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Abstrakt 

  Den här uppsatsen analyserar filmkompositionen av Devonté Hynes i filmen Palo Alto och 

hur den fungerar i ett narrativt syfte. Filmen ligger i fokus som analysgrund och andra teorier 

bygger på tidigare litteratur och forskning om ämnet. Uppsatsen diskuterar även 

kompositörens val av tonalitet och placering av musiken till filmens handling, men främst hur 

filmmusiken för åskådaren vidare i berättelsen. Syftet med uppsatsen är att fördjupa 

kunskapen inom filmmusik som inte är så märkbar, den musik som nästintill omedvetet hörs 

utav åskådaren. Det kan handla om både diegetisk- och icke-diegetisk filmmusik. Den här 

uppsatsen analyserar enbart den icke-diegetiska filmmusiken, alltså den musik som existerar 

utanför filmens kosmos och är komponerad för att befästa en känsla eller stämning hos 

åskådaren - en komposition som för dig vidare i filmens handling och samtidigt kommenterar 

den. Det är denna förening av musik och film jag vill undersöka, hur en musikkomposition 

agerar narrativt. I övrigt hoppas jag att den här uppsatsen ska kunna öka förståelsen för hur en 

musikkomposition kan bidra till filmberättandet.  

  I slutändan kan jag säga att Devonté Hynes har en tillförlitlig förmåga att skapa en 

komposition som lyckas förmedla det som förväntas rent narrativt. Han använder sig utav en 

känslobetonad tonalitet och noggrant utplacerade musikaliska element för att berätta för oss 

hur karaktärerna i filmen känner. 

 

Nyckelord 

  Filmmusik, filmkomposition, narrativ musik, filmmusikanalys, Palo Alto, Devonté Hynes 

 

Tack 

  Stort tack till min handledare Karin som varit till stor hjälp under hela processen och 

dirigerat uppsatsen åt rätt håll. Tack också till de i min närhet som fått stå ut med höra om 

filmmusikens magiska berättarsätt. 
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1          INLEDNING 

  

  Kombinationen film och musik är något som väckt mitt intresse i samband med min 

utbildning inom musik och ljud. Filmmusiken har blivit tydligare och jag reflekterar mer och 

mer över dess funktion, placering och sammanhang till det visuella. Filmmusiken verkar 

finnas där för att nästintill hypnotisera åskådaren att följa med i berättelsen, vi associerar vissa 

fraseringar till karaktärer eller situationer, olika känslor befäst av harmonier och tempo och 

tystnaden i filmmusiken som uppstår kan få oss att hålla andan.  

     I denna uppsats kommer jag analysera musikkompositionen för filmen Palo Alto (2013). 

Palo Alto är en dramafilm regisserad av Gia Coppola. Kompositören Devonté Hynes är en 

ung brittisk musiker vars bagage är brett. Kompositionen för den här filmen är bland hans 

första men han jobbar på fler medan den här uppsatsen skrivs, han har dessutom komponerat 

musik för konstutställningar och delat scen med kompositören Philip Glass. Hynes arbetar 

också en del med det visuella och att regissera musikvideos. Lizzy Goodman beskrev Hynes i 

en artikel i New York Times: 

 

Hynes is the archetype of this new model: a nerd polymath who has scored films, played 

TV appearances with a band dressed as “Star Wars” characters, written a miniature ballet, 

drawn his own comic-book series and made seven albums under three different names in 

multiple cities. (Goodman 2018) 

 

   Genom att analysera den här universalbegåvade musikerns filmmusikkomposition hoppas 

jag kunna öka kunskapen inom området för filmmusikens narrativa förmåga.  

 

  

     1.1          Bakgrund 
 

  Filmmusikens narrativa förmåga kan låta abstrakt eftersom instrumental musik inte talar ett 

tydligt språk, såvida den inte hänvisar till barockens figurlära där fraseringar uttrycker olika 

känslor, situationer eller händelser. Det är nog dessutom så att vi upplever musikaliska 

element och toner subjektivt. Men när vi applicerar musik till bild samspelar dessa på ett sätt 

som gör att vi genom musiken kan förstå mer om bilden och på motsatt sätt kan vi förstå 

musiken genom bilden. Vi uppfattar en scen främst utifrån vad vi ser, genom musiken kan vi 

ges en stämning eller känsla om vad filmen talar om för oss. Det är detta fenomen som 

undersöks i den här uppsatsen. 
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 I boken Unheard Melodies tar Claudia Gorbman (1987:16) upp en filmscen där tre cyklister 

filmas från långt ovan medan de cyklar framåt på en lång landsväg. Gorbman beskriver hur 

vår uppfattning av filmscenen kan påverkas beroende på valet av filmmusik eller avsaknaden 

av filmmusik. Hon menar till exempel att valet av toner i moll skulle få oss att uppfatta 

filmscenen som: ”…sadder, darker…” (Gorbman 1987:17).  

