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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete är en analys av femton svenska musikvideor. Syftet är att undersöka 
likheter och skillnader i berättande, stilar och tekniker som används. Uppsatsen jämför även 
de videor som undersöks för att se om det finns gemensamma kontaktpunkter i deras 
sammansättning samt om videons uppbyggnad styrs av musikgenren den representerar. 
 
Många tidigare analyser inom området utgår från musikvideons roll i samhället; politiskt, 
ekonomiskt eller historiskt. De koncentrerar sig på innebörden av musikvideons budskap. Till 
skillnad från dessa utgångspunkter, undersöker denna uppsats filmens uppbyggnad ur ett 
neoformalistiskt perspektiv. Det vill säga att den utgår från teoribyggen hämtade från 
kognitions- och perceptionspsykologin och som sedan applicerats på film. Dessa teorier bryter 
ner filmen i sina beståndsdelar för att se hur den är uppbyggd och hur den berättar. Filmens 
beståndsdelar sträcker sig från form, via stil och teknik till musik. 
 
Resultatet är en analys gjord på femton videor utifrån dessa teorier och mynnar ut i en 
sammanfattning där skillnader och likheter kan ses. Där kan man bland annat se att de flesta  
videorna har en narrativ struktur, har artisten som huvudmotiv, och arbetar med olika tekniker 
och teman för att rama in motivet. 
 
Det finns många likheter och paralleller i de olika videorna – men även en hel del olikheter. 
Den tydligaste faktorn som binder ihop olika videorna är, vid sidan om berättarstrukturen, 
videons stil. Använder man ordet musikstil istället för musikgenre, blir sambandet lättare att 
förstå. Undersökningen visar att videons stil och musikstilen, främst inom hip hop-genren i 
mångt och mycket går hand i hand. Detta samband är tydligt och påvisar att hip hop inte bara 
är en musikgenre, utan kan i förlägningen även ses som en subgenre till svenska 
musikvideogenren. 
 
Uppsatsen visar även en tendens av avsaknat användande av musiken i musikvideorna. Det är 
främst stilen, berättarstrukturen och funktionerna av olika tekniker som leder videon vidare 
snarare än musiken. Detta skulle kunna förklaras av att regissörerna kommer från en klassisk 
filmbakgrund snarare än en musikerbakgrund. 
 
För framtida forskare skulle uppsatsen kunna ligga till grund för en mer omfattande analys av 
eventuellt fler videor eller analys ur ett internationellt perspektiv. För att starkare kunna 
förankra sambandet mellan musikvideors berättande och spelfilm, kunde en undersökning 
göras på regissörer, som arbetat med både musikvideor och spelfilm. Man kunde då på ett mer 
säkert sätt undersöka om det fanns paralleller i berättarform och stil mellan de olika 
filmtyperna. 
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1 Bakgrund 
 
Detta är mitt examensarbete på musikproducentprogrammet vid Linköpings Universitet. 
Utbildningen har erbjudit mig flertalet moment inom ramarna som musikproducent. Detta 
med syftet på att ge en bild av min framtida yrkesroll inom musikindustrin kan tänkas 
innebära. Bland annat har jag studerat ljudteknik, ekonomi, musikvideoregi och juridik. 
 
Hela skivbranschen är i skrivande stund under stor omstrukturering och utveckling. 
Skivförsäljningen har på senare tid minskat och mött konkurrens av bland annat dvd-skivor 
och illegal fildelning.1 I och med detta har jag bland annat, vid sida om traditionell 
musikproduktion och ljudteknik, utvecklat ett starkt intresse för musikvideoskapande. Jag har 
tidigare studerat filmvetenskap, har en bakgrund som grafisk designer och har sysslat med 
animationer och trycksaker. Eftersom denna uppsats blir det sista jag gör på denna utbildning 
tycker jag det är av högsta värde att sammanföra mina tidigare erfarenheter med de nyvunna; 
att undersöka kombinationen mellan bild och ljud. Jag anser att man som framtida 
musikproducent kan dra nytta av att ha en inblick i så många moment som möjligt i 
musikindustrin för att erhålla en helhetskompetens. 
 
Innan jag började arbetet med uppsatsen inledde jag ett samarbete med den svenska akten 
”Venture”. Uppdraget var att skapa en musikvideo till låten ”Love is not my bag”. Tidigt kom 
tankar om hur man på bästa sätt skulle kunna göra fler medvetna val angående bland annat 
filmens struktur, form och berättande. Eftersom jag studerat filmvetenskap var jag medveten 
om att det fanns olika stilar, konventioner och tillvägagångssätt som filmskapare använder då 
de skapar atmosfärer och känslor. I min roll som musikvideoregissör kände jag att jag visste 
för lite om konventionerna inom genren i detta projekt. Jag saknade till viss del inspiration för 
hur man skulle tänka och förhålla sig till stilar och former gentemot musikvideor med olika 
musikgenrer. Jag ville därför ta reda på detta vidare i en undersökande uppsats. Målet var 
dock inte att hitta några fyrkantiga gyllene regler som kunde sammanfattas i en punktlista i 
syfte att användas som mall i mitt eget musikvideoskapande. Snarare drevs jag av en 
nyfikenhet om hur andra har tänkt när de gjort musikvideor. Kanske fanns det konventioner 
att luta sig eller medvetet bryta mot. Min intuition var inte heller att utröna vilken roll 
musikvideon har i samhället; varken politiskt, ekonomiskt eller historiskt. Jag var snarare 
intresserad av hur den är sammansatt som självständig konstform. Jag ville undersöka dessa 
regler utan att mina personliga åsikter om huruvida en musikvideo är bra eller dålig tog 
överhand. 
 
Med tanke på att vi lever i ett samhälle med hög rotation av konsumtion, trender och mode, 
var jag intresserad av att veta vilka knep de samtida musikvideokreatörerna använde. Min 
marknad och mitt verksamhetsområde kommer efter denna utbildning troligtvis att utgå från 
Sverige och jag valde bland annat därför att koncentrera mig på videor från detta land. Jag 
ville därför med hjälp av denna rapport undersöka hur en modern svensk musikvideo är 
uppbyggd och i förlängningen om det finns genrekonventioner som binder dem samman. Jag 
ville också veta om den specifika videon hade något samband med musikstilen den 
representerade. 
 
