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Abstrakt 

Syftet med den här studien är att undersöka huruvida ljud och musik påverkar det 

narrativa berättandet i film. Som utgångspunkt har jag valt att göra en adaptionsanalys 

av Trainspotting (Welsh, 1993) samt (Boyle, 1996) för att på så sätt kunna se skillnader 

och likheter i förekomsten av ljud och musik i både film och bok.    

 

Studien visade att både ljud och musik har spelat en betydande roll för upplevelsen av 

filmen. Genom att använda sig av ljud och musik på ett sätt som skiljer sig från boken 

har filmen lyckats att porträttera och skildra den historia som boken berättar  i ett helt 

annat medium. 

 

Nyckelord 

Adaptionsanalys, Trainspotting, Musik, Ljud, Film, Filmvetenskap 

 

Tack 

Jag vill tacka min handledare Anna Sofia Rossholm, för stöd och guidning genom min 

uppsatsprocess. 
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1 Inledning 
Dagligen omges vi av olika typer av ljud i vår omgivning. Från det att vi stiger upp på 

morgonen till det att vi går och lägger oss på kvällen har vi fått uppleva och ta del av 

tusentals olika ljud och alla påverkar de oss på något sätt vare sig det är medvetet eller 

omedvetet. Rösterna från människorna runt omkring oss, ljudet från trafiken, från 

naturen, musiken från radion och mycket annat. 

Musik är en viktig del av mångas liv, den finns med vid olika tillfällen i allt 

från vardag till fest. Vi tar del av musik både när vi lyssnar aktivt och medvetet men 

också då vi inte ens uppmärksammar den, som till exempel på jobbet eller i affärer. Inte 

minst är musiken viktig vid våra filmupplevelser.  Den vanligaste uppfattningen är att 

filmmusik medverkar som en stöttande aktör för att sätta en viss stämning och för att 

förstärka handlingen, det är också detta fenomen som största delen av forskningen kring 

filmmusik berör.  

Det finns ett hål inom forskningen av adaption som jag önskar att undersöka 

närmre. Min teori är att musiken har en mycket större och betydande roll i filmer och 

därför vill jag i denna studie undersöka om filmmusiken kan tillskrivas en större roll än 

endast den som stämningselement. 

 

2 Frågeställning och syfte 
Jag har, som tidigare nämnts, valt att fokusera den här studien kring musik och ljud i 

film, närmare bestämt musik och ljud i filmen Trainspotting. 

Min teori är att filmens ljud och musik påverkar narrativet på ett helt annat sätt 

än vad bokens ljud och musik gör. Efter en snabb jämförelse mellan boken och filmen 

insåg jag att trots att musiken har en så pass närvarande del i boken som den ändå har så 

blir det inte alls samma upplevelse av den som i filmen. Detta var ungefär vad jag hade 

förväntat mig och därför blev den tanken min utgångspunkt. Studien kommer därför att 

undersöka huruvida ljud och musik påverkar filmens narrativ på ett sätt som inte 

framstår i boken.  

I den här studien kommer största vikt ligga vid kopplingen mellan musiken och 

filmen och musikens relation till handlingen. Jag kommer även att diskutera varför en 

film kräver musik på ett sätt som en bok inte gör och hur kan det påverka upplevelsen 

av berättelsen. Men även hur ljudet överlag påverkar handlingen i filmen och om/hur 

det skiljer sig från upplevelsen av boken. Jag kommer att söka teoretisk utgångspunkter 

inom två huvudområden, musiken och det talade språket samt även en översikt av 
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adaption som teori. Jag vill därför undersöka hur ljud och musik påverkar filmen, 

respektive boken Trainspottings narrativ. 

 

3 Metod 
För denna studie har jag valt att göra en adaptionsanalys av boken, respektive filmen 

Trainspotting. Analysen kommer att fokusera kring musik och ljud och hur de 

representeras i de olika medierna. Genom att jämföra min egen analys med tidigare 

forskning och filmteoretiska begrepp hoppas jag kunna framställa ett material som 

tillför en ny dimension till adaptionsforskningen.  

Eftersom det finns begränsat med tidigare forskning inom mitt valda 

undersökningsområde har jag valt att ta med en del litteratur som inte direkt och endast 

berör mitt valda ämne. Genom att göra detta hoppas jag komma så nära som möjligt en 

utredning av min frågeställning. Jag har även valt detta tillvägagångssätt för att kunna 

styrka och förklara min forskning och på så sätt kunna skapa en enhetlig och 

sammanhängande bild av den. Jag har under arbetets gång varit noga med att inte 

förvanska eller ta något ur sitt sammanhang utan endast sökt att förklara och belysa. För 

att kunna uppnå detta har jag gått tillväga på följande vis; 

Grundläggande för den här studien har självklart varit Trainspotting, jag har 

utgått från boken (Welsh 1993) samt filmen (Boyle 1996) och det är här största delen av 

min närläsning och jämförelseanalys ligger. Särskilt viktigt har det då varit att för mig 

se till de scener i filmen som har fått ett musikaliskt tillägg, i form av samtida musik, 

samt motsvarande scener i boken, för att sen analysera dessa i enlighet med mina 

teoretiska perspektiv. 

Jag har även valt att använda mig av två analysmodeller, den första visar en 

översiktlig bild av hela det musikspår som används i filmen (Ronald Rodman). Den 

andra är en lista av exempel på olika sätt som filmmusik har använts och ger en tydlig 

inblick i hur/om musiken får en roll i det narrativa berättandet (Jerold Levinson). Dessa 

modeller kommer att presenteras närmre i kommande text.  

Som en första väg in till denna studie ville jag även ge en överblick i hur 

adaptionsanalys ser ut idag samt hur den har sett ut genom historiens gång. Detta för att 

ge en större förståelse för min analys och teoribildning. För det syftet har jag valt att 

använda Bazins teorier om adaption. 

I den här studien har jag valt att avgränsa mig till endast ett litterärt verk samt 

adaptionen av detta i form av en film. Den här begränsningen har jag valt eftersom jag 
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ville kunna komma fram till en tydlig slutsats och ansåg att det skulle vara mest 

fruktbart.  

För att kunna göra en intressant och innovativ adaptionsstudie har jag valt att 

begränsa min efterforskning till endast ljud och musik. Att endast jämföra likheter och 

skillnader mellan bok respektive film kändes för mig varken fruktbart eller intressant ur 

ett forskningsperspektiv. Jag har även valt att göra ytterligare avgränsningar inom ämnet 

ljud och musik. I huvudsak kommer jag att beröra det talade språket i både bok och film 

samt den ohörda musiken i filmen. 

