

00:00:38 

 

 

 

 

 

 

00:01:20 

 

00:01:41 

 

 

 

00:01:50 

 

 

00:03:00 

 

 

 

00:03:31 

Slagverk som 

stegrar drastiskt 

i tempo, sedan 

förstärks av 

blåsinstrument, 

symfoni med 

återkommande 

upphöjt ackord  

 

Flerstämmig 

rytmisk hojtning 

 

 

 

 

Jean Valjean 

börjar sjunga, 

följs av 

flerstämmig 

rytmisk sång  

 

Dramatiskt 

symfoniskt 

musikspel med 

slagverk, 

återkommande 

melodi i upphöjt 

tempo 

  

Stämningen 

är dyster, 

hetsig och 

hotfull 

Segelfartyg i 

stormväder 

vid hamn 

 

 

Jean Valjean i 

fokus 

 

Fokus/närbild 

Javert 

 

 

Fokus/närbild 

Jean Valjean 

Iscensättning 

fångar 

 

Fokus/närbild 

på Javert och 

Jean Vajean 

 

Fokus/närbild 

Jean Valjean 

  Jean Valjean 

är framme med 

flaggmasten 

 

00:03:51 

 

 

Javert börjar 

sjunga till Jean 

Valjean med en 

upprörande ton, 

musiken är 

dramatisk, 

Fokus/närbild 

kameraväxling 

mellan Javert 

och Jean 

Valjean 
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    Narrativ-filmanalys 

00:00:38 Filmens öppningsscen och inledning börjar till ett drastiskt tempo framfört av 
ljudet av rytmiska slagverk och kraftfulla blåsinstrument som stegrar. Stämningen är 
dyster, hetsig och hotfull. Året är 1815. Franska flaggan är i fokus med en kort historisk 
bakgrund. Segelfartyg i stormväder dyker upp vid hamn.  

00:01:20  I nästa tagning visas fångar i vattnet som drar i rep till ett av segelfartygen. Dem 
hojtar flerstämmigt och rytmiskt. Bland fångarna hamnar Jean Valjean i fokus. 

00:01:41  Till bakgrund av fångarnas flerstämmiga hojtande dyker fångvaktaren Javert upp 
som övervakare och sneglar på dem uppifrån. Iscensättningen är i närbild på Javert. 

00:01:50 Närbild på Jean Valjean som börjar sjunga och följs utav fångarnas flerstämmiga 
rytmiska ton och sång.  

00:03:00 Javert tillkallar Jean Valjean och nickar honom vidare till en liggande flaggmast 
som han ska hämta. Närbild och fokus på Javert och Jean Valjean i möte. 

00:03:31 Jean Valjean lyfter upp flaggmasten bedrövat, och börjar sakta dra den mot Javert 
till bakgrund av dramatisk symfoniskt musikspel med krypande rytmiska slagverk i 
återkommande melodi i upphöjt tempo. Iscensättningen är i närbild på Jean Valjean. 

00:03:51 När Jean Valjean är framme med flaggmasten framför Javert, börjar Javert att 
sjunga med aggressiv och upprörande ton till Jean Valjean och kameran växlar mellan dem 
i närbild. Musiken är i sin fulla dramatiska klang och förhöjt tempo, i bakgrunden hörs 
fångarnas flerstämmiga ton. Stämningen är lika hetsig och hotfull som den var i inledande 
tagningen. 

00:05:08  Jean Valjean blir slutligen frigiven, han är i fokus och närbild. Musiken ändrar då 
karaktär till ett lugnare tempo, stämningen blir därför fridfull och avslappand till lyriska 
toner av stränginstrument tills det avtonas. 00:05:13 Sekvensen är slut. 

Sammanfattning: Symfoniskt orkesterspel med betoning på stegrande kraftfulla 
blåsinstrument och rytmiska krypande slagverk i återkommande melodi och ackord i 
upphöjt tempo samt ljudet av sjudande vatten förstärker det hela sinnesintrycket av 
sekvensen, vilket bidrar också till ett övergripande dramatiskt visuellt uttryck. Mot slutet 
ändrar musiken karaktär från hotfull och dyster till harmonisk och rofylld melodik, vilket 
tydligt gestaltar det narrativa och belyser den känslomässiga aspekten. Kameraarbetet i 
sekvensen växlar mellan närbilder i fokus och avståndsbilder i iscensättningen för att få 

 

 

 

 

Jean Valjean 

blir frigiven 

 

 

 

 

00:05.08 

 

 

00:05:13 

förhöjt tempo 

och 

ackordklang, 

flerstämmig 

bakgrund 

Musiken ändrar 

karaktär här till 

ett lugnare 

tempo och 

ackordklang 

med lyriska 

stränginstrument  

Stämningen 

är hetsig, 

hotfull och 

aggressiv 

 

Fokus/närbild 

Jean Valjean 

Stämningen 

blir fridfull och 

avslappnad 
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med helheten av rollkaraktärerna och sinnesstämningarna i vad som utspelar sig i det 
narrativa. 

    Ljud-musikanalys 

1. Ljudspår/sekvens titel: ”Look Down” 

2. Ljud, klang, tonart: moll, i helheten förhöjt ackordklang med lugnare avtoning mot 
slutet, ljudet/musiken i sekvensen verkar levande och mycket färgstark. Det låter 
som en symfonisk orkester som framför musiken som därför också upplevs levande. 
Ljudet av sjudande vatten finns med i ljudspåret. Skådespelarna både hojtar och 
sjunger levande i takt med musiken, vilket känns äkta i även det visuella uttrycket.  

3. Instrument: rytmiska slagverk som trummor, stränginstrument som piano, 
kraftfulla blåsinstrument som trumpet och trombon. Symfoni/orkesterspel 
förstärker sinnesstämningarna. 

4. Sångsätt: flerstämmigt och solo i tenor varierar mellan rollkaraktärerna, rytmisk 
flerstämmigt hojtande och sång med inlevelse. 

5. Melodik: instrumental och vokal, det finns återkommande melodi, rytm och 
ackord, upprepningar av toner mestadels i förhöjt tempo, med lugnare tempo mot 
slutet eftersom musiken ändrar karaktär. 

6. Melodins relation till text: melodin har en relation till texten, melodin går i moll 
för att framhäva textens dystra stämning och använder krypande rytmiska slagverk 
för att betona den hotfulla stegrande stämningen. 

7. Text: det förekommer upprepningar i verser i sången, texten har ett tema som frihet 
och fångenskap, straff och brott, på liv eller död, texten beskriver även 
rollkaraktärernas karaktärsdrag, den elake Javert och den bedrövade Jean Valjean. 

8. Karaktär: känsloinnehållet och sinnesstämningarna i musiken är dystra, tunga, 
hetsiga, hotfulla och ibland aggressiva. Mot slutet ändrar musiken karaktär till ett 
lugnare tempo och det hela blir fridfullt och lyriskt till ljusa toner. 

9. Funktion/syfte: musiken förstärker sångtexten genom att gestalta 
sinnestämningarna i både det narrativa och visuella uttrycket, samt beskriva och 
belysa den känslomässiga aspekten med symfoniskt kraftfullt orkesterspel. 
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 4.2  Sekvens ”I Dreamed A Dream” 

   Tids- och noteringslinje 

Sekvens Scen  Scen/segment Tidslinje Musik & Sång Notering 

”I Dreamed 

 A Dream”  

Fantine 

 

 

 

ligger på en 

madrass, 

börjar sjunga 

sätter sig upp  

 

skriker ut sin 

smärta 

 

brister ut i 

gråt och 

skriker ut 

smärta 

00:26:12 

      

00:26:57                

      

00:27:54 

 

00:28:38 

 

00:29:09 

Svagt, lågt 

instrumentalt intro 

 

Harpa/fiolstråkar 

 

Musiken stegrar  

 

Stor inlevelse i 

solosången, 

upphöjt tonart, 

sopran  

Sträng-

instrumenten i 

förhöjt 

ackordklang 

Gråt i halsen 

 

Fokus/närbild på 

ansiktet 

Känslosam sång 

 

Dramatiken tar 

fart, ökad 

känslosam 

stämning 

Ytterligt 

emotionellt 

uttryck och 

stämning 

  blir mållös 

och 

uppskakad 

 

00:30:00 

 

 

00:30:33 

Musikspelet avtar, 

blir nästan 

tystlåtet, svagt 

ackord och ljusare 

toner tills det 

avtonas helt 

Lugnare 

stämning och 

avtoning  

        

     Narrativ-filmanalys 

00:26:12 Musiken i sekvensen börjar med ett svagt lågt instrumental intro där Fantine 
ligger ner på en madrass, och börjar sjunga svagt med gråten i halsen.  

00:26:57 Fantine sätter sig upp och musiken drar långsamt igång med stränginstrument 
som harpspel och fiolstråkar. Iscensättningen är på nära håll, dvs. i närbild.  

00:27:54 När det är ett tillräckligt nära fokus på hennes ansikte, börjar tonerna i både 
musiken och sången att stegra. Fantine sjunger sopran då starkare men fortfarande lika 
känslosamt som i början.  

00:28:38 Dramatiken i både det visuella uttrycket och sången börjar ta fart ordentligt, 
och hon skriker ut sin smärta i sången med stor inlevelse och känsla. Musiken blir då 
allvarlig men fortfarande instrumental med fiolstråkar som är i en aning högre tonart nu 
då den känslosamma stämningen har ökat ännu ett steg.  
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00:29:09 Fantine brister ut i gråt på riktigt och sjunger ut riktigt starkt, sången blir därför 
ytterligt emotionell. Hon skriker ut sin smärta medan stränginstrumenten spelar i förhöjt 
ackord. 

00:30:00 Fantine blir mållös och uppskakad efter det emotionella utbrottet. Det 
instrumentala musikspelet avtar, och det blir nästan tystlåtet med bara ett svagt 
ackordklang och ljusare harpa-toner fram tills det upplöses och avtonas helt. 00:30:33 
Sekvensen är slut. 

Sammanfattning: Det visuella uttrycket av skådespelerskans agerande och hennes 
emotionella känsloläge igenom hela sekvensen är mycket starkt överlag. Musikens 
gestaltning förstärker det filmiska uttrycket genom att betona känslan av rollkaraktärens 
ångest och förtvivlan. Hela framträdandet i sekvensen är mycket dramatisk och gripande, 
vilket sätter ett avtryck och blir något som åskådaren har kvar i minnet och upplevelsen 
genom hela filmen och även efteråt. Kameraarbetet i sekvensen har inte så mycket 
rörelse utan är stillsamt och fokuserar mest på ansiktes uttryck. Iscensättningens 
funktion betonar närvaron och inlevelsen av det emotionella uttrycket i samspel med 
den genomgripande sången som skådespelerskan framför. 

     Ljud-musikanalys 

1. Ljudspår/sekvens titel: ”I Dreamed A Dream” 

2. Ljud, klang, tonart: moll, förhöjt ackordklang, musiken verkar levande och 
färgstark i kombination till rollkaraktärens emotionella uttryck. 

3. Instrument: stränginstrument som harpa och fiol.  

4. Sångsätt: solo, enstämmig, sopran, med stor inlevelse.  

5. Melodik: instrumental/akustisk och vokal, det finns återkommande melodi och 
ackord, upprepningar av toner, långsamt och förhöjt tempo. 

6. Melodins relation till text: melodin har en relation till texten, melodin går i moll 
för att framhäva textens sorgliga och dystra budskap. 