  Förr var det vanligt att orkestrar eller ”huspianister” var närvarande vid större filmvisningar 

för att ackompanjera stämningsfulla toner till filmscenerna (Gorbman 1987:35). Någon månad 

efter att Palo Alto haft premiärvisning bjöd Devonté Hynes in till en visning där han 

framförde sina kompositioner live till filmen.  

      

  Det här med diegetisk och icke-diegetisk filmmusik kan man säga handlar om ifall musiken 

är till för åskådaren eller filmkaraktärerna. Diegetisk filmmusik är den musik som har en källa 

i filmens narrativ och hörs utav filmkaraktärerna (Figur 1.1). Icke-diegetisk filmmusik är den 

typ av filmmusik som jag kommer analysera i den här uppgiften, alltså den musik som är 

komponerad för att användas som bakgrunds- eller stämningsmusik. Icke-diegetisk musik 

saknar alltså oftast källa i filmens värld. Inom filmmusik finns helt enkelt en del begrepp som 

är viktiga att reda ut, ett annat av dem är ledmotiv (leitmotif). När ett musikaliskt element 

associeras med en karaktär, stämning eller händelse i filmens narrativ kallar vi detta för ett 

leitmotif (Cohen 2013:175) mer om ledmotiv i kap. 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Figur 1.1     En ikonisk scen från filmen Say anything (Cameron Crowe 1989) där John Cusacks 

karaktär håller upp en stereo och spelar musik. (https://www.youtube.com/watch?v=uXxN_ylX7Tw) 

https://www.youtube.com/watch?v=uXxN_ylX7Tw
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 1.2           Syfte  

  Det övergripande syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur filmmusiken 

komponerats för att fungera som ett berättande medium. Den icke-diegetiska musiken kan 

ibland hamna avsides gentemot filmbilden i den här typen av film där musiken sällan ligger i 

fokus. Därför vill jag också förstå hur Devonté Hynes tar hänsyn till detta.       

     Med studien hoppas jag kunna öka kunskapen inom narrativ filmmusik och förståelsen för 

en filmkompositörs arbete. 

 

     1.3          Frågeställning 

  Det är främst dessa två frågor som kommer att undersökas: 

- Hur arbetar kompositören för att subtilt berätta med hjälp av musiken? 

- Lämnar kompositören plats för dialog samt andra element i berättelsen? I sådana fall, 

hur? 

 

     1.4          Tidigare forskning 

  Ämnet filmmusik är generellt väldigt populärt vilket gett mig en god tillgång till trovärdig 

forskning. Utav de texter jag valt ut tycker jag mig ha en bra grund för att analysera mitt valda 

material (Palo Alto). Jag hittar nästintill ingenting om Devonté Hynes kopplat till hans 

filmmusikkompositioner, därför hoppas jag själv kunna tillföra det genom den här uppsatsen. 

Nedan följer fem titlar jag kommer använda i mitt arbete:  

     Claudia Gorbman (1987) Unheard melodies: Narrative Film Music – diskuterar filmmusik 

väldigt grundligt och används som referens av många andra författare som skrivit om ämnet. 

Gorbman (1987:73) skriver om sju principer som jag finner användbara för att analysera 

filmmusiken i mitt valda material (se 2.1).  

     Johnny Wingstedts (2012) Funktionell analys av musik i film och andra multimodalt 

berättande gestaltningar har även han en rad bra verktyg att använda vid analyser av 

filmmusik. Scott D. Lipscomb och David E. Tolchinskys (2005) har skrivit en artikel de kallar 

The role of music communication in cinema. Den här texten diskuterar musikens narrativa 

förmågor och hur kompositörer tillför förståelse i film genom musik. En spännande ingång för 

mitt arbete eftersom jag kommer fokusera på kompositionens berättande form.  

     David Neumeyers (1998) Tonal Design and Narrative In Film Music: Bernard 

Herrmans’s A Portrait Of Hitch and The Trouble With Harry. Den här texten tar upp 
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användande av olika tonaliteter och musikteori i filmmusik. Den diskuterar också Gorbmans 

(1987) sju regler.  

     Annabel J. Cohen (2013) Film Music and The Unfolding Narrative. Cohen skriver om två 

spännande begrepp som varit användbara för min studie: Congruence – det strukturella i 

filmmusiken. Association – fokuserar på den associerande meningen av musiken (2013:186–

190), se vidare 2.2 i denna uppsats. 

 

2          Teori 

  Här redovisas de teorier och undersökningsgrunder jag kommer att ha till hand medan jag 

analyserar mitt valda material. Detta är väl användbara redskap vid filmmusikanalys. 

 

     2.1          Funktioner & regler     

  Dessa sju ”regler” avser filmmusikens narrativa funktioner enligt Gorbman (1987:73), se 

tabell 2.1. Dessa principer är dock anpassade för klassisk ”Hollywood”-film, särskilt mellan 

1930- och 1940-talet och hon prövar funktionerna i en analys av Max Steiners 

filmmusikkompositioner. I min analys kommer jag att använda dessa för att se hur och vad 

Devonté Hynes komposition tillför narrativet i filmen.  