 

4 Forskningsöversikt och presentation av litteratur 
Att söka efter tidigare forskning inom adaption är som att öppna en skattkista. Det finns 

hur mycket som helst att ta till sig och många intressanta aspekter. Dock insåg jag 

snabbt att när det gäller adaptionsforskning så är området jag har valt, det som berör 

musik och ljud, väldigt begränsat. Största delen jag hittade om adaptionsforskning 

berörde oftast vikten av att vara trogen originalet. Denna fråga var vänd och vriden på 

alla möjliga olika sätt och diskuterade fördelar, nackdelar samt alla regler som 

finns/borde finnas gällande. Och självklart fanns det betydande stor del forskning om 

den visuella upplevelsen i film i kontext till litteraturens skrivna språk.   

Förutom mina huvudsakliga källor, som den här studien grundar sig i, boken 

och filmen Trainspotting har jag valt att använda mig av en del olika filmteoretisk 

litteratur som på ett eller annat sätt berör adaption samt ljud och/eller musik i film.  

Jag har bland annat använt mig av Jerold Levinsons och hans text Film music 

and narrative agency, det är bland annat härifrån jag har hämtat en av mina 

analysmodeller. Jag har använt mig mycket av boken, inte bara som referensmaterial 

och utgångspunkt för några av mina teoretiska grunder, utan även för att ge mig själv en 

bra filmteoretisk grund att stå på. Det finns dock en nackdel med bokens samlade texter 

och det är att de flesta är väldigt gamla, vissa så gamla som från 1920- och 1930-talet. 

Det är väldigt intressant att söka reda på vilka teorier och idéer som fortfarande håller 

trots att så mycket har ändrats, både inom filmvärlden och i resterande världen sedan 

dess. Men det är viktigt att ha i åtanke texternas ålder.  

Det är oundvikligt att skriva ett arbete om musik i film utan att nämna Claudia 

Gorbman. Gorbman nämndes i stor utsträckning i min övriga litteratur och jag insåg 

snabbt att jag var tvungen att få tag på originalet. Unheard Melodies (1987) är ett av de 

mest betydelsefulla verken för forskningen inom filmmusik. Även här är det viktigt att 
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ha i åtanke verkets ålder då det, sedan den utgavs, skett mycket inom filmindustrin inte 

minst som berör både ljud och musik. Gorbman berör i sin bok främst den typ av musik 

som har antingen skriven specifikt för filmen eller som är allmänt neutral och inte är 

redan etablerad hos publiken.  

Changing Tunes: The Use of Pre-existing Music in Film (2006) är också en 

samlingsbok som är redigerad av Phil Powrie och Robynn Stilwell. Den här boken har 

varit värdefull för min forskning då den faktiskt har en text som berör den boken/filmen 

jag har valt att använda, Trainspotting. Texten jag har valt heter The Popular Song as 

Leitmotif in 1990s Film och är skriven av Ronald Rodman. Rodman har gjort ett schema 

över alla låtar som är med i filmen och den har jag valt att, tillsammans med Levinsons 

modell, använda som en analysmall. Detta, i samband med övrig litteratur, hoppas jag 

kunna ge en ny vinkling på forskningen och inte bara upprepa tidigare slutsatser.  

För den här studien krävdes det även att jag fick en större inblick i adaption 

som forskning för att det inte endast skulle bli en renodlad uppsats om filmmusik som 

fenomen. Jag ville kunna göra en regelrätt adaptionsanalys av Trainspotting och för att 

det skulle bli så bra som möjligt valde jag att även använda en del litteratur om just 

filmadaption. Film Adaption (2000), ytterligare en samlingsbok, är redigerad av James 

Naremore och innefattar texter från bland annat; André Bazin, Dudley Andrew och 

Robert Stam. Jag har främst valt att utgå från Bazins teorier då jag tyckte att de var 

kompatibla med min undersökning och gav mig en tydlig utgångspunkt i min forskning.  

Någon som har gjort en del forskning på det området jag undersöker är Jørgen 

Bruhn, i sin artikel; Now a Major Soundtrack! -Madness, Music and Ideology in Shutter 

Island (2013) diskuterar han hur ett soundtrack med redan existerande musik påverkar 

filmen. Här diskuteras vikten av filmmusik, samt hur och vad den tillför handlingen.  

Utöver den skrivna litteraturen har jag även använt mig av ett filmklipp, en 

intervju med filmens skapare Danny Boyle där han berättar lite allmänt om filmen, hur 

han gick tillväga samt vilken roll musiken har spelat. Filmklippet kommer från brittiska 

tidningen The Guardians webbsida. 
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5 Adaption 
 

”A novel is a unique synthesis whose molecular equlibrium is automatically affected 

when you tamper with its form”  

- André Bazin1 

 

Adaption har länge varit en stor del av filmvärlden och varje år kommer mängder av 

nya tolkningar. av tidigare litterära verk. Allt från barnböcker, till 1800-tals romaner blir 

till film, The Hunger Games, The Hobbit och Twilight är bara några exempel från de 

senaste åren. Enligt Brian McFarlane kan man se att för filmskapare runt om i världen är 

det lättillgängligheten i ett redan framställt material som lockar. Etablerade karaktärer 

och stories som det bara är att spinna vidare på. I många av fallen finns det inte mycket 

tanke bakom hur filmen i fråga representerar boken utan det handlar först och främst om 

att göra en bra film.2 

För att få större förståelse för adaption som process har jag valt att studera en 

text av André Bazin, Adaption, or the Cinema as Diegst, som diskuterar ämnet 

adaption. Trots att texten är från 1948 och mycket har ändrats sen dess i filmvärlden 

anser jag att den fortfarande har många relevanta poänger. Samt utvalda delar av Books 

in Motion av Mireia Aragay. 