7. Text: det finns upprepningar i verser/textrader, texten har ett tema som involverar 
olycklig kärlek, förtvivlan och besvikelse, texten beskriver rollkaraktärens 
karaktärsdrag, smärta, vrede, ytterligt emotionella tillstånd och ångest. 

8. Karaktär: känsloinnehållet och sinnesstämningarna i musiken, är dystra, dramatiska, 
allvarliga, sorgliga, och ytterligt sentimentala. 

9. Funktion/syfte: musiken förstärker sångtexten genom att gestalta rollkaraktärens 
känslor och sinnesstämningar i både det narrativa och visuella uttrycket. 
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4.3  Sekvens ”Suddenly” 

    Tids- och noteringslinje 

Sekvens Scen Scen/segment Tidslinje Musik & Sång  Notering 

”Suddenly”  Färd 

 

 

Jean 

Valjean 

och lilla 

Cosette 

Häst och 

transportvagn 

 

 

Jean Valjean 

börjar sjunga, 

färdas 

transportvagn 

 00:55:52 

  

 00:55:56 

 00:55:57 

 00:55:59 

 

 

 00:56:17 

 

 00:56:31 

 

 00:56:34 

 

 00:57:05 

 00:57:30 

 00:58:06  

Lyrisk fiol börjar 

spela 

 

 

Pianospel börjar i 

lugnt ackord, 

solosång av Jean 

Valjean 

 

Harmonisk piano 

 

Lyriska fiolstråkar 

och stränginstrument 

Solosång i lite högre 

tonart och stor 

inlevelse 

Orkesterspel/symfoni 

Lyriska fiolstråkar 

Musiken avtonas och 

sången avslutas  

Ljudet av 

häst och 

vagn  

Närbild 

Cosette 

Närbild 

Jean 

Valjean 

Kameran 

växlar 

mellan 

närbilder 

Stämningen 

är fridfull 

och trygg 

Närbild på 

sovande 

Cosette 

Närbild  

Jean 

Valjean 

Stämningen 

är idyllisk 

känslosam 

    

    Narrativ-filmanalys 

00:55:52 En häst- och transportvagn färdas mitt i natten, lyrisk fiol börjar spelas, och i 
bakgrunden hörs ljudet av travande häst och skramlande vagn. 

00:55:56 Närbild på lilla Cosette som somnar i Jean Valjeans knä, dem båda färdas i 
transporten. 

00:55:57 Närbild på Jean Valjean som tittar på sovande Cosette och börjar sjunga. 

00:55:59 Piano börjar spelas i lugnt ackord. Kameran växlar mellan närbilder på Cosette 
och Jean Valjean i iscensättningen. 

00:56:17 Harmoniskt pianospel, stämningen är fridfull och trygg. Jean Valjean sjunger 
med inlevelse. 
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00:56:31 Lyriska fiolstråkar och andra stränginstrument fyller ut musikspelet. Jean Valjean 
höjer sin solosång en tonart. 

00:56:34 Orkesterspel och symfoni förstärker här känslo- och sinnesstämningen. 

00:57:05 Lyriska fiolstråkar återkommer i melodin. Jean Valjean sjunger med stor inlevelse 
och förhöjd stämma. 

00:57:30 Stämningen är idyllisk och lätt känslosam som betonas med återkommande 
lyriska fiolstråkar. 

00:58:06 Musiken och sången avtonas. Sekvensen avslutas. 

Sammanfattning: I den här sekvensen är stämningen fridfull, varm och trygg eftersom 
här har två själar funnit varandra, den föräldralösa flickan Cosette och den ensamme Jean 
Valjean som nu tar rollen som hennes styvpappa. Musikspelet är till början lättsamt, lyriskt 
och harmoniskt, med piano i lugnt ackord och lyriska fiolstråkar. Sedan förstärks 
sinnesstämningen av orkesterspel och symfoni. Jean Valjean sjunger innerligt med 
inlevelse och värme. Kameraarbetet växlar mellan närbilder på rollkaraktärerna på nära 
håll, för att skapa en närhets känsla. 

    Ljud-musikanalys 

1. Ljudspår/sekvens titel: ”Suddenly” 

2. Ljud, klang, tonart: moll, lugnt ackordklang, ljudet/musiken verkar levande 
och färgstark. 

3. Instrument: stränginstrument som piano och fiol, lyriska stråkar, förstärkt av 
symfoni/orkesterspel. 

4. Sångsätt: solo, enstämmig, tenor, med inlevelse och värme. 

5. Melodik: instrumental/akustisk och vokal, det finns återkommande melodi 
eller ackord, upprepningar av toner, långsamt eller förhöjt tempo 

6. Melodins relation till text: melodin har en relation till texten, melodin går i 
moll för att framhäva textens sentimentala stämning. 

7. Text: det finns upprepningar i verser/textrader, texten har temat att -finna 
trygghet och tillit i någon.  

8. Karaktär: känsloinnehållet och sinnesstämningarna i musiken, är 
sentimentala, lyriska och harmoniska. 

9. Funktion/syfte: musiken förstärker sångtexten genom att betona 
känslosamheten i rollkaraktärens sångframförande. 

 

 

 

 

 

 



 

 

44 

 

4.4  Sekvens ”In My Life - A Heart Full Of Love” 

     Tids- och noteringslinje 

Sekvens Scen Scen/segment Tidslinje Musik & Sång  Notering 

”In My Life – 

A Heart Full 

Of Love”  

Marius 

och 

Eponine 

 

 

 

 

 

 

 

Marius 

och 

Eponine 

 

 

 

 

Marius 

och 

Cosette 

 

 

 

 

 

Marius 

och 

Cosette 

 

 

springer ivrigt 

nerför gatan 

 

 

Marius tar tag i 

Eponine och 

svänger henne 

runt 

 

 

 

sjunger i duett 

 

Marius får syn 

på Cosette 

gående 

 

 

Marius ser på 

Cosette 

Cosette går 

fram till Marius 

och tittar 

tillbaka 

 

 

 

 

 

 

01:20:15 

 

 

    

01:20:32 

    

01:20:35 

     

01:20:42 

 

01:21:03 

 

01:21:07 

01:21:17 

 

01:21:23  

 

01:21:28 

01:21:38 

 

01:21:44  

01:21:51 

 

01:22:02 

 

 

 

Marius sjunger ut i 

solo, musikspelet är i 

förhöjt ackord, 

stränginstrument 

 

Marius sjunger i 

tenor 

Eponine sjunger i 

sopran, 

orkesterspel/symfoni  

Duettsång ”In My 

Life” 

 

 

Musiken ändrar 

karaktär och melodi 

 

Marius sjunger solo, 

lyriska ackord 

”A Heart Full of Love” 

melodin börjar 

spelas, 

orkesterspel/symfoni 

 

 

Cosette börjar sjunga 

i sopran 

 

Marius sjunger 

tillbaka vilket leder till 

duett med Cosette, 

lyriska 

stränginstrument 

Kameran 

följer efter i 

rörelse 

Stämningen 

är ivrig, lekfull 

och 

passionerad 

Kameran 

växlar mellan 

Marius och 

Eponine 

 

 

 

Närbild 

Marius blir 

mållös när 

han ser 

Cosette 

Stämningen 

blir laddad 

och 

romantisk 

Närbild  

Marius 

Närbild 

Cosette 

Närbild 

Cosette och 

Eponine som 

smygtittar 

 

Romantisk 

stämning 

 



 

 

45 

 

 

 

Eponine 

 

Marius 

Cosette 

 

 

lägger sig i och 

sjunger vid 

sidan av 

 

01:22:18  

 

01:22:23 

 

 

 

 

01:23:04      

 

Duettsång, förhöjt 

ackord, sopran 

 

Flerstämmig sång, 

sopran/tenor 

 

 

 

Musikspelet och 

sången avtonas  

 

 

Kameran 

växlar nu 

mellan alla 

tre, Eponine, 

Marius och 

Cosette 

Dramatisk 

stämning 

uppstår med 

triangeldrama 

 

    Narrativ-filmanalys 

01:20:15 En passionerad ung man Marius och hans vän Eponine springer ivrigt nerför 
gatan, då Marius sjunger samtidigt i solo. Det hela förstärks av musikspelet av 
stränginstrument och symfoni. Kameran rör sig och följer dem medan dem springer, vilket 
ger en stilistisk effekt i iscensättningen av tagningen. Stämningen är lekfull och ivrig. 

01:20:32  Marius tar tag i Eponine i glädjeruset och svänger runt henne på gatan.  

01:20:35  Samtidigt sjunger Marius ut i tenor, då blir ackorden förhöjda.  

01:20:42 När Eponine börjar sjunga i sopran medan hon ser beundrande på Marius, blir 
ackorden lägre och nästan tystnar. Orkesterspel och symfoni förstärker här sången 
ytterligare och belyser den rådande känslosamheten. Kameran växlar i närbild mellan Marius 
och henne. 

01:21:03  Marius och Eponine sjunger i duett, deras stämmor möts till en kraftfull sång till 
melodin för ”In My Life” ledmotivet. Kameran växlar mellan dem. 

01:21:07 Eponine tystnar när Marius får syn på Cosette som dyker upp gående mot honom. 
Musiken ändrar då karaktär och melodin blir romantisk.  

01:21:17 Iscensättningen är i närbild när Marius ser Cosette och blir mållös. 

01:21:23 Marius sjunger åter solo, ackorden blir lyriska. 

01:21:28 Stämningen blir laddad och romantisk när Cosette och Marius ser på varandra på 
nära håll. Ledmotivet ”A Heart Full Of Love” betonar den romantiska och ljuvliga 
stämningen som uppstår. 

01:21:38 Orkesterspel och symfoni förstärker här sinnesstämningen åter igen och belyser 
den känslomässiga aspekten. 

01:21:44 Närbild på Marius växlar till närbild på Cosette som tittar blygt tillbaka på honom. 

01:21:51 Cosette börjar sjunga i sopran. Eponine gömmer sig bakom en vägg och smygtittar. 
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01:22:02 Marius sjunger tillbaka till Cosette, vilket leder till en duett följt av lyriska 
stränginstrument. Stämningen är kärleksfull och romantisk. 

01:22:18 Förhöjt ackord i duettsången. 

01:22:23 Eponine lägger sig i sången och börjar sjunga vid sidan av. Det blir därför 
flerstämmig sång mellan alla tre, Marius, Cosette och Eponine. Kameran växlar mellan dem 
parallellt och dramatisk stämning uppstår eftersom det hela blir likt ett triangeldrama. 

01:23:04 Musiken och sången avtonas. Sekvensen slutar när Cosette och Marius skiljs åt. 

Sammanfattning: När musiken ändrar karaktär och melodik i sekvensen från ett ledmotiv, 
dvs. ett specifikt musikaliskt tema, till ett annat som i detta fall från en glädjefylld till en mer 
romantisk och kärleksfull - belyser det tydligt den känslomässiga aspekten och gestalar det 
narrativa i berättelsens gång, vilket i sin tur betonar en förändring som sker och som på 
detta sätt betonas med musikens funktion. Kameraarbetet i sekvensen är både rörlig och i 
närbild med fokus på rollkaraktärernas uttryck. Kameran växlar snabbt mellan 
rollkaraktärerna vilket ger en stilistisk effekt för att betona deras närvaro, karaktär och 
intimitet. Samtidigt är iscensättningens funktion att gestalta den narrativa framåtrörelsen 
samt belysa deras känslomässiga sinnesstämningar som framförs i sång och kan upplevas 
både visuellt, musikaliskt och vokalt. 