 

 

I Invisibility Icke-diegetisk musiks källa ska inte synas i bild. När 

musikaliska källor blir synliga blir filmmusiken diegetisk. 

 

II ”Inaudibility” Filmmusiken bör inte höras medvetet, den ska underordna 

dialoger och narrativet osv. 

 

III Emotion Förstärka det visuella och representera känslor. 

 

IV Narrative cueing Avgränsningar i narrativet, är händelser bra/dåliga, 

början/slut, tid/rum osv. 

V Continuity Filmmusik förser rytmik mellan scener och fyller i ”glipor”. 

 

VI Unity Repetition och variation som skapar ett enhetligt narrativ. 

 

VII Violation of any of the 

above 

Musikkompositionen kan bryta mot någon av ovanstående 

principer, förutsatt att överträdelsen gynnar de andra 

principerna. 

Tabell 2.1     Hämtad och översatt ur Claudia Gorbmans bok Unheard Melodies: Narrative Film Music (1987:73).      
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  Johnny Wingstedt (2012) diskuterar metafunktioner och multimodalitet angående filmmusik,  

med andra ord hur kombinationen av musikaliska- och visuella uttryck ger oss en komplett 

uppfattning av berättelsen. Det är ett intressant perspektiv för den här uppsatsen eftersom jag 

kommer att undersöka hur kompositören arbetar fram just den här kombinationen. I sin text 

presenterar även Wingstedt en rad funktioner för filmmusikens narrativ (se Tabell 2.2). 

     Leitmotif är ett begrepp som jag nämnt tidigare i uppsatsen. Wingstedt (2012:7–8) närmar 

jämför det med hur vi kan lära oss associera en viss logotyp med ett särskilt företag, 

klädmärke eller institution. Ett leitmotif är en musikkomposition som associeras med något i 

filmen, det kan vara det vi ofta kallar för titelmelodi. Ett typexempel som även Wingstedt 

använder är filmen Jaws (1975), titelmelodin som endast består av två mollfärgade noter 

förknippar vi snabbt med hajen eller fara. Leitmotif är något som ofta återkommer i en film 

och informerar åskådaren om något denne känner igen.  

     För min uppsats kommer jag att använda även Wingstedts sex funktioner (Tabell 2.2) 

eftersom jag tycker att dom kompletterar Gorbmans (1987) sju principer, dessutom känns 

dom här funktionerna mer applicerbara på min film eftersom Gorbmans var anpassade efter 

filmmusik för ca 60 år sedan.  

 

     2.2          Kongruens & association 

  Annabel J. Cohen (2013:186–190) diskuterar två begrepp kopplat till filmmusik, kongruens 

och association. Båda begrepp handlar om hur filmmusiken kan stämma överens med det vi 

ser på bild. 

     Kongruens inom filmmusiken kan fungera som en brygga mellan det vi känner och det vi 

ser, Cohen belyser ett exempel från filmen The Shining (1980):  

 

Toward the climax of the film, the child, Danny, retrieves a butcher knife from the 
bedside table near his sleeping mother. With the knife held up in his left hand, the child’s 

right-hand fingers move up toward the tip of the blade just as an ascending dissonant 

sequence of three tones sound from Penderecki’s De Natura Sonoris No. 2; the audience’s 
attention is drawn to the blade, its sharpness and danger. (Cohen 2013:187) 

 

  Cohen menar alltså att vi förknippar detta skeende i filmen med fara, musikens funktion blir 

att meddela åskådaren om en farlig och skarp situation.  

     När Cohen resonerar kring association i filmmusik menar hon att med musik kommer även 

känslor som kan tillskrivas scenen (Cohen 2013:188). Ett exempel hon nämner är när ljud 

pulserar som hjärtat associeras detta ofta till liv och död. Dessutom kan musik som är 
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disharmonisk beskriva en obehaglig eller otrevlig situation. Vi associerar helt enkelt 

musikaliska element med känslor, som känt associerar vi ett dur-ackord med glädje och ett 

moll-ackord det motsatta. 

 

 

I The Emotive Musikens förmåga att kommunicera känslobetonade kvaliteter. 

För karaktärer eller även för att beskriva den övergripande 

stämningen. 

II The Informative Det som kognitivt (inte emotionellt) beskriver eller förklarar 

en händelse. Till exempel en viss tid eller plats. Även för att 

informera om en karaktär eller situation med hjälp av ett 

leitmotif.  

III The Descriptive Relaterad till ”The Informative” men skiljer sig i att musiken 

aktivt beskriver något på en passiv nivå istället för att snarare 

presentera något. 

IV The Guiding Handlar om att föra åskådarens ögon, tankar och sinnen. 

Musiken indikerar något. 

V The Temporal Musikens förmåga att förse berättelsen med en kontinuitet och 

struktur.   