Bazin menar att det viktigaste i en adaption är att vara trogen meningen och 

känslan i berättelsen, inte att vara identiskt stilmässigt i återberättandet. För att kunna 

skapa en bra adaption krävs det, enligt Bazin, att filmskaparna har tillräckligt med 

kreativitet för att kunna skapa en motsvarighet till originalets stil. Och därefter att 

kritikerna är tillräckligt öppensinnade och uppmärksamma för att se det.3 

 

  

                                                 
1 André Bazin, Adaption, or the Cinema as Digest, James Naremore, Film Adaption, New Brunswick, 
New Jersey, Rutgers University Press, 2000, s. 19 
2 Brian McFarlane, ”Novel to Film”, Leo Braudy & Marshall Cohen, Film Theory & Criticism, 7 uppl., 
New York, Oxford University Press, 2009, s. 386 
3 Bazin s. 20 
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Its dialectic between fidelity and creation is reducible […] to a 

dialectic between cinema and literature. There is no question here of a 

translation, no matter how faithful or intelligent. Still less is it a 

question of free inspiration with the intention of making a duplicate. It 

is a question of building a secondary work with the novel as 

foundation. In no sense is the film ‘comparable’ of the novel or 

‘worthy’ of it. It is a new aesthetic creation, the novel so to speak 

multiplied by the cinema.4 

 

Många av de adaptioner som görs är endast förkortade versioner av böckerna och är inte 

på något sätt några tolkningar, enligt Bazin är det skillnad mellan de som gör film för 

filmens skull eller de som gör film för publikens skull. Han menar att det flesta gör 

enligt de senare. 5 

Som en snar synonym till ordet adaption används även ordet Digest, i ren 

översättning betyder ordet  smälta ner och processera. Bazin menar att man kan se det 

som litteratur som gjorts mer tillgänglig genom filmadaption. Inte så mycket på grund 

av förenklingen av narrativet, ibland kan det vara tvärtom betydligt mer komplext i 

adaptionen, utan snarare på grund av uttrycksformen. Bazin beskriver det som att det; 

”estetiska fettet emulgerar och blir på så sätt mer tolerant för konsumenten.” 6 

 

”Form” is at most a sign, a visible manifestation, of style, which is 

absolutely inseparable from the narrative content , of which it is, in a 

manner of speaking and according to Sartre’s use of the word, the 

metaphysics. Under these circumstances, faithfulness to a form, 

literary or otherwise, is illusory: what matters is the equivalance in 

meaning of the forms. 7 

 

Det framgår tydligt genom hans teroier att Bazin skiljer sig från andra filosofer och 

forskare från den här tiden. I adaptionsforskningens början fanns det bara mer eller 

mindre en teori kring filmadaption, det vill säga; boken är alltid bättre. Men viktigt att 

                                                 
4 Eirik Frisvold Hanssen, Anna Sofia Rossholm, The Paradoxes of Textual Fidelity: Translation and 
intertitles in Victor Sjöström’s Film Adaption of Henrik Ibsen’s Terje Vigen, Translation, Adaption and 
Transformation, London, Continuum, 2012 s. 
5 Bazin s. 21 
6 Bazin s. 26 
7 Bazin s. 20 
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ha i åtanke är att många av de som uttryckte sitt förakt mot filmens adaption var 

författare eller litteraturvetare, vilket förklarar deras ställningstagande. 

Film har under många årtionde försökt att etsa sig fast och legitimera sig själv 

som ett seriöst medium. Och det är väl egentligen under de senare som den faktiskt har 

lyckats då det har utförts betydande forskning som även visat på att film  inte endast är 

ett visuellt medium utan ett audiovisuellt. Tidigare var tanken att det var ett medium för 

”billig underhållning” som inte visade på någon kulturell bildning.  Därför ansågs det 

vara en hädelse att använda litteratur och göra om det till film.  Det var också utifrån de 

här idéerna som det uppstod tankar om att vara trogen originalet som skulle komma att 

visa sig vara den centrala rollen inom adaptionsforskning i många år. 8 

I Aragays bok citeras George Bluestone från Novels into film (1957) där han 

menar att det finns två huvudsakliga och stora skillnader mellan mediet litteratur och 

mediet film. En bok är lingvistisk och diskursiv, medan en film är visuell och bygger på 

iakttagelse. Vidare diskuterar Bluestone att det är omöjligt att inte införa förändringar 

när man går från ett medium till ett annat, därför måste man uppmärksamma skillnaden 

mellan de två och därför inte kunna jämföra rakt av. Aragay menar dock att Bluestone 

sedan går emot sig själv då han höjer den skrivna litteraturen över filmen och låter den 

vara högst i hierkin. Enligt Bluestone är boken mycket mer komplex än filmen eftersom 

det är ett symboliskt medium och kan därför vara mer självmedveten och självreflexiv. 

Den är mycket bättre på att leda vägen genom metaforer och förklara samt göra djup 

dykningar i tankar och psykologiska tillstånd. Eftersom film först och främst är ett 

visuellt medium kan det endast ”eftersträva metaforer på ett mycket begränsat sätt och 

främst genom den unika cinematiska redigeringstekniken” och är på egenhand 

otillräcklig när det kommer till att presentera tankar och känslor.9 Detta är en tanke som 

har utvecklats mycket sedan dess födelse, mycket har utvecklats under de senaste 50-60 

åren både inom filmvärlden men även i samhället. Filmen idag porträttera och visa upp 

otroligt komplexa berättelser med flera olika dimensioner, detta kan uppnås i betydligt 

större utsträckning med det ljud och musik vi har tillgång till idag. 

 

  

                                                 
8 Mireia Aragay, Books in Motion, Amsterdam, New York, Editions Rodopi B.V., 2005, s. 12 
9 Aragay s. 13 
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6 Filmens ljud 
Många diskussioner har förts angående vikten av ljud och musik i film. Utvecklingen 

har gått från stumfilm där ackompanjemang endast var i form av ett piano till dagens 

filmer där soundtracket är minst lika viktiga som filmen i sig och där Oscars delas ut för 

bästa ljud. Trots denna stora utveckling så reflekterar vi sällan över skillnaderna som 

uppstår i en adaption, i kontrasten mellan en bok och en film. Därför vill jag belysa dem 

här. 

 

6.1 Historiskt perspektiv 
Tidigare filmstudier har, på grund av filmens visuella karaktär, främst fokuserat kring 

filmens bild och därför har musiken kommit i andra hand. Detta är en naturlig 

utveckling då det är främst den visuella upplevelsen som är överordnad. Det är även ett 

naturligt steg om man ser det ur ett teknologiskt perspektiv. Men under senare år har det 

genomförts mycket forskning inom området av ljud, vilket har lett till att film numer 

anses vara ett audiovisuellt medium istället för endast ett visuellt.  