2 Teoretiska utgångspunkter och definitioner av begrepp 
 
                                                 
1 Adermon, Adrian (2006), Har illegal fildelning orsakat minskad skivförsäljning i Sverige?, 
Nationalekonomiska institutet, Uppsala Universitet. 
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2.1 Tidigare forskningsinriktningar 
 
Musikvideo är film avsedd som reklam för en artist, grammofonskiva eller melodi. Bilderna 
kan vara ett filmat scenframträdande, situationer som illustrerar textens innehåll eller ett rent 
visuellt ackompanjemang till musiken. Ofta blandas alla typerna. Formspråket är 
experimentellt, men starkt trendkänsligt, och kännetecknas normalt av snabba klipp och 
avancerade dator- och videotrick.2 Musikvideor görs ofta till aktuella låtar. Den här sortens 
filmer fick sitt genombrott i och med att den internationella musikkanalen MTV skapades 
under 1980-talet. Ibland ser man personer som spelar låten i videon, men det kan också vara 
helt andra saker som händer i filmen. Musikvideor ligger idag till grund för flera olika TV-
kanaler, exempelvis MTV, VH1, och ZTV.3  
 
Video, musik och musikvideon har många funktioner. De spelar olika roller i samhället. 
Bland annat kan man hitta forskning som undersöker och understryker vikten av bland annat 
socialpolitiska, psykologiska, tekniska och ekonomiska verkningar och intressen.4 
 
De flesta undersökningar jag tagit del av utgår från musikvideons funktion, det vill säga 
vilken roll musikvideon har i samhället; politiskt, ekonomiskt eller historiskt. De koncentrerar 
sig på innebörden av musikvideons budskap. Bland annat har Seidman gjort en studie utifrån 
182 musikvideor från musikkanalen MTV där han undersökte könsroller och påvisade en 
skillnad mellan män och kvinnors sätt att exponeras i bild som en spegel av samhället.5 Det 
har också gjorts forskning inom musikvideons roll som reklam. Bland annat kategoriserar 
Hitchon och Duckler musikvideons budskap och visar att dessa har verkningar på publiken 
utifrån en kommersiell synvinkel. Musikvideon hjälper helt enkelt till att öka 
skivförsäljningen.6 Vidare skriver Vennerström i sin C-uppsats en berättelseanalys om ett 
antal musikvideor. Hans utgår i frågeställningar från vad musikvideon berättar med 
utgångspunkten att ge svar på bland annat värderingar, könsroller och musikvideons roll som 
underhållning och reklam.7  
 
När det gäller traditionell film, alltså det vi kallar spelfilm, finns en uppsjö analyser gjorda på 
hur och vad en film berättar. Det finns exempelvis böcker skrivna om tekniker Hitchcock 
använde8 och hur Orson Welles film Citizen Kane är strukturerad.9 Dessa skrifter kartlägger 
uppbyggnaden av filmen och ger samtidigt en bild av hur regissörernas avsikt med filmen. 

                                                 
2 Okänd författare, Nationalencyklopedien (2006). Definition av begreppet musikvideo. [online] 
http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=260746&i_word=musikvideo [20061220] 
3 Okänd författare, Wikipedia (2006) Definition av begreppet musikvideo. [online] 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Musikvideo [20061220] 
4 Monaco James, (2000). How to read a film : the world of movies, media, and multimedia : language, history, 
theory, Oxford University Press: USA, s.31 
5 Seidman Steven A. An investigation of sex-role stereotyping in music videos, Journal of broadcasting & 
electronic media, vol 36, issue 2, s. 209 8p 2charts, 1992 
6 Hitchon, J, Duckler P. Effects of ambiguity and complexity on consumer response to music video commersials, 
Journal of broadcasting & electronic media, vol 38, issue 3, 1994  
7 Vennersten Anders, (2003). Teman och budskap i musikvideor : en berättelseanalys av 20 aktuella 
musikvideor, Linköpings universitet. Tema kommunikation, Linköping 
8 Conrad Peter,  The Hitchcock Murders, Faber & Faber; 1 Amer ed edition (September 4, 2002) 
9 Robert L. Carringer, The Making of Citizen Kane, University of California Press; Reprint edition (October 24, 
1996) 
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2.2 Musikvideons beståndsdelar 
 
När man ska analysera film gäller det att bryta ner analysobjektet i sina beståndsdelar för att 
sedan välja ut det man vill titta närmare på. Man kan börja med att undersöka vad film och 
musik har för rötter i filosofin och hur de som konstformer förhåller sig till varandra och till 
andra konstarter. 
 
En gammal modell, som fortfarande till viss del används, beskrevs först av de grekiska 
filosoferna som levde samtida Aristoteles (cirka 500 före Kristus). De menade att man kunde 
ordna konstformer i olika grad av abstraktion. Det bästa sättet att bestämma huruvida en 
konstform var mer eller mindre abstrakt, var att se hur den härmade naturen och den 
omgivande miljön. De utgick då från hur konsten utövades; både vilket medium verket 
förmedlades med och hur mediet framställdes. Ju mer mimetisk, eller härmande av naturen, 
en konstart var, ju mindre abstrakt var den. En konstart kunde hursomhelst omöjligen 
reproducera verkligheten, men poängen var att beskriva i vilken grad den gjorde det. Utifrån 
detta synsätt inordnade man olika konstarter på en skala, varpå man kunde ordna in olika 
konstuttryck som mer eller mindre abstrakta (se Figur 1).10 
  
Figur 1, Konstformers olika grad av abstraktion 

 
 
Figur 1 visar en skala från design och arkitektur, som kan ses som relativt konkret, till poesi 
och musik som i denna gradering är mer abstrakt. 
 
Figuren visar i även en annan en helhetsbild av hur olika konstformer går ihop och spänner 
över olika kategorier. Detta blir en modell som bland annat tydliggör vilka beståndsdelar film 
och populärmusik består av. 
 

                                                 
10 Church, Pamela, m.fl. (2000). Film studies : critical approaches, Oxford University Press: USA 
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Film är på många sätt unik då den består och kan jämföras med exempelvis målning, skulptur, 
musik, litteratur och drama.11 Den spänner alltså över flera kategorier: från filmens arkitektur 
och design, till filmens narration och filmmusik.  
 
 
Vidare kan även populärmusik även spänna över flera kategorier. 
 

”If the melody is the narrative facet of music, and rhythm the unique, temporal 
element, then harmony may be the synthesis of the two.”12 

 
Populärmusik består av fler delar än det rent musikaliska. Här finns bland annat form, text och 
stil som tillsammans faller inom ramarna för de musikaliska och narrativa kategorierna.13 
 

2.3 Genre 
 
Vad är en genre? Svenska Akademiens ordlista ger förklaringen slag, sort eller konstart.14 De 
flesta vet vad en genre inom ett visst område är, men det kan vara svårt att definiera vad det är 
som gör att det finns en genretillhörighet. En filmgenre innebär en uppdelning av filmer i 
olika fack. Det är ett sätt att beskriva en film huvudsakligen utifrån innehåll. I vidare 
bemärkelse kan även begrepp och indelningar som bygger på filmers icke innehållsmässiga 
utformning innefattas i ordet.15 
 
En filmgenre är lättare att känna igen än att definiera. Western, musikal, actionfilm, 
skräckfilm och musikvideo är alla typer av film och kan kännas igen via olika konventioner, 
bilda grupp och i förlägningen en genre. Skräckfilm kan kännas igen då den innehåller 
element som anspelar på skräck, musikalen för att man dansar och sjunger blandat med vanlig 
dialog och musikvideon för att musiken spelas samtidigt med bilden genom hela filmen. De 
flesta filmgenrer har subgenrer där man kan dela in varianter av filmer som tillhör 
huvudkategorin. Även mixade genrer existerar.16  
 