    Ljud-musikanalys 

1. Ljudspår/sekvens titel: ”In My Life - A Heart Full Of Love” 

2. Ljud, klang, tonart: moll och dur, förhöjt ackordklang, ljudet/musiken 
verkar levande och färgstark. 

3. Instrument: stränginstrument som t.ex. piano, harpa, svepande stråkar, 
symfoni, eller ett orkesterspel.   

4. Sångsätt: solo, enstämmigt och flerstämmigt, både sopran och tenor, med 
inlevelse och engagemang. 

5. Melodik: instrumental/akustisk och vokal, det finns återkommande melodi 
och ackord, upprepningar av toner, långsamt eller förhöjt tempo, musiken 
ändrar karaktär mellan ledmotiven. 

6. Melodins relation till text: melodin har en relation till texten, melodin går i 
dur för att framhäva en glädjande ivrig stämning och en kärleksatmosfär. 

7. Text: det finns upprepningar i verser/textrader, texten har ett kärlekstema 
och beskriver rollkaraktärernas karaktärsdrag, drömmar, passioner och 
känslor. 

8. Karaktär: känsloinnehållet och sinnesstämningarna i musiken är lekfulla, 
passionerade, ivriga, romantiska, vackra, sentimentala, dramatiska och lyriska. 
Musiken ändrar karaktär från en melodi, ledmotiv till en annan.  

9. Funktion/syfte: musiken förstärker sångtexten och gestaltar 
rollkaraktärernas känslostämningar i samspel med det visuella uttrycket. 
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4.5  Sekvens ”On My Own” 

  Tids- och noteringslinje 

Sekvens Scen Scen/segment Tidslinje Musik & Sång Notering 

”On My 

Own”  

Eponine går ensam på 

gatan i regn 

börjar sjunga 

 

 

 

 

 

 

 

 

vänder sig och 

går mot höger 

stannar upp 

vänder sig 

igen, tittar rakt 

fram 

 

 

 

 

 

 

tittar ner 

börjar snyfta 

tittar åt höger 

01:25:11 

 

01:25:16 

01:25:29 

01:25:52 

 

 

01:26:19  

 

 

01:26:30    

01:26:35    

01:26:37 

01:26:40 

 

01:26:49 

 

01:27:16   

 

01:27:25 

 

01:27:44  

01:27:48  

01:28:00  

01:28:10             

Harmoniska 

ackord, lugna 

piano toner 

Solosång, lågt i 

början, fiolstråkar 

höjer tonen i 

sången, sopran 

 

 

tystnar och tittar 

upp sjunger åter, 

symfoni 

höjer tonen igen, 

sopran 

 

 

går upp i ton 

ytterligare, sopran  

sjunger med 

gråten i halsen, 

går upp i ton, 

orkesterspel i 

förhöjt ackord 

Skriker ut, 

emotionell sång, 

sopran i förhöjd 

ton 

Sången och 

musiken tystnar 

Lyriska ackord, 

harmonisk piano, 

talar  

Musikspelet 

avtonas  

Ljudet av ösregn, 

nedstämd 

stämning 

Scensättning på 

avstånd 

Närbild/fokus på 

ansiktet 

Rörlig kamera 

som följer när 

Eponine går 

Känslosam och 

dramatisk 

stämning 

Närbild/fokus från 

sidan 

Emotionellt uttryck 

Kameran 

ovanifrån 

Ytterligt 

emotionellt uttryck 

och stämning 

Kameran 

ovanifrån 

Ljudet av ösregn 

tydlig, Dramatisk 

stämning 

 

 

Ny kameratagning 

framifrån, närbild 
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    Narrativ-filmanalys 

01:25:11 Eponine går ensam på gatan i regnet. Stämningen är nedstämd och olycklig. Ljudet 
av ösregn sveper hastigt och harmoniska ackord i lugna piano-toner drar igång. 

01:25:16 Eponine börjar sjunga solo i låg tonhöjd. Iscensättningen av henne är på avstånd. 

01:25:29 Närbild och fokus på Eponines ansikte. Emotionellt uttryck och känsloladdad 
stämning. 

01:25:52 Rörlig kamera följer Eponine medan hon går på nära håll. Hon höjer tonen i 
sopran-sången. 

01:26:19 Eponine tystnar och tittar upp, sedan sjunger hon åter. Symfonin förstärker här 
den känsloladdade stämningen. Kameran fokuserar på hennes ansikte och är i närbild. 

01:26:30 Eponine höjer nu tonen i sången ett steg. Närbild och fokus på ansiktet. 

01:26:35 Eponine vänder sig om och går mot höger. Närbild från sidan. 

01:26:37 Stannar upp här. Emotionellt uttryck. Fokus på ansiktet. 

01:26:40 Eponine vänder sig igen och tittar rakt fram. Kameran sveper ovanifrån. 

01:26:49 Eponine sjunger förtvivlat med gråten i halsen. Iscensättningen är ovanifrån när 
kameran sveper över henne. Emotionellt uttryck, sentimental, nedstämd och dramatisk 
stämning. 

01:27:16 Eponine går upp i ton i sin sång. Orkesterspelet förstärker sången i förhöjt ackord. 

01:27:25 Eponine skriker ut sin smärta i sin emotionella sång, tonen är därför förhöjd. 
Ljudet av ösregn är också tydlig och dånar emellan. Stämningen är dramatisk. 

01:27:44 Eponine tittar ner och sången och musiken tystnar för ett ögonblick. 

01:27:48 Stämningen är nu så känslodaddad och dyster att Eponine börjar snyfta. 

01:28:00 Ny kameratagning framifrån i närbild på Eponine som tittar åt höger. Lyriska 
ackord och harmonisk piano spelar. Eponine säger nedstämt ”I love him” riktat till Marius, 
ett flertal gånger. 

01:28:10 Musikspelet och sången avtonas. Sekvensen är slut.          

Sammanfattning: Det visuella uttrycket av skådespelerskans agerande, hennes innerliga 
sång och hennes sentimentala känsloläge igenom hela sekvensen är starkt överlag och ger 
ett starkt intryck av hennes närvaro och inlevelse i framträdandet. Musikens gestaltande 
förstärker det filmiska uttrycket genom att betona känslan av rollkaraktärens olyckliga 
kärlek, nedstämhet och förtvivlan. Ljudet av ösregn i sekvensen kan upplevas som en 
metafor för den ensamhet som rollkaraktären upplever och som förstärker känslan av den 
dystra stämningen i det narrativa. Kameraarbetet och iscensättningen belyser 
skådespelerskans närvaro och inlevelse med ständig fokus och närbild på hennes ansikte 
och med en rörlig kamera som följer hennes rörelser när hon rör sig. 

 

      Ljud-musikanalys 

1. Ljudspår/sekvens titel: ”On My Own” 

2. Ljud, klang, tonart: moll, förhöjt och lugnt ackordklang växlar, ljudet av 
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ösregn, ljudet/musiken verkar levande och färgstark. 

3. Instrument: stränginstrument som piano och fiol, förstärkt av symfoni och 
ett orkesterspel.   

4. Sångsätt: solo, enstämmigt, sopran med stor inlevelse. 

5. Melodik: instrumental/akustisk och vokal, det finns återkommande melodi 
och ackord, upprepningar av toner, långsamt och förhöjt tempo växlar. 

6. Melodins relation till text: melodin har en relation till texten och går i moll 
för att framhäva textens sorgliga och olyckliga budskap. 

7. Text: det finns upprepningar i verser/textrader, texten har ett kärlekstema 
och beskriver rollkaraktärerens karaktärsdrag, olyckliga kärlek, nedstämhet, 
längtan, smärta, sentimentala tillstånd och känslor. 

8. Karaktär: känsloinnehållet och sinnesstämningarna i musiken, är allvarliga, 
dramatiska, dystra, romantiska, lyriska och ytterligt sentimentala och 
emotionella. 

9. Funktion/syfte: musiken förstärker sångtexten genom att gestalta och belysa 
den sentimentala stämningen i både det narrativa och visuella uttrycket, och 
samtidigt betona dess känslomässiga aspekter. 

 

4.6  Sekvens ”One Day More” 

Tids- och noteringslinje 

Sekvens Scen Scen/segment   Tidslinje Musik & Sång Notering 

”One Day 

More”  

Färd 

Eponine 

och 

Marius 

 

 

 

Jean 

Valjean 

Marius   

 

Cosette 

 

 

Jean Valjean 

börjar sjunga/ i 

transportvagn 

springer ut för 

att leta efter 

Cosette, 

Marius blir 

chockad 

 

färdas i 

transportvagn 

börjar sjunga 

 

färdas i 

transportvagn 

och tittar ut i 

fönstret 

   01:28:26 

 

   01:28:30 

   01:28:36 

 

    

   01:28:38 

 

   01:28:41 

    

   01:28:44 

   01:28:47 

 

Lyriskt lugnt 

instrumentalt 

intro, solosång  

 

 

 

 

Sjunger sin 

stämma 

 

Tenor, 

solosång 

 

 

Närbild på 

Jean Valjean 

Fokus på 

båda 

Närbild Marius 

Dramatisk 

stämning 

 

Närbild Jean 

Valjean 

Närbild/fokus 

Marius 

Närbild 

Cosette och 

skymt av Jean 

Valjean  
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Marius   

 

Jean 

Valjean  

Cosette 

 

 

 

 

Marius 

 

 

Cosette 

 

 

Eponine 

 

Marius 

 

 

Eponine 

 

Cosette 

 

Eponine 

Marius  

Cosette  

Eponine 

Utanför 

Café 

Musain  

sjunger ut 

 

sjunger sin 

stämma 

tar ton och 

sjunger med 

 

 

 

sjunger sin 

stämma till 

Cosette 

 

Cosette 

sjunger tillbaka 

till Marius, i 

transportvagn 

tar ton och 

sjunger 

sittandes 

sjunger sin 

stämma 

 

fortsätter 

sjunga sin 

stämma 

sjunger till 

Marius, tittar ut 

i fönstret 

sjunger sin 

stämma 

stämma 

stämma 

går upp i 

förhöjt ton 

 

   01:28:48 

    

   01:28:52 

    

   01:28:54 

 

   01:28:58 

     

   01:28:59 

 

 

   01:29:02 

 

 

     

   01:29:05 

 

    01:29:10 

     

    01:29:12 

 

    01:29:16 

 

    01:29:19 

   

    01:29:22 

    01:29:24 

    01:29:25 

 

 

 

 

 

 

Flerstämmig 

sång 

 

Flerstämmig 

sång 

 

Flerstämmig 

sång, tenor 

 

Flerstämmig 

sång, sopran 

 

Flerstämmig 

sång, sopran 

 

Solo, 

flerstämmig 

 

Solo, sopran 

 

Flerstämmig 

sång, tenor/ 

sopran 

 

 

Musikspel/ 

symfoni i 

förhöjt ackord 

Upphöjt ton 

och ackord 

Närbild/fokus 

Marius, 

emotionellt 

uttryck 

Närbild Jean 

Valjean 

Närbild 

Cosette 

Närbild Jean 

Valjean 

Närbild/fokus 

på Marius, 

Emotionellt 

uttryck 

 

Närbild 

Cosette, 

Sentimental 

stämning 

 

Scensättning 

på avstånd 

 

Närbild Marius 

 

Fokus på 

avstånd 

 

Närbild 

Cosette 

Kameran 

växlar mellan 

Eponine, 

Marius och 

Cosette, 

Triangeldrama 

och dramatisk 

stämning 
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Enjolras 

Marius  

Enjolras 

Marius 

Enjolras 

Marius 

Enjolras 

Marius 

 