VI The Rethorical Musiken kan ”kommentera” det narrativa genom att musiken 

kan vara i kontrast till det visuella eller referera till något 

välkänt musikaliskt material.  

Tabell 2.2     Vissa likheter till Gorbmans (1987) sju regler. Hämtad och översatt från Johnny Wingstedts text 

Narrative Music, Visuals and Meaning in Film (2012). 

 

 

3          Metod 

  Den här uppsatsen har en hermeneutisk ansats vilket betyder att materialet analyseras ur eget 

tolkningssätt. Eftersom mitt syfte främst är att ta reda på hur Hynes berättar genom musiken 

kommer jag att läsa, titta och lyssna. Detta är en analys av filmmusiken kombinerat med 

litteraturstudier.   
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     3.1          Val av metod     

  För att genomföra min analys kommer jag flitigt använda mig utav de teorier som jag nämnt 

i föregående kapitel (kap.2). Analysen består av egna tolkningar därför kommer jag inte 

använda mig utav något annat än den litteratur jag valt ut samt mitt valda analysmaterial (Palo 

Alto 2013).  

 

     3.2          Motivering och kritik för vald metod 

  Mina analyser grundar sig i tolkningar av filmmusiken och dess plats i narrativet. Som en del 

av en hermeneutisk metod söker jag ingen sanning eller faktisk slutsats i hur Devonté Hynes 

berättar genom filmmusiken, snarare handlar min uppsats om att närma mig förståelse för hur 

Devonté Hynes komposition hjälper filmens narrativ framåt. 

     Metoden har en bra litterär grund vad gäller teorier och utförandematerial, därför hoppas 

jag att uppsatsen kan medverka till förståelsen för funktionen av filmmusiken. Devonté Hynes 

är dessutom en relativt ny filmmusikkompositör vilket gör uppsatsen relevant eftersom jag 

inte hittar tidigare forskning kring hans filmmusikskapande.  

     Anledningen till att jag valde just den filmen jag valt handlar om tidigare forskning om 

filmmusik har tenderat att fokusera på en genre med redan omtalade kompositörer inblandade. 

I den här uppsatsen ville jag analysera en film av det slag som inte anses vara en 

”mainstream”-film. Varför? – för att jag tror att det finns ett helt annorlunda tänk när det 

kommer till musikkomposition och generella ”regler” inom skapandet.  

  Resultatet av min analys kan komma att ifrågasättas eftersom detta är min tolkning av 

materialet, någon annan skulle förmodligen ha en annorlunda tolkning. 
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4          Undersökning: Analys av scener 

  I följande kapitel presenteras filmens handling samt de fyra scener jag valt att analysera. För 

varje scen redogörs först en kort händelsebeskrivning, sedan presenteras en analys utifrån mitt 

perspektiv och efter det en diskussion med utgångspunkt i den tidigare forskningen från 

kapitel 2. 

 

          Synopsis 

  Palo Alto är en dramafilm i nutid där vi får följa de unga huvudkaraktärerna Teddy och April 

samt deras vänner i stadsdelen Palo Alto, San Francisco, där bristen på föräldrars vägledning 

leder till ett sprucket tonårsliv. 

      Blyga April inleder en intim relation med sin fotbollscoach samtidigt som hon försöker få 

uppmärksamhet av Teddy. Teddy åker fast för rattfylleri och döms till samhällstjänst. Emily 

erbjuder sexuella tjänster för att få uppmärksamhet av de flesta killar. Teddys bästa vän Fred 

har en vårdslöshet som eskalerar genom filmen och till slut leder till kaos.  

 

     4.1          Scen I     00:42:50-00:43:55 

  Teddy gör sin samhällstjänst på ett barnboksbibliotek. Medan han sitter och bläddrar i en 

bilderbok dyker plötsligt Fred upp bakom en bokhylla. Teddy frågar vad han gör där och 

menar på att han inte kan umgås just nu. Fred sätter sig bredvid honom frågande, han tar 

boken från Teddy och börjar skämta om innehållet. Sedan plockar Fred upp en spritpenna och 

börjar klottra i boken, här börjar filmmusiken. Teddy blir obekväm men håller inte tillbaka 

skrattet. Sedan klipps det till en lekplats där Teddy och Fred umgås och pratar. Samtidigt som 

vi hör dom prata klipps det emellanåt till när Teddy sitter ensam på en bänk och ristar in 

”April” i bänken med en kniv. När Fred sedan frågar om han vill hänga senare berättar Teddy 

att han inte kan just den här dagen, Fred blir defensiv och säger att han ändå inte vill umgås 

med Teddy eftersom han tycker Teddy blivit tråkig bara för att han jobbar hela tiden. 