Tidigare musiksamlingar för filmer var, vilket föll sig naturligt, inte lika 

utbredda och välsorterade som de varit under de senaste tjugo åren. Ronald Rodman 

förklarar hur de tidigare samlingarna var indelade efter den effekt musiken var tänkt att 

skapa i filmen, såsom; kärleksscener, slagsmålsscener och så vidare. Vidare förklarar 

Rodman att det var huvudsakligen först under 1990-talet som regissörer började bli 

medvetna om den semiotiska och dramatiska kraft som populärmusik innehöll och 

började använda den på nya sätt i många filmer både i USA och Storbritannien.10  

Det visade sig dock att populärmusiken skulle komma att utvecklas på så sätt 

att den skulle fylla samma funktioner som den klassiska filmmusiken tidigare gjort. 

Trots att musiken var fristående och redan existerande i ett annat sammanhang kom 

populärmusiken, genom att hållas ”ohörd”, att stärka känslor och stämningar, vara 

underlägsen dialogen, tillföra strukturell kontinuitet och även att användas som ett 

narrativt direktiv på samma sätt som den klassiska filmmusiken tidigare gjort.11  

Tidigare studier undersöker ofta det narrativa syftet i icke diegetisk musik som 

är komponerad specifikt för filmen. Att den typen av musiken bidrar mer till det 

                                                 
10 Ronald Rodman, The Popular Song as a Leitmotif in 1990s Film, Phil Powrie & Robynn Stillwell, 
Changing Tunes: The use of Pre-existing music in film, Aldershot, England, Ashgate Publishing Limited, 
2006, s. 121 
11 Rodman s. 123 
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narrativa är mycket tydligare. Musik som är komponerad specifikt för en film är mer 

trolig att uppfattas som narrativ i sin funktion än musik som redan är existerande.12  

Icke diegetisk musik, det vill säga musik som inte hörs eller upplevs av 

karaktärerna i filmen utan endast är till för åskådarna är en stor del av många filmer. Det 

är den icke diegetiska musiken som utgör den största delen av filmmusik. Enligt 

Levinson så menar Gorbman att den icke diegetiska musiken är ”ohörd”, den tillkallar 

inte sig någon uppmärksamhet eller påverkar handlingen utan finns där som ett 

komplement till filmen i helhet och påverkar den allmänna uppfattningen och 

tolkningen av filmen. Levinson går emot Gorbman i sin teori där han menar att det är ett 

falskt påstående och att i många filmer tar filmmusiken (även den icke diegetiska) 

betydligt större plats än så. För att inte missa någon betydelsefull del av narrativet är det 

viktigt för åskådarna att vara uppmärksam på musiken.13  

Claudia Gorbman i sin tur att försöker förklara effekten av filmmusik genom 

ett exempel; föreställ dig att du sitter och lyssnar på någon klassisk musik på radion, 

förslagsvis Bach. Du blir uppfylld av musiken och all din koncentration ligger där. 

Plötsligt är det någon som kommer in i rummet och avbryter med en fråga. Din 

koncentration skiftar från musiken till personen och frågan som ställts, musiken 

fortsätter dock att spelas i bakgrunden. Eftersom du finner personen attraktiv lägger du 

gärna musiken åt sidan för att diskutera frågan och på så sätt kunna skapa en trevlig 

stund mellan er två. Under tiden ni diskuterar leker du med ratten på radion och 

radiostationen ändras. Musiken som nu ljuder ur högtalarna är improviserad sextiotals-

blues, du reagerar på den nya musiken och känner att den inte riktigt passar in i den 

stämning du försöker skapa med den andra personen och du byter snabbt tillbaka till 

Bach.  

 Det här är ett tydligt exempel på vilken stor påverkan musiken har för 

stämningen i en situation och Gorbman skriver att; det är den narrativa kontexten och 

kopplingarna mellan musiken och resten av filmen som bestämmer hur effektiv 

musikens påverkan blir.14 

 

  

                                                 
12 Jerrold Levinson, Film Music and Narrative Agency, Leo Braudy & Marshall Cohen, Film Theory & 
Criticism, 7 uppl., New York, Oxford University Press, 2009, s. 403 
13 Levinson s. 404 
14 Gorbman s. 12 
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6.2 Musiken 
”The moment we reocognize to what degree film music shapes our perception of a 

narrative, we can no longer consider it incidental or innocent.” 

-Claudia Gorbman15 

 

Soundtracket till Trainspotting (filmen) har många stora namn på sin lista. Primal 

Scream, David Bowie, Lou Reed och Pulp för att bara nämna några, ger alla en 

musikalisk förstärkning av det skitiga, abnorma liv som porträtteras i Trainspotting. 

Men filmens musikaliska huvudperson är utan tvekan Iggy Pop, Pop är representerad 

både med flera spår i filmens bakgrund, icke diegetiskt (musik som är ohörd för 

karaktärerna i filmen), såsom Lust for life, Nightclubbing och The Passenger men är 

även representerad diegetiskt i handlingen till skillnad från de andra artisterna.  

Vid första anblick kan det vara svårt att utläsa musikens röda tråd men vid 

närmare analys ser man att de alla berör ämnen som är väsentliga för filmen och dess 

handling och de har en tydlig koppling till filmens nationella identitet, det är mycket 

brittisk musik. Musiken spelar även en stor roll i bokens berättelse, det finns många 

tillfällen där olika låtar och musikstycken presenteras. Ofta presenteras de med en del av 

texten utskriven och en förklaring eller beskrivning till hur karaktärerna förhåller sig till 

den, hur de till exempel sjunger på den eller hur den spelas i bakgrunden på någon fest. 

Som i det här exemplet där det i boken beskrivs en scen från en fest där alla stämmer in 

i en välkänd irländsk folkvisa. 

 

Some sang along, others tried to maintain conversations above the 

music. However, when ‘The Boys of the Old Brigade’ came on 

everybody joined in. Even Sick Boy took time off his neckin session.  

 
Oh fa-thir why are you-hoo so-ho sad  

oan this fine Ea-heas-ti-her morn 

 
-Sing ya cunt! said Tommy, elbowing Stevie’s ribs. Begbie stuck 

another can of beer in his hand and threw his arm around his neck. 

 
Whe-hen I-rish men are prow-howd ah-hand glad  

off the land where they-hey we-her born 16 

                                                 
15 Claudia Gorbman, Unheard Meoldies, Bloomington, Indiana, Indiana University Press, 1987, s. 11 
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Boken, som här visas, innehåller betydligt mer folkmusik och klassiska Brittiska visor 

än vad filmen gör som till största del presenterar samtida kommersiell musik även om 

boken på flera ställen även berör den typen av musik. Bowie som är en välkänd och 

etablerad artist nämns och även en del av texten till låten Golden Years presenteras här; 

 

Whae fuckin cares. Even though it’s supposed tae be a ‘personal’ 

stereo, ah kin hear it quite clearly. It’s playing a Bowie number... 