Jean 

Valjean 

 

Javert  

 

Jean 

Valjean 

 

Therna-

diers 

 

Studenter 

 

 

Marius  

Enjolras 

 

Jean 

Valjean    

 

Alla  

 

kommer in, tar 

ton 

stämma 

stämma 

stämma 

stämma 

stämma 

stämma 

är på väg (tyst) 

skriker versen, 

transportvagn 

 

dyker upp, 

sjunger sin 

stämma 

 

tyst 

 

dyker upp, 

sjunger med 

 

körsång, 

stämmor 

 

tar ton, 

solostämma 

ser på Marius 

 

skriker ut 

versen 

sjunger ut i kör 

 

    01:29:32 

     

    01:29:37 

    01:29:39 

    01:29:42 

    01:29:44  

    01:29:47  

    01:29:51  

    01:29:55 

    01:29:59 

     

 

    01:30:01 

 

    01:30:11 

 

 

    01:30:12 

 

    01:30:22 

     

    01:30:41 

     

    01:30:47 

     

    01:30:49 

    01:31:20 

    01:31:34 

    01:31:38 

Solo, tenor 

Flerstämmig 

sång, upphöjt 

ton, tenor 

 

Flerstämmig 

sång, upphöjt 

ton, tenor 

Flerstämmig 

sång, upphöjt 

ton, tenor 

 

 

Solo, tenor 

 

 

 

 

 

 

Flerstämmig 

sång 

Upphöjt ton, 

tenor 

Flerstämmig 

sång 

Orkesterspel 

når sin 

höjdpunkt, 

förhöjt ackord  

Musiken 

avtonas och 

sången tar slut 

Närbild/fokus 

Enjolras 

Närbild/fokus 

Enjolras 

växlar till 

närbild/fokus 

Marius 

Närbild/fokus 

Enjolras, 

växlar till 

Marius 

Närbild Marius 

Närbild Jean 

Valjean 

 

Närbild Javert 

 

Närbild Jean 

Valjean 

 

Närbild på 

Thernadiers 

Scensättning 

studenter 

Emotionellt 

uttryck, fokus 

Närbild 

Enjolras 

 

Närbild Jean 

Valjean 

Snabba 

kamera 

växlingar 

mellan alla 

medverkande 

rollkaraktärer 
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Narrativ-filmanalys 

01:28:26 Lyriskt instrumentalt intro börjar spelas. Jean Valjean tar ton och börjar sjunga. Han 
färdas i transportvagn tillsammans med Cosette, dem är på väg bort från huset som dem bodde i 
eftersom dem är rädda att bli upptäckta.  

01:28:30 Marius och Eponine är först i fokus. Sedan springer Marius till huset där han först 
träffade Cosette, men det står nu tomt.  

01:28:36 Marius blir chockad när han inser att Cosette är borta. Iscensättning på avstånd. 
Dramatisk stämning råder. 

01:28:38 Närbild på Jean Valjean i transportvagnen medan han sjunger sin stämma. 

01:28:41 Marius börjar sjunga i tenor. Närbild och fokus på Marius. 

01:28:44 Cosette som färdas i transportvagnen tittar bedrövat ut genom fönstret, visas i närbild. 

01:28:47 Ett skymt av Jean Valjean vid sidan av Cosette i transportvagnen visas. 

01:28:48 Närbild på Marius som sjunger ut med ett emotionellt uttryck. 

01:28:52 Jean Valjean visas åter i närbild, sjungandes på sin stämma. 

01:28:54 Cosette tar ton och sjunger med i sången med sin sopran röst. Det blir flerstämmig 
sång mellan Marius, Cosette och Jean Valjean. 

01:28:58 Kameran växlar snabbt till närbild på Jean Valjean. 

01:28:59 Kameran växlar tillbaka till Marius som sjunger sin stämma till Cosette med ett 
emotionellt uttryck, visas i närbild. 

01:29:02 Cosette sjunger tillbaka till Marius med sin sopran stämma, kameran växlar mellan 
närbilder på dem. Sentimental stämning råder. 

01:29:05 Eponine visas nu i bild och tar ton i sin sopran stämma. Iscensättning av henne är på 
avstånd. 

01:29:10 Kameran växlar till närbild på Marius som sjunger sin stämma riktat till Cosette. 

01:29:12 Eponine visas åter i bild på avstånd, sjunger sin stämma riktat till Marius. 

01:29:16 Cosette och Marius sjunger till varandra med deras stämmor i en. Närbild på Cosette 
som tittar ut genom fönstret medan hon åker. 

01:29:19 Eponine sjunger sin stämma till Marius. 

01:29:22 Marius i närbild, sjunger sin stämma till Cosette. 

01:29:24 Cosette i närbild sjunger sin stämma till Marius. 

01:29:25 Eponine går upp i förhöjt ton i sin stämma. Musikspelet och orkestern förstärker 
ackorden. Kameran växlar mellan dem tre, Marius, Cosette och Eponine, och ett triangeldrama 
uppstår med dramatisk stämning. 

01:29:32 Iscensättningen är nu på gatan utanför Café Musain. En ung man Enjolras, kommer in 
och tar ton. 

01:29:37 Marius åter i närbild, sjunger sin stämma. 
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01:29:39 Kameran växlar till närbild på Enjolras. 

01:29:42-01:29:55 Kameran växlar i flera omgångar mellan Enjolras och Marius när dem sjunger 
mot varandra som i en vokal dialog ute på gatan. Enjolras sjunger ut riktigt högt och 
ackompanjeras av symfoni i förhöjt ackord och flerstämmig körsång. Marius blir tyst och beger 
sig mot Cafét. 

01:29:59 Jean Valjean visas snabbt i närbild, skriker ut sångversen ”one day more!”. 

01:30:01 Javert dyker upp på sitt håll och ansluter sig till den flerstämmiga sången med sin 
hotfulla stämma. 

01:30:12 Thernadiers dyker upp och sjunger sin stämma kort. Närbild på dem. 

01:30:22 Iscensättning av studenterna och folket på Cafèt som är samlade och det råder 
flerstämmig munter sång. 

01:30:41 Marius går in i Cafét, ansluter sig till folket och studenterna, tar ton och håller upp en 
röd flagga, medan han sjunger riktigt starkt i tenor. Emotionellt uttryck och fokus i närbild. 
Stämningen är optimistisk och upprymd. 

01:30:47 Enjolras ser upp på Marius, visas i närbild. 

01:30:49 Jean Valjean visas snabbt i närbild, skriker ut sångversen ”one day more!”. 

01:31:20 Orkesterspelet når sin höjdpunkt i förhöjt ackord och i takt medan kameran växlar 
snabbt mellan närbilder och fokus på alla medverkande rollkaraktärer som sjunger ut sina 
stämmor i allsång. 

01:31:30 Musikspelet och rollkaraktärernas sång avtonas mot sitt slut i en storslagen symfoni. 

01:31:38 Sekvensen är slut. 

Sammanfattning: I den här sekvensen är många av rollkaraktärerna samlade och sjunger 
flerstämmig sång, ibland till varandra och ibland allesammans. Snabba parallella kameraväxlingar 
mellan närbilder och avståndsbilder, rörelse och fokus på dem medverkande rollkaraktärerna och 
deras emotionella uttryck medan dem sjunger – skapar fortlöpande kontinuitet i sekvensen och 
ständig intimitets närvaro till åskådaren. Sådan slags iscensättning av framträdandet ger en 
stilistisk effekt när de sjunger till varandra på avstånd men ändå i närhet, och som belyser deras 
närvaro och inlevelse i sången och sinnesstämningen. Stämningen är både dramatisk och 
förhoppningsfull inför den kommande dagen och vad komma skall. Musiken i sekvensen är 
mestadels dramatisk, och spelas i förhöjt ackordklang och ton där symfonin ger kraft åt melodin. 
Mot slutet når musiken sin höjdpunkt i ett hastigt tempo och dramatiskt symfoniskt förhöjd 
tonart. 

Ljud-musikanalys 

1. Ljudspår/sekvens titel: ”One Day More” 

2. Ljud, klang, tonart: dur, lugnt och förhöjt ackordklang, ljudet/musiken 
verkar levande och färgstark. 

3. Instrument: stränginstrument som piano och fiol, förstärkt av symfoni/ 
orkesterspel.   

4. Sångsätt: flerstämmig, kör, solosång i både tenor och sopran med mycket 
inlevelse och engagemang. 

5. Melodik: instrumental/akustisk och vokal, det finns återkommande melodi 
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och ackord, upprepningar av toner, och förhöjt tempo. 

6. Melodins relation till text: melodin har en relation till texten och går i dur 
och framhäver den rådande sinnesstämningen och den hoppfulla optimistiska 
atmosfären. 

7. Text: det finns upprepningar i verser/textrader, texten har en förväntnings 
tema, beskriver rollkaraktärerens karaktärsdrag, känslor, drömmar och hopp 
inför den kommande dagen. 

8. Karaktär: känsloinnehållet och sinnesstämningarna i musiken, är allvarliga, 
dramatiska, sentimentala, men samtidigt muntra och hoppfulla inför den 
kommande dagen. 

9. Funktion/syfte: musiken förstärker sångtexten genom att gestalta och belysa 
den rådande stämningen i det narrativa och visuella uttrycket, samt betonar 
dess känslomässiga aspekter. 

 

4.7  Sekvens ”Do You Hear The People Sing” 

Tids- och noteringslinje 

Sekvens Scen Scen/segment   Tidslinje Musik & Sång Notering 

”Do You 

Hear The 

People 

Sing”  

Begravning/

marsch 

 

Studenterna, 

Marius och 

Enjolras,  

folksamling 

 

 

 

 

 

Begravning/

marsch 

En kista fraktas, 

folksamling på 

gatan 

 

tar ton, börjar 

sjunga,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  01:31:40 

 

 

  01:31:56 

 

   

  01:32:05 

 

 

 

  01:32:21 

 

 

   

   

 

Ljudet av 

trampande 

fotsteg, 

trumslag och 

vagn 

Flerstämmig 

sång, vokalt, 

rytmiskt tempo 

 

 

 

 

Musikspelet 

börjar  

Flerstämmig 

sång 

 

 

 

Rebellisk, 

upprorisk och 

spänd 

stämning 

 

Närbild på 

Enjolras och 

Marius 

växlar, 

Scensättning 

av gatan 

Kameran 

växlar mellan 

studenterna 

och Marius, 

Eponine,  

Javert, 

Enjolras, som 

alla befinner 

sig i 

folksamlingen 

Scensättning 

av marschen   
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Enjolras kastar 

sig framför 

hästarna och 

kistan som 

fraktas 

Marius hoppar 

på kistan och 

klättrar upp på 

den 

Studenterna 

med Enjolras 

följer efter och 

tar sig upp 

Marius står på 

kistan och viftar 

med en röd 

flagga 

Marius och 

Enjolras står upp 

som två djärva 

ledare  

 

 

Poliskavalleri 

stoppar 

korståget, 

konfrontation 

   

  01:32:31 

 

 

  01:32:41  

 

 

  01:32:50 

 

 

  01:32:53 

 

 

  01:33:03 

 

   

  01:33:23 

  01:33:42 

 

Flerstämmig 

sång 

 

 

Sången är nu 

passionerad 

och munter, 

Musikspelet/ 

orkesterspel 

stegrar i kraft 

 

Ljudet av 

galopperande 

hästar 

 

Sången är 

kraftfull och 

munter, 

rytmisk sång 

Musikspelet är 

i förhöjt tempo 

Musiken och 

sången avtar 

hastigt 

 

Fokus 

Enjolras 

Snabba 

kameraväxlin

gar emellan 

Fokus Marius 

 

Scensättning 

studenterna 

 

Närbild 

Marius 

Stämningen 

är nu munter 

och upprymd 

Närbild på 

Marius och 

Enjolras 

Stämningen 

är glädjefylld 

Stämningen 

ändras 

hastigt till 

hotfull 

 

Narrativ-filmanalys 

01:31:40 En stor folkmassa är samlad ute på gatan. Ljudet av trampande fotsteg, rytmiska 
trumslag och farande vagn närmar sig och stegrar. Det råder en marsch, en begravnings 
korståg då en kista fraktas följd av poliskavalleriet. Stämningen är rebellisk, spänd, stillsam och 
upprorisk.  