En filmgenre baseras på en formel som känns igen just för att den har används ofta i olika 
filmer. Denna formel, eller genrekonvention, utgår från olika element i filmen. När man 
bestämmer en genre har man bland annat filmens form, handling, teman, miljö, karaktärer och 
filmteknik som utgångspunkt.17 
 
Som åskådare till en genrebaserad film kan man till viss del förvänta sig dessa konventioner, 
men avsteg från dessa konventioner för att överraska är vanligt förekommande inom alla 
genrer. Man kan säga att det sker en balansgång mellan konventioner, igenkännande och 
nyskapande i de flesta genrefilmer.18 

                                                 
11 Boggs Joseph M, (2003). The art of watching films, McGraw-Hill College: USA, s.2 
12 Ibid, s.354 
13 Middleton Richard m.fl. (2006) Popular music, §I, 4: Europe & North America: Genre, form, style Oxford 
University Press 2007 [online] 
http://www.grovemusic.com.lt.ltag.bibl.liu.se/shared/views/article.html?section=music.43179.1.4.1 [20061219] 
14 Okänd författare, (1998) Svenska Akademiens ordlista P. A. Norstedt & söner 
15 Wikipedia (2006). Definition av begreppet filmgenre. [online] http://sv.wikipedia.org/wiki/Filmgenre 
[20061221] 
16 Bordwell D, m.fl. (1997) Film art, an introduction, fifth edition, University of Wisconsin, s. 51 
17 Boggs Joseph M, (2003). The art of watching films, McGraw-Hill College: USA, s.355 
18 Bordwell D, m.fl. (1997) Film art, an introduction, fifth edition, University of Wisconsin, s. 52 
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2.4 Neoformalism 
 
David Bordwell är en amerikansk filmforskare som har undersökt och utgått från 1920-talets 
ryska formalistiska filmskapare. Han har till detta hämtat teori från kognitions- och 
perceptionspsykologin. Just dessa idéer skapar neoformalismen och fokuserar snarare på 
filmens struktur än på filmen själv. Det är på många vis ett motsatt synsätt till 
psykosemiotiken som lägger tyngdpunkten på filmen och vad den vill berätta. 
Psykosemiotistiska teorier antar även att åskådaren är passiv när den upplever film. 
Neoformalismen utgår från en aktiv åskådare som i filmtittandet utför en aktivitet. Denna 
aktivitet består i att åskådaren ser filmen som ett förlopp och försöker skapa ett samband och 
en berättelse i det som presenteras. Man kan likna detta vid en dynamiskt process där den som 
ser filmen hela tiden skapar hypoteser och ändrar dessa filmen igenom. Bordwell anser att 
film först och främst är ett berättande medium där historien eller berättelsen alltid finns. Den 
stora skillnaden gentemot de psykosemiotiska teorierna är att det inte spelar någon roll om 
historien filmen berättar är dålig eller bra. Neoformalismen koncentrerar sig därför på att 
kartlägga de tekniker filmskaparen använder och analyserar de olika element varpå filmen 
bygger för att göra en klar analys av händelseförloppet. Man kan sammanfatta teorin genom 
att säga att den bygger på filmens olika byggstenar, relationerna mellan dessa och hur de 
påverkar varandra genom handlingar och konsekvenser.19 För att kunna se samband mellan 
dessa element, undersöker neoformalistisk teori filmens form och stil för dra slutsatser. 
 
David Bordwell är tillsammans med Kristin Thompson idag ett av de mest moderna och 
substantiella teoribyggarna kring formalismen.20 

 

2.5 Filmens uppbyggnad 

2.5.1 Form som system 
 
Likt anda konstarter, som musik eller litteratur, kan film ses som ett antal utvalda och 
organiserade element som tillsammans skapar en helhet. Denna helhet kallas ibland för ett 
tema, eller den genomgående röda tråden. Man kan säga att det är detta som är filmens idé, 
dess poäng eller meddelande.21 
 

”What a movie is about will determine how it will be cast, how it will look, how it will 
be edited, how it will be musically scored, how it will be mixed, how the titles will 
look, and, with a good studio, how it will be released. What it’s about will determine 
how it is to be made.”22 

 
Filmen är organiserad kring dessa teman beroende vad filmskaparen har för avsikt med denna. 
Filmen kan fokusera och organiseras kring handlingen, känslomässiga stadier, 
sinnesstämningar, karaktärer, stil eller struktur.23 
 
                                                 
19 Langkjær, Birger, (1996) Filmlyd & filmmusik fra klassisk til moderne film, København : Museum 
Tusculanum, s.28-29 
20 Church, Pamela, m.fl. (2000) Film studies : critical approaches, Oxford University Press: USA, s 95 
21 Boggs Joseph M, (2003). The art of watching films, McGraw-Hill College: USA, s 11 
22 Ernest Lindgren, (1963) The art of the film, New York: Macmillian s. 204-205  
23 Boggs Joseph M, (2003). The art of watching films, McGraw-Hill College: USA, s 11 
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Åskådaren deltar aktivt när denne ser på film och försöker oavbrutet se mönster i filmen och 
pussla ihop filmens detaljer till temat eller helheten. Om man till exempel lyssnar på musik 
från en skiva och skivan helt plötsligt börjar hoppa för att den gått sönder, eller om man läser 
en bok där det saknas sidor, kan man som lyssnare eller läsare känna en frustration för att 
denna helhet plötsligt inte längre finns. Vissa forskare menar att sådana känslor uppkommer 
just för att alla konstverk har form och är strukturerade. Saknas, eller upphör strukturen störs 
därför åskådaren. Människans hjärna kräver struktur och ordning även om det sker på en 
omedveten eller abstrakt nivå. Av denna anledning är alla konstformer på något sätt 
organiserade just för att någon har valt ut element och satt dem i ett sammanhang.24 
 
För att ha kunskap om estetisk form är det lättare om man först förstår hur den mänskliga 
hjärnan uppfattar och väljer ut saker ur sin omgivning. Denna process brukar benämnas som 
perception och utgår från att hjärnan hela tiden söker av sin omgivning på saker den känner 
igen. Ett exempel på detta är om man är hungrig och går genom en stad. Det som hjärnan hela 
tiden får störst intryck av är dofter av mat och vart restaurangerna ligger. Hjärnan ses aldrig 
vila från denna process utan letar alltid efter saker den kan välja ut och som passar in i det 
vardagliga vanemässiga tankesystemet. I konst och i film vakar hela tiden hjärnan efter 
system och det är denna process som gör att man kan dra uppmärksamhet till vissa delar i 
filmen, förutse eller dra slutsatser av handlingen. Skulle denna urvalsprocess aldrig ske, skulle 
en dikt bara vara bokstäver på ett papper, en målning bara streck på en duk och film bara vara 
skiftningar av ljusa och mörka toningar. En konstform utgår alltså alltid ifrån åskådaren och 
leder alltså denne till att tolka det utifrån sig själv.25  
 
 

2.5.2 Form och innehåll 
 
Man kan känna frustration då en låt avbryts för att skivan går sönder. Detta är ett exempel på 
att systemet av samband inom verkets ramar har avbrutits och inte blivit fullföljda. 
Förväntningarna har avbrutits och verkets system inte har blivit slutfört. Man förväntar sig 
helt enkelt någonting mer från verket för att skapa en helhet.26 
 