‘Golden Years’. 

Don’t let me you hear you say life’s takin’ you nowhere - 

Angel... 

Look at those skies, life’s begun, nights are warm and the days are yu-

hu-hung...17 

 

I filmens öppningsscen möts vi av fötter mot gatan samt ett avskalat trumintro. 

Huvudkaraktären Renton jagas ner för en folkfylld gata och vi hör honom berätta för 

oss (icke diegetiskt); 

 

Choose Life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose 

a fucking big television, choose washing machines, cars, compact disc 

players and electrical tin openers. Choose good health, low 

cholesterol, and dental insurance. Choose fixed interest mortage 

repayments. Choose a starter home. Choose your friends. Choose 

leisurewear and matching luggage. Choose a three-piece suite on hire 

purchase in a range of fucking fabrics. Choose DIY and wondering 

who the fuck you are on a Sunday morning. Choose sitting on that 

couch watching mind-numbing, spirit-crushing game shows, stuffing 

fucking junk food into your mouth. Choose rotting away at the end of 

it all, pishing your last in a miserable home, nothing more than an 

embarrassment to the selfish, fucked up brats you spawned to replace 

yourself. 

Choose your future. 

Choose life.18 

                                                                                                                                               
16 Irvine Welsh, Trainspotting, (1993), London, Vintage, 2013, s. 59 
17 Welsh s. 21 
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Under Rentons tal får vi höra introt till Iggy Pops Lust for Life och precis när Renton 
avslutat sin monolog med ”Choose life” börjar Iggy Pop; 
 

Here comes johnny yen again 

With the liquor and drugs 

And the flesh machine 

He's gonna do another strip tease. 

Hey man, where'd ya get that lotion? 

I've been hurting since I've bought the gimmick 

About something called love 

Yeah, something called love. 

Well, that's like hypnotizing chickens. 

 

Well, I'm just a modern guy 

Of course, I've had it in the ear before. 

I have a lust for life 

'cause of a lust for life. 

 

Musiken bidrar till flera olika saker, dels så går texten som Iggy Pop sjunger ton i ton 

med det som huvudkaraktären redan har berättat för oss och som även ger en inblick i 

det liv som porträtteras på flera olika sätt i berättelsen. Men musiken ger oss här även 

ett stilistiskt och estetiskt intryck. Trummorna som går i takt med fötter som springer 

och resten av den instrumentala kompositionen ger oss ett taktmönster för det talade 

språket. Det blir en väldigt poetiskt upplevelse. 

 

6.2.1 Analysverktyg 

Rodman har valt att göra en tabell19 över Trainspottings filmmusik och har på så sätt 

lyckats att få en bättre struktur på typen av musiken samt i vilket sammanhang den är 

delaktig i, för att på så sätt kunna göra en tydligare analys. Jag har valt att till viss del 

utgå från Rodmans tabell i den här studien då jag tycker att den ger en översiktlig bild 

av filmmusiken i Trainspotting. I tabellen har Rodman delat in musiken i fyra 

huvudsakliga kategorier; titel, artist, ämne och scen. Rodman har valt att benämna 

musiken utifrån fyra olika ämnen, också för att underlätta vidare analys. 

                                                                                                                                               
18 Trainspotting, 1996, 00.30 
19 Rodman s. 132 m. 9.2 
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Song Artist Topic Scene 

Lust for life Iggy Pop Britpop chase/football/drugs  

(opening credits) 

Excerpt from Carmen orchestra Classical worst toilet in Scotland 

Deep blue day Brian Eno Alternative Rock toilet fantasy 

Trainspotting Primal Scream Britpop hunting in the park 

Temptation New Order Club/Disco Clubbing 

   I paid for a ticket  

(diegetic Iggy Pop ref.) 

Atomic Sleeper Club/Disco Taxi 

Temptation (reprise) New Order Club/Disco breakfast scene 

Nightclubbing Iggy Pop Britpop heroin shooting scene 

Sing Blur Britpop shoplifting/chase (reprise) 

from opening 

Perfect day Lou Reed Britpop heroin high and overdose 

Dark and long train Underworld Britpop cold turkey scene  

(Iggy Pop ref.) 

For what you dream of Bedrock Club/Disco London/real estate sales 

   (diegetic Iggy Pop reference) 

Mile end Pulp Britpop return of Begbie 

2:1 Elastica Britpop return to Scotland 

Lust for life   (diegetic Iggy Pop reference) 

A final hit Leftfoot Britpop shoot up/final hit scene 

Statuesque  Sleeper Club/Disco Disco 

Closet romantic Damon Albarn Britpop end titles 

 

Rodman menar, utefter den här analysen, att det finns flera tolkningar, bland annat så är 

nationalitetsaspekten en stor del. Många av artisterna och genren som representeras är 

så kallad Britpop, något som enligt Rodman här representerar England medan de andra, 

Brian Eno, Lou Reed och Iggy Pop får representera Skottland. Men den upptäckten som 

Rodman lägger allra störst vikt vid och undersöker närmst är den opposition han 

titulerar ’Renton versus alla andra’. Rodman definierar Pop/Eno/Reed som Rentons 
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Leitmotif. Det vill säga, det blir alltså den musiken som identifierar karaktären.20 Detta 

tillskriver karaktären drag som i boken utvecklas genom hela berättelsen, uttryckt i ord. 

Genom att, på ett mycket subtilt sätt, lyckas berätta historien på två olika plan samtidigt 

sparar man in både tid och utrymme något som är dyrbart i filmen.  

I en artikel av Jørgen Bruhn, Now a Major Soundtrack! – Madness, Music, and 

Ideology in Shutter Island diskuteras vikten av filmmusik, samt hur och vad den tillför 

handlingen. Bruhn använder ett exempel av DeLillo för att visa på hur viktig musiken 

och ljudet är för vår uppfattningsförmåga. DeLillos novell är en slutprodukt av en lång 

rad av adaptioner av Psycho, mest känd som Hitchcocks version från 1960. Underlaget 

som DeLillos novell slutligen grundar sig på är en extrem tolkning av Hitchcocks film 

som både är i slow motion och utan ljud. I slutändan visade det sig, att utan ljud, var det 

svårt att tolka Psycho inom dess rättmätiga genre.21 

Det är även viktigt att ha i åtanke vad som händer i relationen mellan åskådarna 

och musiken. Tolkningen kommer att utgå från publikens relation till filmmusiken och 

det kan bli svårare att påverka tolkningen än om man använder neutral filmmusik. 