 

          Analys  

  Filmmusiken i den här scenen består utav ett atmosfärliknande syntljud och dramatiska 

pianotoner. Den atmosfäriska synten är med avsikt lite hackig. Tonaliteten går från dur-7 till 

en förminskad treklang. Musiken gör entré i synk med att Fred plockar upp sin spritpenna och 

börjar klottra i boken. När det klipps över till lekparken spelas den första pianotonen i 
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fraseringen, musiken sker alltså i samband med det visuella. Under tiden som dom pratar 

spelas pianotonerna från den relativt lättsamma dur-7 klangen till den förminskade treklangen. 

Fraseringen repeteras. Filmmusiken hörs tydligt under hela scenen men stör inte dialogen. 

Pianotonerna avslutar sin frasering när Fred precis har frågat om Teddy vill hitta på något 

senare, när Teddy säger att han inte kan just idag är det endast den atmosfäriska synten kvar. 

Fred blir defensiv och kallar Teddy för tråkig och går därifrån, Teddy skrattar förvirrat och 

kollar sedan ner i marken. 

 

          Diskussion 

  Det finns ett allvar i filmmusiken som förstärker konflikten mellan Teddy och Fred. Jag 

upplever att förändringen i klangen berättar om något oförlöst, kanske en brist i 

kommunikationen mellan Teddy och Fred. Det är även något med den atmosfäriska synten 

som känns förvrängt på grund av det hackiga elementet.  

     Utifrån Wingstedts (2012) funktion I (The Emotive) gör filmmusiken sitt jobb, klangen 

talar om något olustigt och jag får en känsla av att Teddy och Fred är oense. Kombinationen 

av filmmusiken och klippen som görs till när Teddy sitter ensam kvar på en bänk hjälper oss 

att förstå att en konflikt kanske uppstår mellan dom.  

     Den atmosfäriska synten hörs ensam när Fred klottrar i bilderboken i början av scenen, den 

hörs även ensam utan pianofraseringen när Fred blir defensiv i slutet av scenen och lämnar 

Teddy ensam. Kan det finnas en mening i att endast låta den hackiga synten vara kvar för att 

berätta om Freds oförklarliga beteende och dessutom förstärka känslan av ensamhet? 

Wingstedts funktion IV (The Guiding) handlar om hur musiken vägleder åskådarens ögon 

samt känslor, den ensamma synten indikerar att Teddy nu sitter ensam kvar i lekparken och 

något är upprivet. 

     Wingstedts funktionsregel III (The Descriptive) handlar om den passivt beskrivande 

filmmusiken - jag upplever att den atmosfäriska synten representerar Freds känsloliv på ett 

sätt som kanske inte är självklart för åskådaren. 

  Filmmusiken i scenen är ganska påtaglig om man väljer att fokusera på den, men den är inte 

överdrivet avancerad. Det handlar om enstaka pianotoner och en atmosfär i bakgrunden. 

Gorbmans (1987) funktionsregel II (”Inaudibility”) handlar om att filmmusiken inte ska ta 

över dialoger eller annat narrativ. I den här scenen fungerar musiken bra som ett 

”stödnarrativ”, den ger oss en grundförståelse för den känslomässiga relationen mellan Teddy 

och Fred. 
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     4.2          Scen II     01:02:20-01:04:010 

  Efter en lektion ber läraren April stanna kvar för att prata om hennes inlämning. Läraren 

undrar ifall någon annan har skrivit den åt henne. Det är Aprils fotbollscoach som skrivit den 

åt henne. Medan April försvarar sig börjar filmmusiken att höras i bakgrunden. Det klipps 

vidare och vi ser April gå med ett tungt huvud genom korridoren. Senare klipps det till när 

hon sitter och samtalar med en yrkesvägledare som ställer framtidsrelaterade frågor. Vi förstår 

att det mycket som händer i Aprils liv just nu och till slut brister det för henne och hon ber om 

att få gå på toaletten mitt i en mening. April sitter och gråter inne på en toalett medan hennes 

klasskompisar rör sig runt inne i toalettrummet och pratar högljutt, sedan klipps det över till 

en scen där vi ser Teddy sitta och måla kroki, filmmusiken är tydlig under hela scenen och dör 

långsamt ut när det klipps till Teddy. 

 

          Analys 

  Filmmusiken startar när April och läraren stannar kvar efter lektionen, det är en pianoton 

med eko tillsammans med cymbalslag i ett relativt högt tempo. Sedan hörs en 

trumpetliknande synt när vi ser April gå ensam i korridoren, tonarten är i mollskala. Några 

sekunder senare kommer ytterligare en synt in med en frasering på tre toner, intervallen är en 

ters ner och sedan en sekund upp. Under samtalet med yrkesvägledaren hör vi Devonté Hynes 

sång göra entré, musiken går nu på loop medan Hynes sjunger. När det sedan klipps till 

toalettscenen sker detta i samband med första takten i låten. Det sker en förändring i slutet av 

scenen i form av en tonartshöjning när Aprils klasskompisar är på väg ut från toaletten, 

musiken fortsätter sedan en kort stund när filmen därefter klipper över till Teddy när han sitter 

på bildlektionen och målar kroki. Sedan avtar musiken långsamt. 