Varje film har en form eller ett system som hjälper oss att skapa dessa förväntningar. Den 
bygger upp en egen värld med vissa värderingar där åskådaren förmodas tolka det som sker. 
Ett exempel på detta är om någon skulle ramla och göra sig illa, skulle man förmodligen gå 
fram och hjälpa till i verkligheten. På film skulle man lika gärna kunna skratta åt incidenten 
eftersom det är komiskt inom ramarna för systemet i filmen. Olika personer tolkar förstås 
incidenten olika i filmens värld men det finns ändå ett system där som hjälper åskådaren att 
tyda situationen.27 
 
Man skulle kunna beskriva form och innehåll som ett glas som innehåller vatten. Här skulle 
formen vara glaset och innehållet vatten. I analys av konst håller dock inte denna syn då båda 
dessa begrepp är lika viktiga för att beskriva eller fånga något hos lyssnaren eller åskådaren. 
Det finns inget som egentligen skiljer dessa begrepp åt eftersom formen skapar innehållet och 
innehållet skapar formen. Det är den som upplever konstverket som tolkar dess budskap och 
innehåll.28 
                                                 
24 Bordwell D, m.fl. (1997) Film art, an introduction, fifth edition, University of Wisconsin, s. 65 
25 Ibid, s. 66 
26 Ibid, s. 67 
27 Ibid, s. 89 
28 Ibid, s. 90 
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Filmskaparen hjälper åskådaren genom att fokusera och ge filmen ett tema. I begreppet ligger 
form och innehåll invävt. Teman bygger såväl filmens form som innehåll. Till exempel kan en 
film som kretsar kring en viss karaktär skapa vissa förväntningar på denne genom filmen. Hur 
karaktären agerar, vad som visas och hur denne skiljer sig från andra människor bildar en bild 
eller en organiserad struktur om vem karaktären är och vad den står för.  Formen och 
innehållet går därför hand i hand.29 
 
Förväntningar genomsyrar på detta sätt hela vårt sätt att uppleva konst. Om vi tittar på en 
målning letar vi först och främst efter det som vi själva tycker är mest betydelsefullt och läser 
vi en bok där någon blir mördad i början, förväntar vi oss kanske att mördaren i slutet blir 
avslöjad. Samma sak gäller musik då vi kanske letar efter ett motiv, melodi eller struktur. 
Med detta inte sagt att våra första förväntningar går i uppfyllelse. De kan även bli försenade 
eller omkastade beroende på om något sker så att vi ändrar våra förväntningar. Omkastningar 
i system leder till förvåning. Vi förväntar oss kanske inte att en gangster i en film som 
utspelar sig i 30-talets Texas ska gå in i sitt stall och hämta ett rymdskepp. Det är i sådana fall 
som åskådaren justerar sina förväntningar och får fler pusselbitar för att bygga upp en ny bild 
av formen. Alla tolkningar en lyssnare eller åskådare gör, sker utifrån denne själv. Detta beror 
bland annat på dennes livssituation, erfarenheter och kulturella bakgrund. Upplevelsen av ett 
konstverk utgår därför alltid från åskådaren själv.30 
 

2.5.3 Konventioner 
 
Om någon börjar dansa och sjunga i en musikal kan detta kännas naturligt i en films värld. 
Händer detta i verkligheten skulle man kanske tycka det var konstigt. Något overkligt kan 
därför hända i ett konstverk men ändå kännas naturligt. Men eftersom det är åskådaren eller 
lyssnaren som tolkar intrycken utifrån sig själv och ändå kan uppleva sådana saker som 
naturligt finns det något som heter konventioner. Dessa konventioner kan kännas igen till 
exempel i olika genrer. Har man sett andra musikaler kan man därigenom koppla spontan 
sång och dans till tidigare erfarenheter så att det känns naturligt. Förväntningar, förståelse och 
upplevelse sker därför inte bara genom livserfarenheter i vardagen utan också från genrer och 
konventioner. Även om en nya genrer växer fram, såsom tolvtonsmusik inom musiken, 
kubism inom måleri och ”kitchen sink” i film en gång har gjort, så anpassas förväntningarna 
hos åskådaren eller lyssnaren för att skapa ett samband i dessa nya sätt att organisera.31 
 

2.5.4 Handling och narrativ form 
 
De flesta filmer vi ser har en handling, eller en narration. Det vill säga att filmen förtäljer en 
historia med hjälp av konventioner vi lärt oss i samhället om hur man berättar eller återger en 
händelse. Många kulturella uttryck har en historia att berätta. Teater, TV, serietidningar, 
målningar, dans och film har ofta någonting att säga. Man kan se en berättelse som en kedja 
av orsaker och effekter av dessa som händer under en viss tid på en speciell plats. Oftast 
börjar en historia med en situation, en serie av händelser som förändrar situationen i ett 

                                                 
29 Boggs Joseph M, (2003). The art of watching films, McGraw-Hill College: USA, s. 13 
30 Bordwell D, m.fl. (1997) Film art, an introduction, fifth edition, University of Wisconsin, s. 101 
31 Ibid, s. 102 
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system av orsaker och effekter och slutar med en ny helt ny situation. Det mest centrala i 
historieberättandet är hur de olika orsakerna är organiserade i tid och rum.32  
 
Organisationen av kedjan av händelser är tätt knutet till filmens tema. Filmens form fokuseras 
kring handlingen, känslomässiga stadier eller sinnesstämningar, karaktärer, stil eller struktur. 
Berättande film handlar oftast om utvecklingen av något av dessa teman i ordnad 
sammansättning.33 
 
Det är detta som skapar sammanhang och leder berättelsen framåt. En berättelse kan också 
innehålla parallella händelser som är länkade till varandra på ett sådant sätt att sammanhang 
skapas. En åskådare tolkar och skapar på så vis berättelsen genom att sammansätta olika 
orsaker och dess händelser i ett system som skapar ett sammanhang och en helhet.34 
 
En film som är bra organiserad och är berättande har en röd tråd som fokuseras på en 
kontinuerligt sammanhang, där en händelse leder till en annan naturligt eller logiskt. 
Vanligtvis sker detta genom en händelse och effekten av denna. Effekten kan vara mer eller 
mindre uppenbar, men kan ändock knytas till den specifika händelsen eller ledet av händelser. 
Man brukar kalla detta filmens förlopp. I en tydligt strukturerad film kan inte någonting tas 
bort eller läggas till utan att märkbart påverka filmens samband.35 
 
Det är inte alltid lätt att sätta fingret på dessa samband. För att göra detta kan man dela upp 
händelseförloppet i berättelse och diskurs. För att förstå dessa begrepp måste man vara 
medveten om vad som presenteras i filmen. Allt som finns i filmen, alltså i filmens värld, 
kallas för diegesis och innefattar dels allt som visas visuellt och auditivt och som kan 
upplevas av karaktärerna i filmen, och dels icke-diegesiska element, som är sådant som inte 
finns i filmens värld, exempelvis en pålagd berättarröst. Alla dessa diegesiska och icke-
diegesiska element formar filmens diskurs. Berättelsen däremot, är kedjan av de orsaker och 
effekter som händer i diskursen. Man kan säga att berättelsen formas utifrån hur diskursen är 
organiserad. Berättelsen skapas därför utifrån vad filmens regissör väljer att visa ur 
diskursen.36 
 