 

First, any story of identifications with films must take account of 

engagement between filmgoers and film scores. Second, those 

engagements are conditioned by filmgoers’ relationships to a wide 

range of music both within and outside of their filmgoing practices. 

Third, the study of film music both requires and enables the study of 

the political and social relations of contemporary life.22 

 

Ett annat perspektiv som Bruhn undersöker är auteurperspektivet i relation till 

filmmusiken. Med grund i Gorbmans text Auteur Music för han diskussionen om 

huruvida den postmoderna filmmusiken säger mer om filmskaparens identitet som 

auteur än om filmens ton. Gorbman menar att musiken inte längre är ohörd inom filmen 

och därför fått en helt annan roll inom filmproduktionen.23 

 

                                                 
20 Rodman s. 133 
21 Jørgen Bruhn, Now a Major Soundtrack! -Madness, Music and Ideology in Shutter Island, 2013, s. 3 
22 Bruhn. s. 3 
23 Bruhn. s. 6 
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For many filmmakers music is a platform for the idiosyncratic 

expression of taste, and thus it conveys not only meaning in terms of 

plot and theme, but meaning as authorial signature itself.24 

 

I en intervju från 2013 säger Boyle själv att det inte fanns ett konventionellt sätt att göra 

den här filmen på då det inte är en konventionell berättelse. Det är ett antal vinjetter som 

utspelar sig väldigt fragmenterat.25 Men att boken gav dem självförtroende för att 

fortsätta återberättandet.26  

För att försöka fastställa om och på vilket sätt musiken kan ha en narrativ 

funktion menar Jerold Levinson att det är viktigt att ha i åtanke på vilka funktioner 

kritiker har tillskrivit musiken. På så sätt kan vi utläsa musikens funktion. Som en 

lathund eller en checklista för icke diegetisk musik. (se bilaga B) 

 

6.3 Det talade språket 
Det är inte bara musiken i filmen som bidrar till en specifik upplevelse av berättelsen 

utan även filmens övriga ljud. Det tydligaste exemplet jag har valt att fokusera på är det 

talade språket i filmen respektive boken.  

I filmen har karaktärerna en väldigt bred och kraftig skotsk dialekt. Det blir en 

väldigt tydlig hänvisning till var filmen utspelar sig och det är direkt en indikator som 

ger oss alla de stereotypiska attribut som vi har med oss sedan tidigare och som vi 

applicerar på vår tolkning av filmen. I filmens värld är det enkelt att använda sig av 

liknande knep, att använda olika typer av ljud, för att få fram en viss känsla eller hjälpa 

till med tolkningen. Det är däremot svårare att i skriven text få fram samma resultat utan 

att det är tydligt uttalat i texten. Welsh har då valt att skriva sin roman på skotsk dialekt, 

vilket nästan ger en tydligare bild av vad som utspelar sig. Att läsa något som avviker 

från skrivnormen ger en större effekt än att höra något. Stycket nedanför visar ett tydligt 

exempel på det dialektala språket. 

 

  

                                                 
24 Gorbman, C. ‘Auteur Music’. Beyond the Soundtrack: Representing Music in Cinema, 2007, s. 151 
25 http://www.theguardian.com/film/filmblog/2013/may/14/danny-boyle-interview-trainspotting 03.15 
26 http://www.theguardian.com/film/filmblog/2013/may/14/danny-boyle-interview-trainspotting 02.40 
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Oh ya cunt ye! Ma heid’s fuckin nippin this mornin, ah kin fuckin tell 

ye. Ah make straight fir the fuckin fridge. Yes! Two boatils ay Beck’s. 

That’ll dae me. Ah down the cunts in double quick time. Ah feel better 

right away. Huvtae fuckin watch the time, but. She’s still fuckin 

sleepin whin ah go back ben the bedroom. Look at her; lazy, fat cunt. 

Jist cause she’s huvin a fuckin bairn, thinks it gies her the right tae lie 

aroond aw fuckin day... anywey, that’s another fuckin story.27 

 

Att höra något är en mindre direkt upplevelse än att se något. Alltså ger det skrivna 

dialektala språket från boken en mer markant upplevelse än det talade dialektala språket 

från filmen. En visuell upplevelse är att direkt identifiera ljusstrålar med det objektet 

som reflekterar dem. När vi istället hör något så är det inte per samma automatik som vi 

registrerar källan till ljudet. Hörseln kräver också att utsättas under längre tid för ljudet 

än synen gör gällande en bild, för att kunna registrera och identifiera ljudet. På så sätt 

kan man säga att hörseln är betydligt mer selektiv och ”latare” än vad synen är. Den 

fokuserar medvetet endast på en, eller som bäst, två ljudkällor åt gången.28  

Stumfilm, precis som litteratur, kan tillåta en del deskriptiva delar av historien 

som presenterar karaktärer och platser utanför tid och rum och utanför handlingen innan 

man presenterar dem i handlingen.29 På så sätt finns det utrymme att göra en mer statisk 

presentation av handlingen än vad som tillåts i en film (trots det finns det många 

filmskapare som väljer att använda den här typen av presentation i sina filmer). 

 

6.3.1 Temporalization och temporal vectorization 

I filmatiseringen av Trainspotting finns det många ljud som framhäver och förstärker 

handlingen. Ljud som inte får och ger samma betydelse i boken. Många stön, utrop och 

primitiva ljud som inte alltid räknas som en del av dialogen men som ger en betydlig 

skillnad för upplevelsen och tolkningen. De tillför ytterligare en dimension i tolkningen 

men den behöver inte skrivas in i handlingen utan kan istället ligga som ett eget lager 

ovanpå. Detta begrepp kallas, enligt Michel Chion, för temporalization. En effekt där 

ljudet ger extra uthållighet och betydelse till bilden när bilden inte kan upprätthålla det 

                                                 
27 Welsh s. 139 
28 Gorbman s. 11f 
29 Michel Chion, Film, a Sound Art, New York, Chichester, West Sussex, Columbia University Press, 
2009, s. 263 



  

 

17 

på egen hand. När detta sker så ger ljudet bilden så kallat added value, alltså, ljudet ökar 

värdet på handlingen som bilden visar. 30 

Det finns även något som kallas temporal vectorization, vilket är när en grupp 

av olika ljud eller ett ’ljudkluster’ är presenterade på så sätt att publiken kan ana eller en 

händelse som skall komma. Det är viktigt att ljudet eller ljudsekvensen i fråga är 

tillräckligt lång för att kunna bygga upp den spänning som ger den effekt av föraning 

som önskas. Detta uppnås enklast med hjälp av musik, till exempel ett crescendo, men 

kan även vara till exempel en mening som uttalas och som leder fram till en specifik 

händelse. Melodin i språket kan vara avslöjande för den fortsatta handlingen.   