01:31:56 En grupp studenter däribland Marius och Enjolras visas i närbild. Dem tar ton och 
börjar sjunga vokalt vilket leder till flerstämmig uppmanande sång. 

01:32:05 Kameraarbetet växlar snabbt mellan närbilder på dem närvarande rollkaraktärerna i 
folkmassan, studenterna, Marius, Enjolras, Eponine och Javert är dem som är i fokus. 
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01:32:21 Musikspelet börjar och förstärker den vokala flerstämmiga sången med sitt 
instrumentala symfoniska orkesterspel. Iscensättningen visar marschen och folksamlingen i 
fokus. Stämningen är fortfarande spänd. 

01:32:31 Plötsligt kastar sig Enjolras ut framför hästarna och den fraktande kistan i korståget, 
vilket blir kaotiskt. Snabba kameraväxlingar sker så betonar det kaotiska och oväntade infallet. 

01:32:41 Marius kastar sig också mot kistan och börjar klättra upp på den. Sången blir nu 
munter och passionerad och stegrar i ton och kraft förstärkt av orkesterspelet.  

01:32:50 Iscensättning av studenterna med Enjolras följer Marius och kastar sig mot kistan för 
att också klättra upp. Den hojtande folkmassan uppmuntrar det som sker och stämningen blir 
upprymd. 

01:32:53 Marius står nu uppe på kistan och viftar med en röd flagga som ett tecken på övertag. 
Närbild på Marius. Ljudet av galopperande hästar betonar att en förstärkning av 
poliskavalleriet närmar sig. 

01:33:03 Enjolras ansluter sig nu till Marius på kistans topp, tillsammans står dem upp som två 
djärva ledare för korståget viftandes med flaggan. Dem båda visas i närbild och stämningen 
blir glädjefylld och upprymd, den flerstämmiga sången är därför kraftfull och munter. 

01:33:23 Musikspelet är i förhöjt ackord och tempo, storslagen symfoni, och gestaltar det som 
sker och belyser den rådande sinnesstämningen. 

01:33:42 Poliskavalleriet stoppar korståget och stämningen ändras hastigt till hotfull. Musiken 
och sången avslutas lika hastigt. Studenterna konfronterar polisen. Sångsekvensen är slut, men 
händelseförloppet tar fart och utvecklas vidare. 

Sammanfattning: Det råder en spänd, en aning hotfull och rebellisk stämning i den här 
sekvensen då en begravnings-marsch passerar gatan och folksamlingen som samlats betraktar 
det hela med avsky och missnöje. Ljudet av flera narrativa element, så som trumslag och 
trampande fotsteg, bidrar till rörelse och förstärker den rådande sinnesstämningen. Flera av 
rollkaraktärerna däribland Marius, Enjolras och dem rebellsiska studenterna sjunger ut i 
flerstämmig uppmanande sång som stegrar i tonart. Stämningen ändras till upprymd och 
munter efter att studenterna angriper marschen och ger sig på kistan som förs fram. Musikens 
karaktär i anknytning till det narrativa ändras därför mellan dyster och allvarlig till munter och 
passionerad sång som förstärks av symfoniskt orkesterspel. Kameraarbetet växlar snabbt 
mellan dem medverkande rollkaraktärerna både i närbild och avstånd för att belysa deras 
närvaro och deltagande. 

Ljud-musikanalys 

1. Ljudspår/sekvens titel: ”Do You Hear The People Sing” 

2. Ljud, klang, tonart: dur, förhöjt ackordklang som stegrar, ljudet av 
trampande fotsteg, rytmiska trumslag, farande vagn och galopperande hästar, 
ljudet/musiken verkar levande och färgstark. 

3. Instrument: slagverk, orkesterspel/symfoni förstärker sinnesstämningen och 
sången ytterligare. 

4. Sångsätt: flerstämmig, kör, med inlevelse, passion och stor engagemang. 
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5. Melodik: inleds vokalt som senare förstärks instrumentalt, det finns 
återkommande melodi och ackord, upprepningar av toner, och förhöjt tempo 
mot slutet. 

6. Melodins relation till text: melodin har en relation till texten och går i dur i 
förhöjt tempo, som betonar och framhäver den rådande sinnesstämningen. 

7. Text: det finns upprepningar i verser/textrader, texten har ett tema som 
involverar missnöje, uppror och rebellisk uppmanande till revolution.  

8. Karaktär: känsloinnehållet och sinnesstämningarna i musiken är allvarliga, 
spända, dystra, upproriska, en aning hotfulla, munter, upprymd och 
passionerade, och åter hotfull mot slutet. 

9. Funktion/syfte: musiken förstärker sångtexten genom att verka kraftfullt i 
både tempo och rytm och med betoning på upprepade verser som en 
uppmaning till händelseutvecklingen och rörelsen i handlingen. 
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5  Analys  

I det här kapitlet presenteras analys och sammanfattningen från det empiriska resultatet av 

sekvenserna som här återpresenteras i citat-sammanfattningar för att kopplas till den tidigare 

forskningen och till mina egna observationer av den genomförda studien. Uppsatsens 

frågeställningar ska eventuellt kunna besvaras:  

Hur används musik för att förstärka det filmiska visuella uttrycket i musikalfilmen Les Misérables?  

Hur kan musiken gestalta det narrativa och belysa den känslomässiga aspekten i musikalfilmen Les Misérables? 

Från det empiriska arbetet har jag sammanställt datamaterialet tillsammans med mina 

observationer som har framkommit vid närläsningen och analysen av sekvenserna. Jag kommer 

nu att referera till resultatet och sammanfattningen av varje film-sångsekvens och koppla det till 

det teoretiska ramverket för att påvisa relevansen och kopplingen till syftet och frågeställningarna. 

Det här kapitlet är således viktigt både för förståelsen av studiens resultat, relevans av 

frågeställningar mot bakgrund av tidigare forskning och understrykning av problemområdet. 

 

I öppningsscenen och sekvensen ”Look Down” används musikaliska element som rytmiska 

krypande slagverk och vissa kraftfulla blåsinstrument som enligt Provenzano (2008) kan upplevas 

som musikaliska metaforer för hotande fara och stridsrop. Cohen (1999) menar också att 

musiken framkallar sinnesstämningar som ofta inträffar under öppningsscenerna i film. 

Symfoniskt orkesterspel med betoning på stegrande kraftfulla blåsinstrument och 
rytmiska krypande slagverk i återkommande melodi och ackord i upphöjt tempo samt 
ljudet av sjudande vatten förstärker det hela sinnesintrycket av sekvensen, vilket bidrar 
också till ett övergripande dramatiskt visuellt uttryck. Mot slutet ändrar musiken karaktär 
från hotfull och dyster till harmonisk och rofylld melodik, vilket tydligt gestaltar det 
narrativa och belyser den känslomässiga aspekten. Kameraarbetet i sekvensen växlar 
mellan närbilder i fokus och avståndsbilder i iscensättningen för att få med helheten av 
rollkaraktärerna och sinnesstämningarna i vad som utspelar sig i det narrativa. 

 

I ”I Dreamed A Dream” sekvensen framträder Anne Hathaways rollkaraktär Fantine i sin 

ångestfyllda, hjärtskärande och exceptionellt känslofyllda framförande som inte har lämnat någon 

oberörd och därför resulterat i en Oscar för bästa kvinnliga framträdande i biroll. Sångsekvensen 

är filmad i en tagning och har filmats om uppemot tjugo gånger under den åtta timmars långa 

levande sången, och det var den fjärde tagningen som tillslut blev utvald för filmen. Enligt Anne 

själv sjunger hon levande och närstående direkt till filmkameran vilket skapar en intimitet mellan 

skådespelerskan och åskådaren. En sådan närhetseffekt, är en stilistisk teknik som omfattar ett 

samspel mellan det visuella uttrycket med det narrativa berättandet, och som annars är bara 

uppnåelig genom ett live scenframträdande. (se källa: yahoo/inonetakefilming )  

Anne säger i intervjun att hon inte kunde sjunga sången vackert eftersom hennes röst 

förändrades när hon tog in det känslomässiga och realistiska från handlingen, då bestämde hon 

sig att sjunga ut så äkta och verkligt som möjligt även om det blev darrande och bräckligt i rösten 

och inte så vackert och harmoniskt i tonen. Huvudsaken var att göra det realistiskt och uppriktigt. 

(se källa: youtube/idreamedadream) 

 

http://movies.yahoo.com/blogs/2013-golden-globes/anne-hathaway-describes-filming-dreamed-dream-one-les-215521591.html
http://www.youtube.com/watch?v=vDvdcJPP2RE
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Det visuella uttrycket av skådespelerskans agerande och hennes emotionella känsloläge 
igenom hela sekvensen är mycket starkt överlag. Musikens gestaltning förstärker det 
filmiska uttrycket genom att betona känslan av rollkaraktärens ångest och förtvivlan. Hela 
framträdandet i sekvensen är mycket dramatisk och gripande, vilket sätter ett avtryck och 
blir något som åskådaren har kvar i minnet och upplevelsen genom hela filmen och även 
efteråt. Kameraarbetet i sekvensen har inte så mycket rörelse utan är stillsamt och 
fokuserar mest på ansiktes uttryck. Iscensättningens funktion betonar närvaron och 
inlevelsen av det emotionella uttrycket i samspel med den genomgripande sången som 
skådespelerskan framför. 

 

Sången och musiken i ”Suddenly” sekvensen är särskilt nyskriven och komponerad för den här 

filmen, och har alltså inte varit med i det ursprungliga sångmaterialet för musikalen. (se källa: 

youtube/suddenly) Det är en sång om kärlek och om att hitta tryggheten i någon, som 

producenterna ville förmedla så intimt och nära som möjligt med hjälp av musikens gestaltande i 

filmiskt sammanhang. 

 

I den här sekvensen är stämningen fridfull, varm och trygg eftersom här har två själar 
funnit varandra, den föräldralösa flickan Cosette och den ensamme Jean Valjean som nu 
tar rollen som hennes styvpappa. Musikspelet är till början lättsamt, lyriskt och 
harmoniskt, med piano i lugnt ackord och lyriska fiolstråkar. Sedan förstärks 
sinnesstämningen av orkesterspel och symfoni. Jean Valjean sjunger innerligt med 
inlevelse och värme. Kameraarbetet växlar mellan närbilder på rollkaraktärerna på nära 
håll, för att skapa en närhets känsla. 