”I don’t want to film a ”slice of life” because people can get that at home, in the street, 
or even in front of the movie theater. They don’t have to pay money to see a slice of life. 
And I avoid out-and-out fantasy because people should be able to identify with the 
characters. Making a film means, first of all, to tell a story. That story can be an 
improbable one, but it should never be banal. It must be dramatic and human. What is 
drama, after all, but life with the dull bits cut out?”37 

 
Ska man återberätta eller analysera en narrativ film kan man därför antingen välja att berätta 
diskursen från början till slut, eller bara koncentrera sig på de bitar som skapar berättelsen.38 
 
Berättelsen stäcker sig ibland längre än diskursen. Saker som inte visas i bild kan ändå 
presenteras implicit så att åskådaren själv lägger dit detta. Ett exempel på detta kan vara i en 
detektivfilm, där filmen börjar med att ett mord begåtts och hur detektiven letar efter ledtrådar 
                                                 
32 Bordwell D, m.fl. (1997) Film art, an introduction, fifth edition, University of Wisconsin, s. 101 
33 Boggs Joseph M, (2003). The art of watching films, McGraw-Hill College: USA, s33 
34 Bordwell D, m.fl. (1997) Film art, an introduction, fifth edition, University of Wisconsin, s. 101 
35 Boggs Joseph M, (2003). The art of watching films, McGraw-Hill College: USA, s33 
36 Ibid, s31 
37 Ibid, s31 
38 Bordwell D, m.fl. (1997) Film art, an introduction, fifth edition, University of Wisconsin, s. 89 
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och slutligen löser fallet. Här presenteras inte mordet i diskursen, men det tillhör ändå 
berättelsen. Hur åskådaren tolkar handlingen har att göra med dennes bakgrundskunskaper, 
kulturella bakgrund och så vidare. Hur diskursen organiseras beror på plats, tid och rum.39 
 
 

2.5.5 Handling och icke narrativ form 
 
Film behöver inte förtälja en direkt berättelse. Det kan handla om instruktionsfilmer, politisk 
propaganda och experimentfilm. Dessa filmer har likväl en form. Man kan urskilja fyra olika 
kategorier av icke narrativa filmformer: kategorisk-, retorisk-, abstrakt- och accessionsform. 
Kategorisk form väljer ut saker som visas och hörs kategoriskt. Som exempel skulle en film 
om träd med kategorisk form bara visa just träd. I retorisk form läggs ett argument till filmens 
innehåll och ett bevis på att argumentet är sant. Skulle filmen om träden ha retorisk form 
skulle ett argument om att träd har gröna blad presenteras för att sedan bevisas genom att 
filma träd med gröna blad. Under kategorin abstrakt form hamnar film där fokus läggs på att 
presentera visuella och auditiva kvaliteter av form, färg, atmosfärer, rytm och så vidare. Om 
man ville presentera träden i filmen med abstrakt form skulle man kunna filma löv i närbild 
med en förvrängd lins och ovanliga kameravinklar. I filmer med accesionsform blandas klipp 
in för att förstärka och leda till att åskådaren ska accessionera olika saker med varandra. Till 
exempel kan man blanda klipp från en miljöförstörd skog och bilder från bilar som sprutar ut 
avgaser i filmen om träden för att få åskådaren att tänka på framtidens skogar. 40 
 

2.5.6 Stil 
 
Ett centralt filmbegreppet när man talar om stil är Mise-en-scen,s om kommer från franskan 
och betyder ”att iscensätta en handling”. Begreppet används för att beskriva vad som filmas. 
Till detta räknas allt som visas framför kameran: miljö, ljussättning, kostym och hur 
skådespelarna agerar. Hur saker och ting iscensätts framför kameran har stor betydelse. Detta 
påverkar filmen och skiljer sig åt om man till exempel ska göra en realistisk, trovärdig eller 
orealistisk fantasifilm. Hur och var en regissör väljer att dramatisera en händelse eller en scen 
i en film har stor betydelse för hur åskådaren kommer att uppfatta den och hur filmens stil 
kommer att te sig. Till filmens stil innefattas sådant som har med platsen eller den konstgjorda 
platsen att göra. En miljö kan till exempel vara en verklig plats, en kuliss eller en animerad 
bakgrund. Hur miljön är vald kan ha stor betydelse av hur åskådaren tolkar filmen. Mycket av 
hur bilder och karaktärer inramas och framställs påverkas på hur allting är belyst. Mörkare 
och ljusare partier i bilden kan exempelvis hjälpa åskådaren att fokusera på vissa saker. Ljus 
skapar även skuggor som i vissa filmer kan skapa effekter och funktioner. Graden av hårdhet 
på belysningen och reflektioner från olika material påverkar också hur olika saker och 
karaktärer framställs. Vidare kan ljustemperatur och färgdesign inverka på filmens stil. Precis 
som miljö kan kostym och smink ha många funktioner och hur man tolkar en film. Vanligt är 
att man använder detta för att visa på maktförhållanden mellan karaktärer, visar på mode och i 
förlängningen deras kulturella identitet. Funktionen kan också vara att förstärka grafiska 
kvaliteter i filmens helhetsuttryck. Hur skådespelare agerar, har för ansiktsuttryck och så 
vidare har betydelse för filmens stil. Rörelser och ansiktsuttryck behöver dock inte 

                                                 
39 Bordwell D, m.fl. (1997) Film art, an introduction, fifth edition, University of Wisconsin, s. 90 
40  Ibid, s. 128 
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nödvändigtvis vara mänskliga. En robot, en animerad figur, en leranimation eller liknande kan 
också sända ut samma signaler genom sin utformning och framtoning. 41 

2.5.7 Cinematografi 
 
Till skillnad från mise-en-scene som kontrollerar vad som filmas, kontrollerar cinematografin, 
eller tagningen, hur det filmas. Det finns tre olika faktorer som påverkar hur något filmas: 
fotografiska aspekter, inramningen och längden på tagningen. Den fotografiska aspekten eller 
faktorn påverkar filmen bland annat med vilken typ av film och filmkamera man använder. 
Detta kan vara svartvit film, färgfilm, olika storlekar på filmen, ljuskänslighet och olika sorter 
av digital film. Den fotografiska aspekten kan även påverkas med olika hastigheter på filmen, 
skärpedjup, typ av lins, storlek på iris, slutar- och bländartid och så vidare. Hit hör också 
trickfilmningar och specialeffekter. Inramningen är en faktor som bestämmer vad som ska 
ramas in eller inte. Den kan framställa ett motiv genom olika kameravinklar (både 
horisontella och vertikala) och distans. Till cinematografin räknas även hur lång en tagning är. 
Detta påverkar tidsuppfattningen och hur ett motiv framställs under en period. 42 
 