Temporalization beror till viss del på hur närvarande, eller icke närvarande, 

temporal vectorization är. Genom temporal vectorization kan bilden få added value och 

på så sätt bli temporalized. Det vill säga, genom att addera ljud till en scen kan man 

lättare ge dem den riktning som krävs för att kunna tolka handlingen rätt. Till exempel 

kan man sätta scenerna i en korrekt tidsaspekt, fylla dem med förväntningar samt lättare 

kunna förstå kontexten för scenens utveckling.31 Exempel på ljud som skapar temporal 

vectorization är: 

 

• Bilar, flygplan eller tåg som ökar samt minskar i ljudstyrka som visar på riktning 

i bilden 

• Musik som ger lyssnarna (publiken) en föraning av att scenen kommer till en 

slutpunkt eller en avgörande vändning. 

• I en dialog då en menings struktur bygger upp till ett tydligt ”sista ord”32 

 

Ett bra exempel på detta fenomen är ett exempel som återigen kan tas från 

öppningsscenen. Huvudkaraktären Renton håller sin monolog om allt man bör välja i 

livet, i slutet säger han tydligt och bestämt, ”Choose life”. Tonläget i hans röst är en 

indikator för oss att han har pratat färdigt och i samband med att musiken ökar i volym 

är en skiftning i händelserna uppenbart.33 

 

                                                 
30 Michel Chion, Film, a Sound Art, New York, Chichester, West Sussex, Columbia University Press, 
2009, s. 495 
31 Michel Chion, Film, a Sound Art, New York, Chichester, West Sussex, Columbia University Press, 
2009, s. 495 
32 Michel Chion, Film, a Sound Art, New York, Chichester, West Sussex, Columbia University Press, 
2009, s. 266f 
33 Trainspotting, 1996, 00.30 
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7 Analys 
Eftersom boken har en extremt tydlig utgångspunkt när det gäller språket och eftersom 

det är lättare och snabbare för oss att registrera och uppleva bilder än ljud så ger 

musiken i filmen den nationella identiteten en skjuts framåt. Musiken i det här fallet ger 

filmen ytterligare en dimension gällande den nationella tillhörigheten som dialekten i 

det visuella fallet inte hade kunnat ge på egen hand. Mina redovisade teorier visar på att 

det är samspelet mellan ljud och bild som hjälper handlingen framåt och förstärker 

känslan av upplevelsen på ett sätt som endast bilden inte hade kunnat uppnå. Så för att 

uppnå samma resultat av den nationella tillhörigheten, som är en betydande faktor för 

filmens handling, i filmen som i boken kan musiken hjälpa till att skapa den. 

Det har även nämnts att filmadaption kan vara en förenkling av litteraturen,  

även om handlingen i en film kan vara mycket komplex så blir det ett annat format för 

publiken att ta till sig. Genom att använda samtida musik använder man sig även av en 

referens som redan är förankrad hos publiken och kan på så sätt ge en mer lättförståelig 

eller lättillgänglig upplevelse än litteraturen skulle kunna ge.  

Boken innehåller även den en hel del musikexempel men de ger inte samma 

stämning som att uppleva den genom att höra i samband med en visuell handling. Om 

man inte har någon tidigare relation till låten som presenteras kan det vara svårt att tolka 

situationen på ”rätt” sätt. Att musik är stämningsskapande är det inte längre något tvivel 

om och om man som läsare då inte kan tolka musiken på rätt sätt i skriven form kan det 

ge en helt annan upplevelse. I det fallet kan vikten av texten ta över eller så förbises 

betydelsen av exemplet helt. En annan aspekt av bokens musik är att den aldrig är ohörd, 

den finns aldrig till bara för publikens skull eller för att skapa en stämning utan har 

alltid ett specifikt syfte vid sin presentation och säger alltid något direkt för handlingen.  

Bluestones teori om att filmen tidigare inte hade någon möjlighet att porträttera 

och visa ett lika komplext berättande visar inte på det faktum att adaptionsteorierna har 

utvecklats kraftigt sedan dess i takt med musikens utveckling. Tillsammans har de 

skapat ett lager av berättandet som blir audiovisuellt och kan på så sätt återskapa en 

nästintill självupplevd upplevelse. Musiken tillför en extra dimension till filmen som 

ger den möjlighet att hantera känslor och tankar på ett mer genuint och effektivt sätt. 

Ytterligare en aspekt är att det går att pausa handling i en bok på ett annat sätt än vad 

som går i en film. När man ser en film gör man oftast det aktivt i 1,5-2 timmar, en bok 

går att lägga ifrån sig och plocka upp igen och så kan det fortgå under dagar och veckor. 
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Tid är av essens i filmens värld och eftersom det inte går att göra samma avbrott i 

filmens handling välkomnas allt  som kan underlätta en snabb tolkning. 

Som Bazin säger är det viktigaste vid filmadaption, inte att göra en exakt kopia 

av det tidigare verket utan att förstå vad det är för historia man berättar. Det är viktigt att 

ge berättelsen samma anda som originalverket men stilen behöver inte vara densamma. 

Det är då ett fullt legitimt att ta in musik som skapar en helt annan stil som som hjälper 

berättelsen framåt och så att det blir en tydlig faktor som lyser vägen för det narrativa. 

Det behöver inte betyda att handlingen nödvändigtvis får en annan betydelse. Musiken 

kan vara en del i att filmmediet, som Bazin nämner, är lättare att förstå och ta till sig.  

Det går inte att förneka hur betydelsefull musik och ljud är för en films 

utförande. I exemplet om DeLillo visar det tydligt på hur viktigt det är för tolkningen. 