     Hynes sångtext är svår att tyda helt och hållet, men några textrader lyder: ”…dreams up to 

my heart…, …chasing from the steps…, …taken one I’ve loved…”.  

 

         Diskussion 

  David E. Tolchinsky och Scott D. Lipscomb (2005:4) menar att ett av de effektivaste sätten 

att öka narrativets outtalade tankar och känslor är att använda filmmusik. I den här scenen får 

vi se April ge utlopp för sina instängda känslor, utan dialog. Filmmusiken representerar 

stressen och pressen hon känner genom ett upptempo beat och pianotoner med snabbt och 
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kort eko. Gorbmans (1987) andra funktionsregel (”Inaudibility”) handlar om att filmmusiken 

ska underordnas dialoger och det visuella narrativet, filmmusiken gör tvärtom här vilket leder 

in på Gorbmans sjunde regler (Violation). I den här scenen samarbetar det visuella och 

musiken och talar om vad April känner istället för att en dialog sätter ord på det, precis som i 

Wingstedts (2012) första regel (The Emotive) som innefattar musikens förmåga att förmedla 

känslobetonade kvaliteter. Vi förstår hur April känner sig genom musiken i relation till det vi 

ser, precis som Cohens (2013) begrepp association syftar på - musiken fungerar som en 

känsloförmedlande brygga till åskådaren.  

     När det klipps över till nästa scen där vi ser Teddy sitta och måla, hörs fortfarande musiken 

en kort stund innan den succesivt tonar bort. Det förstärker narrativets kontinuitet som 

Wingstedts femte funktion (The Temporal) handlar om. Vi ser Teddy sitta lugnt och måla, 

vilket är i stark kontrast till det vi fick se i tidigare scen, något talar också om att Teddy kan 

ha en betydande roll i Aprils sammanbrott eftersom filmmusiken fortfarande hörs när Teddy 

syns i bild.  

     Filmmusiken i den här scenen är talande, den förmedlar Aprils känslor och knyter samman 

henne och Teddy på ett som får åskådaren att fundera på ifall någon av dom någonsin 

kommer ta ett initiativ till att prata ut. Hynes sång i filmmusiken kan kännas lite mättande 

under dialogen som förs mellan Aprils klasskompisar inne på toaletten, men det skulle också 

kunna vara en metod för att förstärka de kaotiska känslorna April känner. 

      

     4.3          Scen III     01:14:10-01:15:51 

  April är barnvakt åt sin fotbollscoachs son och de spelar tv-spel tillsammans. När sonen 

vinner över April vill han ha två kakor i belöning, April frågar varför varpå sonen förklarar att 

”Rakeel” brukar ge honom två kakor när han vinner över henne. Rakeel är Aprils 

fotbollskamrat, detta gör henne förvirrad eftersom hon trodde hon var speciellt utvald av sin 

coach att få vara barnvakt åt hans son. April känns uppenbart arg och svartsjuk. Hon går ut i 

köket och räcker över hela påsen med kakor till honom och går sedan hem. Filmmusiken 

kommer in och vi ser April sitta på en trappa och gråta, det klipps över till en scen där Teddy 

sitter på en mur och röker en cigarett medan filmmusiken fortsätter. Klipp till när April är 

hemma på sitt rum när hennes mobil ringer, hon svarar nonchalant och frågar vem det är. I 

andra änden hör vi fotbollscoachen som förklarar att det inte hänt något mellan honom och 

Rakeel, men April säger att hon aldrig mer kommer tillbaka medan filmmusiken tystnar. 
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          Analys 

  Filmmusiken startar när April räcker över hela påsen med kakor till hennes coachs son. 

Innan hör vi diegetisk musik ifrån tv-spelet. Det är en ensam saxofon-liknande synt som 

spelar ensliga toner, när det sedan klipps över till bilden där Teddy sitter på en mur och röker 

spelas piano-ackord med ett kort eko, pianot har en lite mer hoppfull klang. I nästa bild där 

April pratar med sin coach i telefon spelas sedan en melodi ovanpå ackorden medan Aprils 

coach förklarar att han älskar henne och att ingenting hänt mellan honom och Rakeel. 

Musiken bleknar ut och nu när April ”gör slut” är det bara en tom atmosfär som hörs när April 

lägger på och det klipps vidare till en annan scen.  

 

          Diskussion 

  Det är en spänd stämning i scenen vilket representeras bra med ett blås liknande instrument, 

de ensliga tonerna representerar Aprils sorg och uppgivenhet.  

Filmmusiken fungerar enligt Wingstedts (2012) funktion V (The Temporal), när musiken 

startar hoppar narrativet i filmen framåt och gör några klipp, under hela tiden hör vi 

filmmusiken som binder ihop scenerna vilket håller oss kvar i samma känsla. När det klipps 

till en bild där Teddy sitter på en mur och röker hör vi ackorden som ger en mer hoppfull 

atmosfär. När vi ser Teddy och hör ackordet sker det som Cohen (2013) kallar kongruens. Vi 

ser Teddy och hör samtidigt den mer hoppfulla klangen i kontrast till det tidigare vemodiga 

temat och därmed presenteras hopp i situationen.  