 

”In My Life - A Heart Full Of Love” sekvensen är berättelsens mest romantiska och kärleksfyllda 

sångframförande betonat med svepande stråkar som, enligt Provenzano (2008) är musikaliska 

metaforer för kärlek och romantik samt lyriskt piano. Enligt Cohen (1999) ger musiken 

fortlöpande kontinuitet mellan scentagningarna, till exempel när kameran växlar mellan närbilder 

av två personer som tittar på varandra. Under sångframförandet av en kärleksballad, kan kameran 

inte bara registrera de känslor som sångaren förmedlar genom närbilder, utan även med de mest 

flytande rörelserna visa reaktionen av partnern när en speciell melodisk eller lyrisk viktig vers 

sjungs (Scheurer, 1974). Ibland måste musiken fånga även känslor som under filmens gång, inte 

kan uttryckas verbalt eftersom de kan vara tänka som hemliga kärleksaffärer eller djupa 

hemligheter (Provenzano, 2008; Gorbman, 1987) och som i den här sekvensen gestaltas tydligt 

eftersom en kärleks triangeldrama mellan rollkaraktärerna uppstår vilket belyses också av 

kamerarbetet som växlar mellan dem och betonar sinnesstämningen. Dessutom är användning av 

s.k. ledmotiv, specifika musikaliska teman i det narrativa berättandet visar att musik kan ge ny 

information under vissa omständigheter (Buhler m fl., 2010), och i sekvensen finns två sådana 

ledmotiv då musiken ändrar karaktär beroende på rollkaraktärerna. Musik kan ge de 

underliggande eller antydda känslor i en scen ett direkt uttryck, eftersom det grundar det 

känslomässiga innehållet i en scen som uppmuntrar publiken att läsa av bilden eller scenen på ett 

visst sätt (Buhler m fl., 2010). Musiken kan vara så skickligt kombinerad med filmens känsloläge 

och narrativa system att publiken inte observerar det medvetet. Ljudet finns med som en 

förstärkande faktor som kan avgöra hur åskådaren ska uppleva en scen, exempelvis om scenen är 

romantisk eftersom ljusa harmoniska melodier tonar fram. Ljudet kan också förutspå vad som 

ska inträffa genom att relateras till särskilda rollkaraktärer eller handlingar (Hansson m fl., 2006). 

http://www.youtube.com/watch?v=lByktzXZmAk&feature=c4-overview&list=UUo7bQfz-zavpS4sLeqPnt_A
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När musiken ändrar karaktär och melodik i sekvensen från ett ledmotiv, dvs. ett 
specifikt musikaliskt tema, till ett annat som i detta fall från en glädjefylld till en mer 
romantisk och kärleksfull - belyser det tydligt den känslomässiga aspekten och gestalar 
det narrativa i berättelsens gång, vilket i sin tur betonar en förändring som sker och som 
på detta sätt betonas med musikens funktion. Kameraarbetet i sekvensen är både rörlig 
och i närbild med fokus på rollkaraktärernas uttryck. Kameran växlar snabbt mellan 
rollkaraktärerna vilket ger en stilistisk effekt för att betona deras närvaro, karaktär och 
intimitet. Samtidigt är iscensättningens funktion att gestalta den narrativa framåtrörelsen 
samt belysa deras känslomässiga sinnesstämningar som framförs i sång och kan 
upplevas både visuellt, musikaliskt och vokalt. 

 

Ljudet av ösregn i ”On My Own” sekvensen tycker jag kan upplevas som en metafor för 

rollkaraktärens Eponines sorgsna och ytterligt sentimentala stämning som betonar den ensamhet 

och förtvivlan som hon känner när hon går ensam i regnet. Det kan därför ses som en stilistisk 

effekt för förstärkningen av både det visuella uttrycket och belysningen av den känslomässiga 

aspekten. Enligt Buhler (2010) kan musik anordna berättande antydningar, s.k. narrativa aspekter, 

fast dessa tenderar vara ganska allmänna och används vanligen på ett bestämt sätt som bekräftar 

med musiken vad man redan vet från det visuella uttrycket, i sekvensen verkar ljudet av ösregn 

som en sådan narrativ antydning. 

Det visuella uttrycket av skådespelerskans agerande, hennes innerliga sång och hennes 
sentimentala känsloläge igenom hela sekvensen är starkt överlag och ger ett starkt 
intryck av hennes närvaro och inlevelse i framträdandet. Musikens gestaltande 
förstärker det filmiska uttrycket genom att betona känslan av rollkaraktärens olyckliga 
kärlek, nedstämhet och förtvivlan. Ljudet av ösregn i sekvensen kan upplevas som en 
metafor för den ensamhet som rollkaraktären upplever och som förstärker känslan av 
den dystra stämningen i det narrativa. Kameraarbetet och iscensättningen belyser 
skådespelerskans närvaro och inlevelse med ständig fokus och närbild på hennes 
ansikte och med en rörlig kamera som följer hennes rörelser när hon rör sig. 

 

”One Day More” sekvensen beskriver ett hoppfullt och muntert sångframträdande inför den 

kommande dagen och den revolutionära stormen som gestaltas och framförs av dem 

medverkande rollkaraktärerna. Enligt Cohen (1999) kommunicerar musiken en innebörd och 

främjar det narrativa berättandet samt förstärker känslan av verklighet. I den här sekvensen 

verkar musiken som en central berättandekomponent när den gestaltar rollkaraktärernas tidigare 

och framtida händelser som även betonas av kameraarbetets parallella växlingar mellan dem.  

I den här sekvensen är många av rollkaraktärerna samlade och sjunger flerstämmig 
sång, ibland till varandra och ibland allesammans. Snabba parallella kameraväxlingar 
mellan närbilder och avståndsbilder, rörelse och fokus på dem medverkande 
rollkaraktärerna och deras emotionella uttryck medan dem sjunger – skapar 
fortlöpande kontinuitet i sekvensen och ständig intimitets närvaro till åskådaren. Sådan 
slags iscensättning av framträdandet ger en stilistisk effekt när de sjunger till varandra 
på avstånd men ändå i närhet, och som belyser deras närvaro och inlevelse i sången 
och sinnesstämningen. Stämningen är både dramatisk och förhoppningsfull inför den 
kommande dagen och vad komma skall. Musiken i sekvensen är mestadels dramatisk, 
och spelas i förhöjt ackordklang och ton där symfonin ger kraft åt melodin. Mot slutet 
når musiken sin höjdpunkt i ett hastigt tempo och dramatiskt symfoniskt förhöjd 
tonart. 
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I ”Do You Hear The People Sing” sekvensen framförs en annan munter sång i folksamlingen som 

stegrar och höjer den upproriska tonen och spända stämningen inför revolutionens återfall när 

rebelliska studenter ger sig in i korståget och står upp när dem sjunger ut med inlevelse denna 

passionerade och uppmanande sång. Som tidigare nämnt enligt Buhler (2010) kan musik anordna 

berättande antydningar, s.k. narrativa aspekter, fast dessa tenderar att vara allmänna och används 

vanligen på ett bestämt sätt som bekräftar med musiken vad man redan vet från det visuella 

uttrycket, i sekvensen finns ljudet att flera sådana narrativa antydningar som ljudet av narrativa 

element. 

Det råder en spänd, en aning hotfull och rebellisk stämning i den här sekvensen då en 
begravnings-marsch passerar gatan och folksamlingen som samlats betraktar det hela 
med avsky och missnöje. Ljudet av flera narrativa element, så som trumslag och 
trampande fotsteg, bidrar till rörelse och förstärker den rådande sinnesstämningen. 
Flera av rollkaraktärerna däribland Marius, Enjolras och dem rebellsiska studenterna 
sjunger ut i flerstämmig uppmanande sång som stegrar i tonart. Stämningen ändras till 
upprymd och munter efter att studenterna angriper marschen och ger sig på kistan 
som förs fram. Musikens karaktär i anknytning till det narrativa ändras därför mellan 
dyster och allvarlig till munter och passionerad sång som förstärks av symfoniskt 
orkesterspel. Kameraarbetet växlar snabbt mellan dem medverkande rollkaraktärerna 
både i närbild och avstånd för att belysa deras närvaro och deltagande. 

 

Jag har under det empiriska arbetet dessutom observerat att i sekvenserna där en rollkaraktär 

sjunger och framträder solo är kameraarbetet mer stillsamt och fokuserar mycket på ansiktets 

uttryck i närbild. Medan i de sekvenserna där flera rollkaraktärer medverkar - växlar kameran 

snabbt och parallellt mellan dem i både närbild och på avstånd för att både stryka deras närvaro 

och karaktär, samt deras känslomässiga tillstånd i relation till dem narrativa aspekterna. Jag har 

också observerat att de musikaliska teman, ledmotiven i sångsekvenserna med sina ackord, moll 

och dur toner och melodier återkommer igenom hela filmen med olika texter för att anpassas till 

handlingens utveckling vilket frambringar ett igenkännande och associationer till medietexten hos 

åskådaren. Enligt Scheurer (1974) hjälper texten i en sång att identifiera och beskriva 

rollkaraktären i ett sångframträdande. De återkommande ledmotiven kan därför vara avgörande 

för om en sång ska fungera effektivt i en musikal eftersom det inte bara ska fånga och förmedla 

den totala känslostämningen av den dramatiska situationen utan också måste vara bekant för 

publiken, både musikaliskt och textmässigt för att engagera publikens uppmärksamhet. Scheurer 

menar att musiken är kapabel till att uttrycka och gestalta många känslor och variera olika 

sinnesstämningar och handlingar i det narrativa. Exempelvis en sång med en tendens till 

upprepning av toner som är vanligt i Les Miserables (2012) beroende till viss del på rytm kan ha en 

aggressiv kvalitet, medan en sång uttryckt stegvis och med långsammare eller måttlig tempo ofta 

flyter och kan vackla mellan förhöjd och lugn ackord. Båda typerna av sångerna och varianter av 

dessa två fungerar som viktiga strukturella enheter i musikalen (Scheurer, 1974). Detta kan skapa 

en speciell effekt och ge en utfyllnad och utforska dem melodiska, rytmiska och lyriska 

möjligheter av musiken genom olika filmiska tekniker. 
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5.1 Understrykning av problemområdet  

 

I det här avsnittet påvisas understrykning av problemområdet kopplad till den tidigare 

forskningen angående musikens funktion, den levande musiken och sången i musikalfilmen Les 

Misérables (2012). Beskrivning av tillvägagångssättet som består av den ackompanjerande musiken 

förklaras i intervjuer med skådespelarna och regissören. Detta är av stor vikt för förståelsen och 

tydligheten av tillvägagångssättet av sånginspelning vid filmens inspelning samt musikens 

funktion i denna film. 

Skådespelarna i Les Misérables (2012) påstår i intervjuerna i kulisserna under filminspelningen att 

dem sjunger levande direkt till filmkameran, vilket därför bidrar till stor inlevelse, närvaro och 

intimitet i sångframträdandena samt ger dem möjlighet och frihet att fokusera på sin 

improviserande sång och agerande istället för att mima till ett förinspelat ljudspår. (se källa: 

youtube/singinglive)       

Det enklaste exemplet på hur musik kan forma en scen är just under ett sådant direkt levande 

sångframträdande. Gorbman (1987) kallar det för ”formell och rytmisk kontinuitet i en scen” 

som musiken kan rama in hela scenen med antingen sin närvaro eller frånvaro. Enligt Chion 

(1994) verkar filmmusiken kraftfullt genom att den uttrycker sitt deltagande i en scens 

känslostämning eftersom musiken följer scenens rytm, bildernas flöde och bidrar med 

emotionella och musikaliska koder för känslor och uttryck. Musik blir därför oerhört viktig för 

det narrativa gestaltandet och otvivelaktigt förgrundad i en scens kontinuitet. Enligt Buhler 

(2010) är detta vanligt för musikaler, men även för dramatiska filmer. I den klassiska musikalen 

enligt Tincknell (2006) är framträdandet oftast framfört öppet, inlevelsefullt och uttrycksfullt och 

består av uppriktiga känslor, eller är kopplat till det teatraliska framträdandet som fokuserar på 

stjärnornars begåvning och charm. I Les Misérables (2012) sammanförs det hela snyggt producerat 

och väl integrerat till musikens narrativa gestaltande i sammanhang med skådespelarnas 

begåvning och charm i filmisk musikalupplevelse. I samband med musikal som en helhet, är 

musiken den viktigaste styrande principen i denna genre enligt Scheurer, både som strukturell 

enhet och som rörelse i filmen. Användning av musik i drama får publiken att ompröva 

tillståndet av verkligheten presenterat av musikalfilmen (Scheurer, 1974). 