Att då använda sig av populärmusik som Boyle har gjort i den här filmen kan så klart 

visa sig vara vanskligt för tolkningen. Det innebär alltid en viss risk att använda sig av 

redan existerande musik i ett annat kontext eftersom en stor del av publiken kommer att 

ha med sig en tidigare relation till musiken. Det kan då leda till att den slutgiltiga 

tolkningen inte blir lika tydlig och exakt som regissören hade tänkt sig som om hen 

skulle ha använt sig av musik som komponerats specifikt för filmen. Tidigare 

existerande musik är inte lika starkt narrativ som komponerad musik, men det beror på 

att komponerad musik har fått mer utrymme att spela på och frammana känslor för en 

specifik situation än populärmusik har. Den här typen av musik har aldrig behövt stå på 

egna ben utanför filmens kontext. Självklart kan en tidigare relation även visa sig åt 

andra hållet, att den musiken kan generera en starkare känsla en något som är betydligt 

mer anonymt.  

Bruhn nämnde även att användandet av postmodern filmmusik kan säga 

betydligt mer om filmens skapare och dess identitet än vad det gör om själva filmen, 

vilket också är en intressant tanke. Vi lever i en filmisk tid med många stora auteurer 

som alla på ett eller annat sätt sätter sitt signum på sina verk, visst upplever vi musiken 

som en del av det. I det här fallet är regissören i fråga, Danny Boyle, en uttalad auteur 

och soundtracket skulle mycket väl kunna vara en del av hans filmiska identitet.  
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En av de viktigaste slutsatserna för den här studien är att ljudet ökar värdet på 

bilden. Ljudet är alltså avgörande för att upprätthålla handlingen på rätt sätt och för att 

understryka det man vill få fram. När musiken och ljudet fungerar i symbios kan det 

fungera som en indikator för vad som komma skall, genom att volymen på musiken höjs 

eller sänks, eller när en dialog/monolog avslutas i ett visst tonläge kan vi utläsa vad som 

sker i handlingen. 

 

8 Sammanfattning och slutsats 
I Just den här studien har det visat sig att både ljud och musik har spelat en betydande 

roll för upplevelsen av filmen. Genom att använda sig av ljud och musik på ett sätt som 

skiljer sig från boken har filmen lyckats att porträttera och skildra den historia som 

boken berättar  i ett helt annat medium.  För att kunna återberätta berättelsen i samma 

andemening men i ett vitt skilt medium krävs det en hel del ändringar då det tillförs fler 

dimensioner än tidigare. Att särskilja ljud och bild blir nästintill omöjligt då de stöttar 

varandra i ett unikt samspel och skapar tillsammans det audiovisuella, för att kunna 

upprätthålla handlingen är det nödvändigt att tillföra ljud och musik. 

Jag väljer att avsluta det här arbetet med några ord från Claudia Gorbman, ord 

som i all sin enkelhet blir väldigt talande för den här studien; det är den narrativa 

kontexten och kopplingarna mellan musiken och resten av filmen som bestämmer hur 

effektiv musikens påverkan blir. 
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A Filmmusik Trainspotting, av Ronald Rodman 
Song Artist Topic Scene 

Lust for life Iggy Pop Britpop chase/football/drugs  

(opening credits) 

Excerpt from Carmen orchestra Classical worst toilet in Scotland 

Deep blue day Brian Eno Alternative Rock toilet fantasy 

Trainspotting Primal Scream Britpop hunting in the park 

Temptation New Order Club/Disco Clubbing 

   I paid for a ticket  

(diegetic Iggy Pop ref.) 

Atomic Sleeper Club/Disco Taxi 

Temptation (reprise) New Order Club/Disco breakfast scene 

Nightclubbing Iggy Pop Britpop heroin shooting scene 

Sing Blur Britpop shoplifting/chase (reprise) 

from opening 

Perfect day Lou Reed Britpop heroin high and overdose 

Dark and long train Underworld Britpop cold turkey scene  

(Iggy Pop ref.) 

For what you dream of Bedrock Club/Disco London/real estate sales 

   (diegetic Iggy Pop reference) 

Mile end Pulp Britpop return of Begbie 

2:1 Elastica Britpop return to Scotland 

Lust for life   (diegetic Iggy Pop reference) 

A final hit Leftfoot Britpop shoot up/final hit scene 

Statuesque  Sleeper Club/Disco Disco 

Closet romantic Damon Albarn Britpop end titles 

 

  



  

 

II 

Bilaga B Musikens narrativa funktion, av Jerold Levinson 
1. Antydan eller avslöjande av något som avser en karaktärs psykologiska tillstånd, 

med andra ord karaktärens emotionella status, personlighetsdrag, eller belysa en 

specifik medvetenhet som till exempel när musiken informerar om att hjältinnan 

är glad eller att hjälten precis har insett vem mördaren var. 

2. Förändring eller karaktärisering av specifika psykologiska attribut hos en 

karaktär individuellt grundade av andra element av filmen, till exempel när 

musiken informerar om att en karaktärs sorg är väldigt intensiv.  

3. Bekräftelse av psykologiska attribut hos en karaktär individuellt grundad av 

andra element av filmen, till exempel när musiken förtydligar något med en 

situation i filmen som redan är fullt uppenbart. 

4. Befästning av faktum eller händelse i filmens värld som inte är en karaktärs 

psykologiska tillstånd, till exempel att en ond gärning har begåtts ”off-screen”.  

5. Ett avslöjande om en dramatisk utveckling av situationen som spelas upp i 

filmen. 

6. Projektering av en passande stämning för scenen som helhet.  

7. Berätta för publiken att det som sker i filmen är viktigare än det som sker i det 

vanliga livet. Känslorna är större, man satsar mer och betydelsen är djupare. 

8. Föreslår för publiken hur narratören känner eller tycker i berättelsen, till 

exempel sympatiskt. 

9. Föreslår för publiken hur de ska känna eller tycka i berättelsen, till exempel 

empatiskt. 

10. Det informella av vissa formella egenskaper som till exempel sammanhang, 

slagkraft, kontinuitet och avslut. 

11. Direkt inkludering av publiken i spändhet, rädsla, trötthet, avslappning, glädje 

eller liknande kognetiva tillstånd.  

12. Hypnotisering av publiken för att skapa emotionell delaktighet i den fiktiva 

världen mot vilken publiken annars skulle vara motståndig mot. 

13. Distraherandet av publikens uppmärksamhet från de tekniska drag av filmen 

som ett konstruerat verk, som annars skulle förhindra upplevelsen av det 

filmiska narrativet.  

14. Uttryck av filmskaparen för att visa på en viss attityd eller syn på den fiktiva 

berättelsen eller andra aspekter av den. 

15. Öka eller fördjupa uppskattningen av filmen. 