2.5.8 Klippning 
 
Olika aspekter inom klippningen av en film påverkar filmens stil. I klippningen kan man 
manipulera grafiska relationer mellan två tagningar genom att använda olika tekniker för att 
göra olika övergångar och övertoningar. De kan exempelvis vara abrupta eller långa och 
mjuka. Det går även att påverka rytmen och tempot mellan olika tagningar. Den kan vara 
snabba, långsamma eller medellånga klipp. Vanligt i berättande film är man påverkar 
tidsaspekter och relationer mellan olika cinematografiska stilar när man sammanfogar klipp.43 
 

2.5.9 Musik i musikvideor 
 
När man läser litteratur som behandlar filmanalys utgår de genomgående från att ljud i film är 
där för att de rörliga bilderna ska ha något att luta sig mot. Ljud kan delas upp i tre kategorier: 
tal, musik och ljudeffekter. Ljudet placeras i filmen för att skapa struktur och rytm i klippen 
och för att förstärka känslor i filmens berättelse.44  
 
Man kan ofta strukturera och dela upp populärmusikens byggstenar. Dessa är bland annat stil, 
form, funktion, text, publik, mening och kontext. Det som i förlängningen avgör musikens 
genre är, precis som i film, när musiken använder konventioner från dessa kategorier som är 
tillräckligt använda och starka för att knytas till en unik genre.45 
 
Musikens form har att göra med dess uppbyggnad och struktur. Vanligt är att populärmusik är 
uppbyggd av vers, stick, refräng i olika kombinationer och ordningsföljder.46 Generella 

                                                 
41 Bordwell D, m.fl. (1997) Film art, an introduction, fifth edition, University of Wisconsin, s. 169 
42 Ibid, s. 210 
43 Ibid, s. 270 
44 Boggs Joseph M, (2003). The art of watching films, McGraw-Hill College: USA, s.248-249 
45 http://www.grovemusic.com/ 
46 Ibid 
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populärmusikaliska stildrag existerar endast i form av allmänna formprinciper, såsom 
symmetrisk periodik och vers-refrängdisposition.47 
 
Till musikens stil räknas sådant som har med melodi, harmoni, rytm och att göra. Olika stilar 
använder dessa saker för att skapa en stil.48  
 
Inom musiken är melodi en term som beskriver tonföljden och hur den är organiserad. En 
melodi fortlöper på ett sådant sätt att den går att uppfatta som en organsik och 
meningsbärande faktor. Den nödvändiga graden av organisation förutsätter, förutom 
uppfattbara tonhöjdsskilnader, att den är strukturerad och rytmiserad. Melodin påverkas också 
av andra element i musiken, såsom harmoniken, bakgrundsackompanjemang och 
rytmisering.49 
 
Harmonierna, som inte allt för sällan vävs samman med melodin, anses vara den balanserande 
faktorn inom musikens ramar. Den avgör och bestämmer välklingande tonföljder och ackord 
utifrån propotionerna i deltonsserien den utgör. Gränsen mellan harmoni och melodi suddas 
ibland ut och går ofta in i varandra. Harmoni och melodi ingår båda i begreppet harmonik.50 
 
Inom musiken är rytm det som har med tidsliga kvalitet att göra. Avgörande är den 
regelbundna struktureringen av musikens mönster och organisationen mellan korta och långa 
toner och starkt och svagt. Rytmen beskriver kombinationer mellan dessa och hur de 
organiserade tidsmässigt i musiken. Också rytmen påverkas av melodiken, men även av 
artikulation, accent, vibrato, harmonik, instrumentation, text, gestik, dynamik och satsteknik. 
Olika rytmiska skeenden kan även ske samtidigt, fast på olika nivåer inom musiken. På en 
grundläggande nivå, eller inom låtens helhet, kan de olika rytmiseringarna uppträda som en 
slags ”summa” och bidra till låtens puls eller tempo. Det är sannolikt rytmfenomen vi värderar 
högst när vi föredrar en artist framför en annan.51 
 
Texten är relaterad till både form och musik då den innehåller både melodi, rytm och struktur. 
Musikens text kan vara berättande, icke berättande eller både och.52 En berättarröst kan både 
binda samman olika scener samtidigt som den kan hjälpa åskådaren att tolka och skapa 
sammanhang.53 
 

                                                 
47 Nationalencyklopedien (2007) 
48 http://www.grovemusic.com/ 
49 Nationalencyklopedien (2007) 
50 Ibid 
51 Ibid 
52 http://www.grovemusic.com/ 
53 Bordwell D, m.fl. (1997) Film art, an introduction, fifth edition, University of Wisconsin, s. 316 
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3 Syfte och frågeställningar 
 
 
Musikvideor har under en längre tid intresserat mig. I denna text vill jag undersöka hur 
människorna bakom videon har tänkt när de byggt upp och format den. Jag vill utgå från ett 
perspektiv som granskar videors struktur och berättarteknik snarare än vad den har för 
funktion i samhället. 
 
Med tyngdpunkten på form och stil knutet till artist och musik, handlar denna uppsats därför 
om att undersöka hur svenska musikvideor berättar. Jag vill se hur sammanhang, tema, 
diskurs och hur eventuella kedjor av orsaker och effekter används. Vidare vill jag se hur 
tekniska faktorer såsom färg- och ljussättning, foto och animation, klippning och musikens 
funktion hänger samman. Om jag finner klarhet i dessa faktorer vill jag se hur de är 
organiserade, upprepande eller varierande och om de formar mönster i videons helhet. 
 
Frågeställningar: 
  

1. Vilka berättarstrukturer och stilar förekommer i svenska musikvideor? 
2. Förekommer det gemensamma berättarstrukturer och stilar i olika musikvideor, och är 

de i så fall knutna till musikgenren de representerar?  
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4 Metod 
 

4.1 Inledning 
 
Teoridelen i denna rapport redovisade inledningsvis tidigare forskning, i syfte att ge en bild av 
olika utgångspunkter man kan tänkas ha när man analyserar en musikvideo. Denna 
redogörelse klargorde och motiverade vilket perspektiv jag ansåg vara lämpligast att utgå från 
för att kunna svara på rapportens frågeställning. Dessa teoretiska utgångspunkter tydliggjorde 
begreppet musikvideo och hur den är uppbyggd. Utifrån dessa byggstenar ville jag påvisa hur 
en musikvideo är sammansatt. 
 
Jag ramade även in begreppet genre och hur genrekonventioner förhåller sig till varandra 
inom ämnet, detta i syfte att motivera valet av teoretisk utgångspunkt och analysmodell. 
 
I rapportens genomförande kommer analys av utvalda musikvideor att ske enligt 
rekommendationer och metod hämtad från vald analysmodell. Jag kommer i dessa analyser ta 
upp det jag själv avser vara mest direkt och iögonfallande. Därför följs rekommendationerna 
så långt det är möjligt, men eftersom jag tolkar videon kommer vissa punkter falla bort och 
vissa förstärkas. 