Gorbman menar att musiken som är inkodad i det filmiska sammanhanget skapar således en 

mening som kan associeras med filmens rollkaraktärer, platser, situationer eller känslor. Musikens 

uttryck kan därför upplevas parallellt med det visuella uttrycket dvs. det som utspelar sig i 

bilderna, eftersom de båda samspelar och hänger samman. Musikens huvudsakliga funktion i film 

är därför att binda ihop handlingen där alla delar i storyn förenas till en helhet, och där musik ger 

en känsla av kontinuitet, eftersom film är inte enbart visuellt kontinuerlig är den därför i ständig 

fara att falla isär, enligt Gorbman. Att förena bild med bild, scen med scen, berättandets händelse 

med mening, åskådaren med berättandet och åskådaren med publiken enligt Gorbman är ”ett 

betecknande av inre djup”, och för att definiera det mer detaljerat påvisar Gorbman att ”musik 

finns för att tillfredsställa ett behov att kompensera för, fylla i det känslomässiga djupet som inte 

representeras verbalt”. Dem outtalade känslorna från rollkaraktären förmedlas till publiken 

genom musikalisk gestaltande där musiken avslöjar vad rollkaraktären känner vid varje given 

ögonblick, vilket gör dessa känslor ännu mer påtagliga, och därför mer övertygande för åskådaren 

(Gorbman, 1987). Detta är också något som kan upplevas i Les Misérables (2012) där varje 

rollkaraktär tar rum och sjunger ut sina uppriktiga känslor. Om vissa känslor däremot skulle 

betonas verbalt, skulle publiken inte bli helt övertygad. Därför måste musiken fullfölja det orden 

http://www.youtube.com/watch?v=RgPKDATRrwA
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inte kan kompensera, dvs. fylla i det känslomässiga djupet som inte kan gestaltas verbalt med 

dialog eller uttryckas visuellt. 

Cohen (2001) menar att känslor skildrar upplevelsen av film, samtidigt som de skapar upplevelsen 

av musiken, eftersom film nästan alltid ackompanjeras av musik. Musik är därför en av de 

starkaste upphoven till känslor i film och det är viktigt att påvisa musikens emotionella perspektiv 

i en filmisk kontext. Den känslomässiga aspekten i film belyses således av musikens gestaltande 

likaså som det narrativa gestaltandet. Handlingen i en musikalfilm representeras i ett tillstånd som 

består mestadels av emotionella känslostämningar och intuitioner som verkar som metaforer för 

visuellt uttryck genom innehållet av musik, sång och dans. Musikalen är således ett metaforiskt 

musikmedium där elemet som harmoni, melodi, rytm och lyriska verser blir till uttryck för inre 

känslor och kraftiga impulser från rollkaraktärerna (Scheurer, 1974). 

Att skådespelarna sjunger levande med stor närvaro och inlevelse i Les Misérables (2012) verkar 

trovärdigt med tanke på den diegestiska musiken som rollkaraktärerna i filmen är medvetna om. 

Enligt Dykhoff (2002) är sådan musik konkret eftersom dem sjunger och framför det direkt, och 

enligt Buhler (2010) fungerar diegetisk musik generellt som ett musikaliskt framförande från en 

eller flera av de viktigaste rollkaraktärerna i ett begränsat utbud av medvetande i berättandet. 

Gorbman definierar diegetisk musik som musik som spelas av eller från en källa inom narrativet 

och kan exempelvis vara en rollkaraktär som sjunger eller spelar musik. Att skådespelarna sjunger 

levande kan också märkas på deras naturliga läpp-synkronisering och höras på det okonstlade 

ljudet av andetag och ibland darrande röst i samspel med sången som förefaller naturligt vid 

direkt inspelning och är inget som kan återskapas eller läggas på i studio. Den diegetiska musiken 

kan enligt dessa resonemang uppfattas som den levande och äkta musiken i filmiskt sammanhang 

och med dessa teoretiska påståenden utgår man ifrån att det färgstarka levande ljudet i filmen 

därför är ett faktum. Den diegetiska musiken i Les Misérables (2012) förstärks dock till stor del av 

den ackompanjerande symfoniska bakgrundsmusiken som enligt Dykhoff anses vara icke-

diegetisk eftersom det verkar som en ljudkuliss. Gorbman anser också att den icke-diegetiska 

musiken fungerar som en osynlig ljudkuliss i relation till det visuella för att förstärka 

sinnesstämningen, men kan dock också beskriva något om rollkaraktärerna i handlingen. Jag 

upplever att all musik i Les Misérables (2012) verkar rollkaraktärerna vara medvetna om och därför 

är det svårt att kategorisera. Dykhoff menar att friheten att i film låta den diegetiska musiken bli 

icke-diegetisk och sen gå tillbaka till att vara diegetisk är ett vanligt grepp som används i många 

filmer och som ger en känsla av att den diegetiska musiken som finns i filmen tack vare någon av 

rollkaraktärerna Enligt Gorbman bör man dock vara försiktig med att i sin användning av dessa 

begrepp kategorisera musikens funktion till att vara antingen det ena eller andra för oavsett om 

musiken är diegetisk eller icke-diegetisk kommer dess funktion att skapa känslor och 

känslostämningar i relation till narrativitet i film vara densamma (Gorbman, 1987).  

Enligt Scheurer (1974) är musiken kapabel till att uttrycka många känslor och variera olika 

sinnesstämningar och handlingar. Tincknell instämmer med att den musikaliska traditionen 

behåller sin emotionella användning av musik för att producera och organisera en känslomässig 

reaktion som öppet framförs som en del av filmen och som behåller sin betydelse i filmen 

(Tincknell, 2006). 

Dykhoff hävdar att starka upplevelser av filmer består till stor del av intryck som vi är inte 

medvetna om, dvs. omedvetna intryck, som lagras som omedvetna minnen, vilket därför gör dem 

till just starka upplevelser. Detta har stor betydelse för filmmakare som vill skapa starka 

upplevelser hos publiken, och använder musik i film eftersom de flesta åskådare har svårt att 
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värja sig mot känslosam musik i filmer, där inte bara romantiska eller sorgsna känslor understryks 

och förstärks av musik utan även skräck, hjältemod och patriotism. uttryck i sångsekvenserna 

som till stor del formar den strukturella enheten i filmen (Dykhoff, 2002).  

Gorbman menar att 1800-talets orkester symfoni, som används i Les Miserables (2012), ger en 

speciell och komplex status i berättelsens filmupplevelse och som med sitt uttrycksfulla värde får 

lyssnare att tolka det på sitt sätt eftersom instrument, melodier och ackordklang är alla noga 

utvalda för att uppnå en önskad effekt i film och framkalla en önskad känsla (Gorbman, 1987). 

I bakom kulisserna materialet till Les Miserables (2012) kan man också få se hur produktionen går 

tillväga vid filminspelningen, exempelvis hur scenen är designad och uppbyggd, hur 

skådespelarna sjunger levande framför filmkameran och hur en pianist eller en symfonisk 

orkester sitter på plats utanför scenen och ackompanjerar skådespelarnas direkta sång med 

symfoniskt musikspel medan skådespelarna har på sig öronsnäckor som hjälpmedel för att de ska 

höra det levande pianot och kunna sjunga i takt med musiken helt naturligt utan att mima. Detta 

tillvägagångssätt är utmärkande för dagens filminspelningar eftersom ljudet som läggs på 

nuförtiden efter-synkas och har spelats in flera månader innan filminspelningen. Regissören Tom 

Hopper säger i intervjun att han ville uppnå både en visuell realism och bringa liv i musikalen så 

att det hela skulle kännas mycket realistiskt för åskådaren i upplevelsen av musikalfilmen. Den 

levande sången och den mäktiga ackompanjerande orkestermusiken i den här musikalfilmen har 

som resultat av detta omsorgsfulla arbete bidragit till att öka känslosamheten och närheten till 

åskådaren. Eddie Redmayne som spelar Marius, säger i intervjun att det här tillvägagångssättet 

skapar en relation mellan röstens bräcklighet och rollkaraktärerens uttryckta känslor på ett 

naturligt sätt, vilket i sin tur ger en gripande upplevelse av sångframförandet så som i ”I Dreamed 

A Dream”.  Amanda Seyfried som spelar Cosette, berömmer detta tillvägagångsättet eftersom det 

gav henne frihet och kontroll vid filminspelningen, och pianospelet som fanns med som 

hjälpmedel i öronen medgav att hon blev ett med musiken och fångades av sinnesstämningen 

vilket gav upphov till hennes uppriktiga känslor vid sångframförandet. Russel Crowe som spelar 

Javert, menar att den emotionella nivån som uppstår vid levande sång är något som inte kan 

skapas i en studio, utan måste ske live för att fånga varje andetag och varje levande ljud av 

skådespelaren under sångframförandet.     (se källa: americamagazine.org/film/story-soul 

youtube/behindthescenes, youtube/soundmixing,) 

Samantha Barks som spelar Eponine, delar åsikt med Amanda Seyfried att tillvägagångssättet med 

levande sång vid filminspelningen gav henne frihet att sjunga intimt och uppriktigt direkt, gå in i 

känslan och styra sången som hon ville, vilket inte hade vart möjligt om hon hade spelat in 

ljudspåret en månad innan. Hon fick dessutom sjunga live under ösregn i ”On My Own” scenen 

vilket ibland orsakade att hon inte kunde höras pga. det kraftiga regnljudet, blev genomblöt och 

fick frysa under tagningen. Samantha säger också att hon upplevde en närhet till hennes 

rollkaraktär Eponine. (se källa: youtube/lesmiserablessecrets, youtube/creatingeponine) 

 

 

 

 

 

http://americamagazine.org/issue/film/story-soul
http://www.youtube.com/watch?v=e_lFp6nZkq0
http://youtu.be/0obQ_a6Cm-c
http://www.youtube.com/watch?v=6edTALEnc8U
http://www.youtube.com/watch?v=T71Imt9oG-E
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6  Slutsatser och framtida forskning 

I det här avslutande kapitlet presenteras mina övergripliga slutsatser och reflektioner efter 

studiens genomförande berörande uppsatsens syfte, problemområde samt frågeställningarna. 

Förslag till framtida och vidare forskning berörande uppsatsens ämnesområde och kommer också 

att framkomma. 

 

6.1  Slutsatser 

Jag har under studiens gång upptäckt att mina antaganden för syftet, problemområdet och 

uppsatsens ämnesområde berörande filmmusik i introduktions-kapitlet har understrykts av den 

tidigare forskningens antaganden och teoretikernas hypoteser angående musikens gestaltande och 

funktion i film. Mina reflektioner i introduktionen (1.2) berörande ämnet har visat sig vara 

sannolika och relevanta enligt forskarnas hypoteser, och mina frågeställningar har följaktligen 

kunnat besvaras. 