     Den korta melodin som dyker upp under telefonsamtalet mellan April och hennes coach är 

intressant eftersom det känns som att musiken bör fortsätta efter denna. Istället går melodin i 

16 takter och sedan bleknar pianot och kvar är en ensam atmosfär-synt. I relation till vad April 

och hennes coach pratar om känns det ändå helt rimligt, April gör slut med sin coach och 

pianot som dör ut berättar om ett abrupt slut, det är en stämning som utrönas av musikens 

narrativa tjänst, precis som Gorbmans (1987) fjärde funktionsregel (Narrative Cueing) 

handlar om. Wingstedts funktion II (The Informative) handlar också om detta, musiken 

informerar om en händelse som sker i filmen. Även den tomma atmosfär-synten som ensam är 

kvar i slutet får i uppgift att uttrycka tomheten efter ett uppbrott.    
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     4.4          Scen IV     01:28:00-filmens slut 

  Teddy och fred står och pratar med deras langare, Fred beter sig underligt och står med en 

matkniv i ena handen medan han ställer frågor om homosexualitet till deras langare. Frågorna 

känns självutlämnande som om Fred själv är orolig över sin sexuella läggning. Till slut blir 

Fred upprörd och sätter sig ner på huk och gråter, Teddy ser förvirrad ut och tittar på Fred, här 

börjar filmmusiken. I nästa scen sitter dom tysta i bilen medan vi hör filmmusiken. Det klipps 

till Emily sittandes vid en poolkant där hon tidigare slog Fred i huvudet med en flaska, hon 

skrattar lätt av lycka för sig själv eftersom Fred har under hela deras förhållande behandlat 

henne illa. Tillbaka i bilen frågar Fred ifall dom ska åka åt fel håll på motorvägen, som en 

referens till deras konstlärare som tidigare i filmen uppmanar dom att: ”…go the wrong 

way…”. Teddy ifrågasätter Freds beteende om varför han hela tiden ska försöka verka galen, 

ett tjafs löses ut vilket resulterar i att Teddy ber Fred att stanna och släppa ut honom. Teddy 

går hem och skriver sms med April och ser glad ut, April sitter på sin trapp hemma och ser 

glad ut hon med. Fred åker vidare ensam i sin bil och svänger in mot motorvägen ensam. Vi 

ser han sedan köra i motsatt riktning på motorvägen medan han skriker. Teddy går ensam 

hemåt på en cykelväg och där tar filmen slut. 

 

          Analys 

  När Fred sätter sig ner på huk och gråter och Teddy tittar frågande på honom börjar 

filmmusiken. Det är en till början ensam pianofras, när det klipps till Emily vid poolkanten 

adderas ackord till noterna. Pianot trappas sedan upp med flera noter och ett percussionslag 

när Teddy ifrågasätter Freds beteende i bilen. Det hörs också en monoton atmosfärisk synt 

under pianot. När Teddy ber Fred stanna bilen hörs ett mollackord i synk med att vi ser bilen 

stanna. Precis innan Teddy hoppar ut och stänger bildörren efter sig slår ett dramatiskt 

mollackord och pianofraseringen utvecklas. Sedan lugnar sig pianot lite under tiden Teddy 

och April skickar sms till varandra. Samma dramatiska mollackord hörs igen och det klipps 

till när Fred svänger av mot motorvägen, i motsatt riktning. Nu hörs enbart den atmosfäriska 

synten igen, sedan hörs det dramatiska ackordet igen och vi ser Fred köra med blicken fäst 

framåt medan han skriker ”I’m not Bob”, en referens till vad hans bildlärare sagt om att välja 

en annan väg eller gå mot strömmen. Nu trappas den atmosfäriska synten upp och den låter 

lite som en änglakör. Vi ser Teddy gå ensam på en cykelväg medan kameran zoomar ut och 

pianofraseringen som började filmmusiken även avslutar den. 

 



17 

 

          Diskussion 

  Filmmusiken startar medan vi ser en närbild på Teddy, han tittar ner på Fred som sitter på 

huk och gråter. Pianotonerna är ödsliga och känslobetonade. Musiken påminner om 

pianofraseringen från scen I (se 4.1) där Teddy och Fred har en konflikt i lekparken, fast nu 

med en ännu mer vemodig klang, som om musiken talar för att konflikten behöver lösas. 

  När dom sitter i bilen tysta beskriver musiken stämningen, det är tyst och vi kan förstå att 

Teddy letar efter orden att ifrågasätta Freds beteende. När det klipps till Emily vid poolkanten 

hörs pianoackorden, det är nästan som att ackorden tillhör Emilys scen eftersom klangen mer 

beskriver hennes lättnad än den tryckta stämningen i bilen med Teddy och Fred. Den första 

(The Emotive) utav Wingstedts (2012) funktionsregler är ständigt påtaglig eftersom musiken 

beskriver den övergripande stämningen och känslorna hos karaktärerna.  