4.2 Urval och avgränsningar 
 
Musikvideorna är hämtade från två stora TV-kanaler som visar musikvideor: MTV54 och 
ZTV55. Varje vecka presenteras en topplista med olika videor på respektive kanals hemsida. 
Vid datumet för urvalet fanns videor med olika nationella ursprung, varpå jag valde de högst 
rankade svenska videorna från varje kanal. Sammanlagt använde jag femton videor; åtta från 
MTV och sju från ZTV. I de fall dubletter av videor förekom på listorna använde jag 
nästkommande video. Jag hämtade videor från MTV först och sedan från ZTV. 
 
Videorna som ingår i analysen (i bokstavsordning efter titel): 
 

• 13 med ”Håkan Hellström” 
• Death Breath med ”Death Breath”  
• Destiny Calling med “Melody Club”  
• Hela dan varje dag med ”Ison och Fille”  
• Hold on med ”Eskju Devine”  
• Hundliv med ”Gubb” 
• Kinoton med ”Pluxus” 
• Live Tomorrow med ”Laleh”  
• Lose all the time med ”The Doits”  
• Natural High med ”Hammerfall”  
• Stage persona med ”Embassy”  
• Stay in shade med ”José Gonzales”  
• Vinternoll2 med ”Kent”  
• We’re so loud med ”Dub Sweden”  
• Wuthering heights med ”The Sweptaways”  

                                                 
54 MTV (2007) Nyheter musikvideos [online] http://www.mtv.se/overdrive.php [20070115] 
55 ZTV (2007) Senast uppladdad video. [online] http://www.ztv.se [20070115] 
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Det har gjorts en del forskning på området musikvideor. När man undersöker film i allmänhet 
beror analysmodell och metod helt på syftet med undersökningen. Eftersom film är ett 
komplext medium kan man titta på film med olika ögon även utifrån samma analysmall. De 
två vanligaste utgångspunkterna är att se hur eller vad en musikvideo berättar. Om man 
jämförelsevis ska berätta en historia använder man ord. Orden är då hur man berättar, och 
själva berättelsen vad man berättar. Beroende på vilka ord man använder och hur man 
organiserar dem och bildar meningar kan man berätta samma historia på flera olika sätt. Som 
går att utläsa ur definitionen av en musikvideo finns beskrivningar av funktion, särart och 
sammansättning. Funktionen är vad som berättas medan särarten och sammansättningen är 
hur den berättas.56 
 
Angående texterna i musiken, har jag inte innefattat någon djupare litterär analys av dessa, då 
det skulle bli allt för omfattande inom ramarna för denna uppsats. Jag har valt att se om texten 
fungerar som en berättaröst över videon; alltså berättar i ord vad som händer i bild. 
 
Uppsatsen utgår endast ifrån Svenska musikvideor. Med svenska musikvideor menar jag där 
producentlandet är Sverige. 
 
 

4.3 Analysmodell 
Vi kan nu se två huvudsystem som bygger upp en films helhet: form och stil (se ”Filmens 
uppbyggnad”, s.5-10). Dessa två system bidrar till att förklara hur en film är uppbyggd och 
hur man kan jämföra olika sammansättningar i olika filmer för att bestämma likheter och 
skillnader. När man gjort detta är det lättare att avgöra om det finns liknande strukturer som 
kan härledas till genrer och subgenrer.   
 
När jag i genomförandet analyserar musikvideorna kommer jag dels att avgöra vilken form 
filmen har och dels vilken stil den har. För att avgöra detta kommer jag i rapportens 
genomförande att utgå från de teorier jag behandlat i uppsatsen. Bordwell rekommenderar 
fyra steg för hur man går tillväga för att granska detta kritiskt. Stegen kan inte alltid följas 
slaviskt, utan används då de enligt tolkaren är viktiga för sammanhanget.57  Detta tillsammans 
blir min filmanalys.  
 
1. Avgör hur filmens struktur är organiserad.  
Är det ett narrativt eller icke-narrativt system? 
För att klarställa filmens form ser man om den är narrativ eller icke narrativ. I icke narrativa 
filmer delas videon in i kategorisk, retorisk, abstrakt eller accesionsform. Detta görs genom 
att utgå och resonera kring de teoretiska ståndpunkterna som gåtts igenom. I detta steg 
kommer jag även att undersöka om texten i filmen speglar narrationen i musiken i form av 
berättarröst. 
 
 
 
 
2. Undersök de mest framträdande teknikerna som används. 

                                                 
56 Bordwell D, m.fl. (1997) Film art, an introduction, fifth edition, University of Wisconsin, s. 356 
57 Ibid, s. 357-358 
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Här undersöker man de tekniska aspekterna som färg, ljussättning, inramning, klippning och 
ljud. Det är här viktigt att upptäcka sådant som man omedvetet inte ser direkt. Man kan här 
leta efter stilistiska element som klipptempo och val av kameravinklar. Här kommer jag också 
att ge en beskrivning av musiken.  
 
3. Hitta mönster i de mest framträdande teknikerna utifrån filmens helhet.  
När man väl har identifierat de tekniska aspekterna av filmen tittar man och lyssnar efter hur 
de återkommer och är organiserade. Olika tekniker kan vara upprepade, varierade, utvecklas 
och parallella. Detta kan ske genom hela filmen eller i segment av den.  
 
4. Föreslå funktioner för de mest framträdande teknikerna och mönster de formar. 
Nu försöker man analysera vad filmens stil spelar för roll för filmens form och helhet. 
Exempel på detta kan vara om kamerarörelser tenderar att undvika att visa vissa bitar eller 
information för att skapa spänning eller om ljussättningen får oss att koncentrera oss på 
utvalda motiv i bilden. För att se strukturer i musiken och filmen tillsammans utgår jag från 
att se om de tekniska aspekterna återspeglar eller följer musikens form och stil. 
 

4.4 Metoddiskussion 
 
Analysmodellen och teorierna i denna uppsats har tidigare först och främst används av andra 
forskare för analys av spelfilm. Detta ser jag både som en fördel och nackdel. Det positiva är  
att modellen till viss del fungerar som ett nytt verktyg av musikvideoanalys. Negativt är 
kanske att teoribygget stundtals är allt för anpassad för klassisk spelfilm. 
 
Gällande begränsningen av att inte göra en omfattande litterär analys av låttexterna medför 
även det bra och dåliga effekter. Att använda en djupanalys av texternas innehåll skulle säkert 
öppna för en mer grundläggande försåelse av hur videon är uppbyggd, men skulle kanske 
samtidigt ta energi och udd ur form- och stilanalyserna. 
 