 Hur används musik för att förstärka det filmiska visuella uttrycket i musikalfilmen Les Misérables? 

I musikalfilmen Les Misérables (2012) spelar musiken en mycket central roll för både förståelsen 

och upplevelsen av filmen eftersom musiken används som en berättande- och 

gestaltningskomponent som förstärker både det narrativa berättandet, handlingens och 

rollkaraktärers sinnesstämningar samt visuella uttryck i film. Musikens stil och harmoniska 

strukturer utlöser således associationer till åskådaren, för utan musiken i filmiskt sammanhang 

vore inte filmens budskap och klarhet tydlig och nåbar för åskådaren. Musiken, på så sätt, hjälper 

åskådaren att få dem rätta associationerna och tolkningarna som är tänkta för filmens handling 

och framåtrörelse.  

Les Misérables (2012) är den episka berättelsen som med musikens användning betonas av dem 

musikaliska teman, emotionella koder och ljudets emotionalisering som framförs i en stark 

skildring som många åskådare kan relatera till från sina tidigare livserfarenheter, och därför kan 

dem också bli berörda av det som kan tolkas som något bekant och något som får åskådaren att 

tänka efter i sina egna upplevelser.  

Mina slutliga slutsatser efter studiens genomförande är att Les Misérables (2012) som använder 

musiken till att förstärka det visuella uttrycket kan också både medvetet och omedvetet påverka 

åskådaren med sina minnes- och associations processer som i sin tur grundar sig i åskådarens 

tidigare erfarenheter och tolkningar som uppkommit i upplevelsen av filmen, s.k. fabulor. Dessa 

avgör för hur man kommer att uppleva filmens budskap, visuella uttryck och medieinnehåll samt 

avgöra om man blir berörd av det eller inte. Musiken är i sig ett universellt språk och ett 

kommunikationsmedel som förmedlas i filmiskt sammanhang i samspel med det visuella 

uttrycket. Musiken som kombineras med bilderna blir på så sätt språklig och blir en förstärkande 

faktor till det filmiska visuella uttrycket.  

 

 

 



 

 

66 

 

 Hur kan musiken gestalta det narrativa och belysa den känslomässiga aspekten i musikalfilmen Les 

Misérables? 

Den gestaltande musiken i Les Misérables (2102) skapar sitt musikaliska utspel och 

sinnesstämningar naturligt och i relation till rollkaraktärernas känslor och karaktärer i filmen. 

Därför är emotionella koder i musikens och ljudets emotionalisering är av större vikt, eftersom de 

betonar sinnesstämningar och rollkaraktärers känslor i handlingen och är viktiga för förståelsen 

och upplevelsen av filmmediet. Filmens musik baseras därför på filmens narrativa 

berättandekomponenter där musiken verkar alltså inte som en fristående enhet utan är speciellt 

komponerad för att ackompanjera dvs. ge musikalisk bakgrund till film. 

Filmdramaturgin och det narrativa berättandet i Les Misérables (2012) bygger på grundstrukturen 

enligt den klassiska dramatiska modellen där grundkonflikten baseras på en väv av mindre 

konflikter med parallella historier som knyts samman och går in och ur varandra genom en 

rollkaraktär eller ett musikaliskt tema som ökar spänningen och framåtrörelsen i berättelsen. 

Även beskrivningen av hur det är att växa upp och bli vuxen som förekommer är typisk för episk 

berättelse, vilket i Les Misérables (2012) fokuserar på uppväxten av lilla flickan Cosette, men också 

utvecklingen av andra rollkaraktärer som förändras under tidens och berättelsens gång. 

Les Misérables (2012) har olika återkommande ackordklang, musikaliska teman, ledmotiv och 

emotionella koder som förmedlar och förstärker olika känslor och sinnesstämningar i det 

narrativa berättandet, framförda av moll eller dur toner beroende på vad som utspelar sig filmen. 

På detta sätt belyses den känslomässiga aspekten i filmen av musiken som också antyder 

sinnesstämningarna hos rollkaraktärerna i varje scen i filmen. Skådespelarna sjunger direkt till 

filmkameran, levande med stor inlevelse, närvaro och känsla skiftande i moll och dur, vilket i sin 

tur beskriver händelseförloppets sinnesstämningar i filmens sångsekvenser.   

Känslor skapar således upplevelsen av ökad dramatik och spänning och lyfter Les Misérables 

(2012) till oanade höjder vilket ger en förstärkande effekt av de stilistiska detaljerna i filmiskt 

uttryck och dess upplevelse. Känslor uppstår inte enbart i visuell och narrativ gestaltning utan 

också i den musikaliska gestaltningen av det filmiska berättandet. Musiken framhäver de 

känslomässiga och emotionella sinnesstämningarna och verkar kraftfullt och förstärkande 

samtidigt som musiken både kan gestalta det narrativa och belysa det abstrakta narrativa dvs. det 

känslomässiga, genom att exempelvis ändra sin karaktär, melodik, rytm, tempo, klang och tonart i 

syfte att återberätta och gestalta det abstrakta - genom att betona det ljudmässigt. Med hjälp av 

olika musikaliska instrument kan man alltså skapa olika sinnesstämningar och sedan använda dem 

som musikaliska metaforer som hjälper åskådaren att konstruera sin egen fabula av filmen och 

musikupplevelsen, samt tolka medieinnehållet på sitt sätt genom att mediet framkallar åskådarens 

associationer till dem musikaliska elementen. 

Mina slutliga slutsatser är att känslor som är integrerade med musik i filmmediet är både av 

betydande och nödvändig kraft för betoningen av dem abstrakta narrativerna som det 

grundläggande narrativa utgår ifrån. För utan känslor belysta av musikaliska element, emotionella 

koder och ljudets emotionalisering i film, går det inte att berätta en historia på ett sätt som når 

fram och berör publiken. Det narrativa berättandet i Les Misérables (2012) verkar som en narrativ 

kommunikation i relation till publiken, och som kan förstås genom dess emotionella och 

musikaliska koder, och det är i dessa koder som musikens betydelse och mening för filmmediet 

skapas. 
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6.2  Framtida forskning 

Filmmusiken har under en längre tid ansetts av den tidigare forskningen att vara en lättillgänglig 

produkt för masskonsumtion och kommersialisering av filmindustrin, och som en obetydlig 

hybrid av klassisk- och pop-musik, en genre som ansågs vara begränsad, otillräcklig och inte 

seriös nog att utforskas av musikforskare. Trots den massiva kritiken har filmmusiken numera 

blivit en erkänd genre inom filmvärlden och prisas därför för sin prestation på filmgalor. 

Filmmusiken tar allt större plats i den nutida upplevelsen av film och är ibland nödvändig för 

förståelsen av handlingen. Därför är det också intressant utifrån både ett vetenskapligt- och 

estetiskt perspektiv att forska vidare i kraften och påverkan som musik har på filmmediet och 

dess publik.  

Förslag på en sådan studie med koppling till media literacy, som undersöker tolkningen och 

skapandet av medietexter. Media literacy är kunskapen om medier, som gör det möjligt för 

människor att analysera och utvärdera de konstnärliga avkodningsmeddelandena i en mängd olika 

media genrer och former. Frågor man kan ställa för framtida och vidare forskningen är:         

”vad kommer att hända med den narrativa filmmusiken i framtiden?” och ”kommer filmmediet 

att fortfarande vara ett hederligt estetiskt uttrycksmedel och en kommunikativ medietext, eller 

kommer det med den allt nyare tekniken i framtiden att övergå till något helt annat?” 
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7  Implikationer för samhället och yrkesliv 

I den här avslutande och sista delen diskuteras uppsatsens slutsatser och studiens empiriska 

resultat kortfattat utifrån ett samhälls- och yrkesperspektiv. 

Utifrån ett yrkesperspektiv verkar filmmakarna för Les Misérables (2012) använda sig av den gamla 

tekniken och tillvägagångssättet från stumfilmens tidsperiod då levande musik spelades av en 

symfonisk orkester eller en pianist för att ackompanjera filmen och förstärka filmens 

sinnesstämningar och känslans närvaro. Med dagens avancerade digitala ljudteknik kan detta sätt 

ses som ett gammalmodigt men å andra sidan ett pålitligt tillvägagångssätt. Det kanske inte passar 

alla dagens filmproduktioner, eftersom det beror på vad man vill förmedla och förstärka i 

filmberättelsen - som man väljer att betona. Frågan som alla filmmakare bör främst ställa sig 

innan de drar igång en filmproduktion är: ”vad vill jag förmedla i det här, och hur ska jag göra för 

att förmedla det på bästa nåbara sätt?” 

Musikalfilm är en filmgenre där både sång och musik framförs istället för dialog och som till 

skillnad från scenmusikalen har en fördel i att fånga rörelser kinematografiskt och skapa stilistiska 

effekter som kan förstärka det visuella uttrycket i film. Musikalfilmens nackdel dock är att 

musikalens dramaturgiska uppbyggnad som ofta består av fortlöpande längre sekvenser och med 

ett sångframförande i varje sekvens kan krocka med den filmiska uppbyggnaden som ofta består 

av kortare sekvenser och dialog oavsett om musiken är med som en förstärkande faktor eller inte. 

Därför är det lite av en utmaning för filmmakare att hitta en balans mellan dem två 

uppbyggnaderna och sammanföra dem till en helhet i form av filmdramaturgi som kommer att 

fungera både funktionellt och estetiskt. 

Om man är ute efter den levande och äkta känslan i upplevelsen av film så är det här levande 

tillvägagångssättet som använts i Les Misérables (2012) rekommenderat. Synkroniseringen av den 

levande musiken med live sången och med det visuella uttrycket blir på så sätt helt naturlig och 

behöver inte efter-synkas för att uppnå liknande effekt. Filmljudet upplevs därför levande och 

färgstarkt och tack vare den direkta inspelningen och skådespelarnas läpp-synkronisering med 

sången som förefaller naturlig med ljudet av deras andetag. Som ett officiellt bevis och 

implikation av den omsorgsfulla ljud- och musikaliska arbete i Les Misérables (2012), vann filmen 

en Oscar för bästa prestation i ljud mixning. 

Utifrån ett samhällsperspektiv kan filmmediets informationskällor och konstnärliga meddelanden 

som är inkodade i dess gestaltningskomponenter vara intressanta att utforska närmare och 

undersöka exempelvis: ”vilka implikationer har filmmediets informationskällor på publikens 

tolknings- och avkodningsprocess, och vad blir konsekvenserna av det?” Det finns redan 

psykoanalytiska studier om ämnet, men en mer omfattande och mer djupgående studie med 

fokus på filmestetik kan bringa samhället både kunskap och nytta i framtiden. Med fokus på ett 

medie- och kommunikationsperspektiv och visuell kommunikationsperspektiv kan musikens 

kommunikation och gestaltande i film relateras till den klassiska treparts kommunikationsmodell 

bestående av en sändare, ett budskap och en mottagare. Eftersom musikens kommunikation har i 

sin tur en motsvarande treparts kommunikationsmodell som föreslogs av Campbell och Heller 

(1980) bestående av en kompositör, en artist och en lyssnare. Med denna modell som grund 

utvecklade Kendall och Carterette (1990) vidare denna musikaliska kommunikation som en 

process med flera stadier av kodning, avkodning och omkodning. Modellen är således baserad på 

en kommunikationsprocess likartad den klassiska kommunikationsmodellen med kodning och 

avkodning av ett budskap. 
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