Percussionslagen som hörs nu när Teddy ifrågasätter Freds handlingar beskriver Teddys 

verbala slag mot Fred, Cohens (2013) begrepp association rör detta eftersom slagen förenar 

sig med Teddys frågor till Fred. Det blir effektfullt som kontrast till pianotonerna också när 

Teddy ber Fred att stanna bilen när han har fått nog av Freds beteende och sedan lämnar bilen. 

Det dramatiska mollackordet hörs samtidigt som Fred bromsar in och stannar bilen, 

tonaliteten talar om konfliktens bisarra situation – en lovande lösning på konflikten kommer 

aldrig nås.  

     Wingstedts funktionsregel VI (The Rethorical) menar på hur musiken ibland kan gå ett 

steg före och förklara en situation, när det dramatiska ackordet slår förstår åskådaren att det 

inte är ett helt lyckligt slut. När musiken nu trappas upp förstår vi allvaret i scenen som 

Wingstedts fjärde regel (The Guiding) handlar om. Musiken lugnar sig igen och vi ses April 

och Teddy le medan de skickar sms till varandra, musiken kan relatera till kontrasten från 

Teddy stridiga samtal och situation med Fred som nu är glömd när han tänker på April. 

Musiken blir påtaglig igen och vi ser Fred svänga av till motorvägen i motsatt riktning, vi 

påminns om den allvarliga situationen som fortfarande pågår för Fred men kanske inte längre 

för någon av de andra karaktärerna. Fred åker i motsatt riktning och nu hörs en kör och den 

atmosfäriska synten hörs högre, sedan klipps det till Teddy som går ensam på en cykelväg. 

Hur det går för Fred på motorvägen får vi inte veta utan det lämnas till åskådaren att avgöra, 

men den himmelska kören som hörs får åtminstone mig att tänka på döden, eller snarare som 

en referens till himlen. Kören förstärker hur som helst det sorgliga slutet och hur Teddy går 

ensam ovetandes om Freds val att svänga av mot motorvägen själv. 
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 Även under hela den här scenen är Wingstedts funktionsregel V (The Temporal) tillämpbar 

eftersom musiken binder ihop narrativet under de många klippningar som sker.  

 

5          Sammanfattning 

  Sammanfattningsvis vill jag påpeka att Devonté Hynes har komponerat musiken på ett 

genomtänkt vis. Val av tonalitet och instrumentering har känts trovärdigt i relation till det vi 

ser. Hynes har kombinerat elektroniska syntar med akustiskt piano och trummaskiner, mycket 

digitala effekter har också använts vilket ger en modern klang, det passar bra till den moderna 

tonårstragedi vi får följa.  

     Han har ett sinne för musikens digitala möjligheter att representera känslor som i Scen I 

där synten som låter förvriden enkelt kan appliceras på Freds oförutsägbara beteende. Han 

använder även sin röst som ett ytterligare instrument genom att dränka den i effekter i Scen II 

för att förstärka den kaotiska känslan i scenen. 

     Musiken blir sällan så påtaglig att den stjäl fokus från berättelsen. Genom att låta musiken 

avta lämnar den plats åt dialogen som får avsluta en scen eller tvärtom, som i Scen IV när 

Fred sätter sig på huk och gråter tar dialogen slut och istället talar pianofraseringen om 

stämningen när vi ser Teddys frågande ansikte. Det är ett bra samspel som inte förvirrar 

narrativet.  

     Det enda problemet jag stött på är under Scen II där Hynes har valt att använda sin 

sångröst som ytterligare ett musikaliskt element i filmmusiken, det är svårt att veta hur han 

har tänkt men det kan kännas lite överdrivet i relation till allt annat som händer i scenen. Det 

kan såklart vara ett medvetet val eftersom scenen i sig ska representera ett mentalt 

sammanbrott.  

     Funktionerna har varit applicerbara i samtliga scener, jag skulle föredra att använda 

Wingstedts (2012) sex funktionsregler framför Gorbmans (1987) sju. Åtminstone för mitt 

valda material (Palo Alto), anledningen är att Wingstedts funktionsregler känns som en 

uppdaterat version som är mer användbara för en modernare filmberättelse. De 

funktionsregler som jag anser är nyckelfunktioner för att hjälpa åskådaren förstå narrativet är 

Wingstedts The Emotive (I) och The Temporal (V), den första sätter en känsloladdad 

stämning och den andra knyter ihop och ger kontinuitet. Detta har Hynes lyckats med väl i 

samtliga scener. Han är medveten om filmmusikens funktioner som ett berättande medium 

och detta resulterar i en välgjord filmmusikkomposition som guidar åskådaren och 

ackompanjerar det visuella. 
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