Denna uppsats behandlar femton musikvideor. Detta antal kan knappast ge ett allmängiltligt 
svar på syftet och frågeställningarna. Uppsatsen ger snarare en bild av hur svenska 
musikvideor ser ut på MTV och ZTV:s topplistor vid datumet då videorna hämtades. 
Pålitligheten skulle förmodligen vara bättre om ett större antal videor analyserades, men 
skulle då kanske inte endast ge svar om moderna videors strukturer. Fler videor ger helt enkelt 
en större spridning av produktionsdatum och populäritet. Denna uppsats reliabilitet ligger 
förvisso snarare i de videor som omfattas i analysen snarare än en generell bild av alla videor 
som produceras. 
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5  Resultat 

5.1 Analys av musikvideor 

5.1.1  Analys av We’re so loud med ”Dub Sweden”58 
 
Musikgenre: Pop / Electronica / Indie59  
Produktionsår: 2006 
 
Organisationen av videons struktur 
 
Videon utspelar sig i en fantasistad och tar sin början i ett av stadens hus. Där inne sitter 
bandets sångare och dricker champagne. I förgrunden ses en vissen blomma som 
bandmedlemmarna försöker få liv i genom att vattna den med champagne utan resultat. De 
förflyttar sig senare ut på en gata och åker iväg med en bil tillsammans med fler människor, 
förslagsvis resten av bandet. Efter ett tag stannar de på en bensinmack och tankar bilen med 
självlysande bensin. De vattnar även blomman, som de tagit med sig ut ur huset, med denna 
bensin. Nu får blomman nytt liv och både staden och bilen får färg och färden fortsätter ut ur 
staden. Just när låten är slut exploderar bilen i en färgglad explosion.  
 
Denna film är narrativ. Den har både tema och innehåller kedjor av orsaker och effekter. Både 
blomman och bandets resa genom staden utvecklas genom filmen. Filmens diskurs står därför 
tätt knuten till berättelsen och är organiserad därefter. 
 
De mest framträdande teknikerna som används 
 
Denna film är både animerad och filmad. Staden och omgivningen är tecknad medan 
människorna är filmade. Färgsättningen och belysningen går i samma ton mellan dessa 
element. I början av filmen är färgen blekare än i slutet då ett klimax av färg byggs upp. Alla 
karaktärer bär peruker och lösögonbryn i något filtmaterial. Inga vinklar är räta och 
animationerna tydliggör att filmen utspelar sig i en fantasivärld. Den gör inga anspråk på att 
vara realistiska. Filmens alla element har betoning på surrealism då skalenlighet, vinklar och 
förhållanden är förvrängda. Klippningen följer snarare filmens narration än takten i musiken 
och kameravinklarna följer inget uppenbart mönster men filmar alltid karaktärerna framifrån. 
 
Mönster i de mest framträdande teknikerna utifrån filmens helhet 
 
Det mest tydliga organiserade är hur färgen blir starkare i slutet av filmen då både blomman, 
bilen och stadens gator blir färgstarka då de vattnas med färgglad bensin.  
 
Förslag till funktioner för de mest framträdande teknikerna och mönster de formar. 
 
Ljussättningen koncentreras på de element som fungerar som teman i videon. Blomman är 
alltid upplyst med en ljuskägla. Så är också fallet med bandets sångare och personen som 
tankar bilen och blomman med bensin. Skärpedjupet ramar också in samma element och det 
finns tydliga mönster i hur teman presenteras i filmens helhet. När något viktigt händer i 
filmens handling finns ofta en stark kontrast av färg.  

                                                 
58 MTV (2007) Nyheter musikvideos [online] http://www.mtv.se/overdrive.php [20070115] 
59 (2007) Dub Sweden myspacesida [online]  http://www.myspace.com/dubsweden [20070415] 
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5.1.2 Analys av Stay in shade med ”José Gonzales”60  
 
Musikgenre: Acoustic / Singer songwriter61 
Produktionsår: 2006 
 
Organisationen av videons struktur 
 
Här presenteras ett antal stiliserade bilder mot vit bakgrund. De upprepas, återkommer och 
överlappar varandra. Videon saknar uppenbar berättelse och är en icke narrativ film med en 
abstrakt form. Tyngdvikten ligger på formen, färgen, atmosfären och rytmen av de element 
som presenteras. 
 
De mest framträdande teknikerna som används 
 
Allt som presenteras är animerat. Stilen består av svartvita teckningar som rör på sig. Filmen 
innehåller inga färger och består av svarta bilder mot vit bakgrund. Vissa av teckningarna är, 
eller består delvis av, saker man känner igen; bland annat ansikten, människor och djur. Andra 
element är rent visuella och formar mönster. Figurerna överlappar varandra, och växer fram ur 
bakgrunden. Man kan därför inte påstå att några uppenbara klipp förekommer. Allting är 
animerat i två dimensioner, så kameravinkeln är hela tiden rakt framifrån. 
 
Mönster i de mest framträdande teknikerna utifrån filmens helhet 
 
Ett antal bilder, cirka ett tjugotal, presenteras genom filmen. Dessa element överlappas, 
repeteras och återkommer i olika kombinationer. Hastigheten på hur snabbt figurerna är 
animerade och rör på sig förändras också. Organisationen av dessa sker därför snarare i hur de 
passar och komponeras tillsammans än i att skapa sammanhang. 
 
Förslag till funktioner för de mest framträdande teknikerna och mönster de formar. 
 
Filmens helhet är stilren och gör att man med enkelhet uppfattar alla element och vad som 
presenteras. Den eskalerande hastigheten på animationerna mot slutet och gör att man får 
känslan av att låten närmar sig sitt slut. 

                                                 
60 MTV (2007) Nyheter musikvideos [online] http://www.mtv.se/overdrive.php [20070115] 
61 (2007) José Gonzalez myspacesida [online]http://www.myspace.com/josegonzalez [20070415] 
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5.1.3 Analys av Vinternoll2 med ”Kent”62 
 
Musikgenre: Rock / Indie / Alternative63  
Produktionsår: 2002 
 
Organisationen av videons struktur 
 
Videon börjar med ett sökljus som går, eller letar, genom en svart skog. Ljuset faller på 
bandet som står och spelar inne i skogen. Halvvägs in i låten börjar det snöa, men bandet 
fortsätter framföra låten. Bilder av denna konsert utan publik pågår låten igenom och avbryts 
då och då av bilder från sökljuset som vandrar genom skogen. De två mest tydliga teman som 
visas är kylan och snön tillsammans med sökljuset som hittar bandet. Musiken bandet framför 
är diegetisk och texten har funktion som berättarröst. När sångaren sjunger om att det är kallt 
börjar det snöa, och filmens diskurs följer, om än implicit, låttexten.  
 
Bilderna och miljön tillsammans med låtens text formar en kedja av orsaker och effekter. 
Detta sker inte på ett uppenbart sätt, men formar likväl filmens narrativa framtoning. 
 
De mest framträdande teknikerna som används 
 
Skogen, där filmen utspelar sig i, är full av höstlöv och ser kall ut. Bandet har på sig 
vinterkläder och ser kalla ut om kinderna. Eftersom det efter ett tag börjar snöa, får man 
känslan av att det är vinterns första snöflingor som faller. Detta förstärks även när sångaren 
sjunger att det ska bli en kall vinter i år. Bandet ramas in av ljuskäglan som faller på dem och 
man kan bara ana att skogen som omger dem är tyst, stor och övergiven. Kamerna befinner 
sig framför bandet när de är i bild. Kameran växlar mellan att vara statisk och svepande. När 
sökljuset vandrar över skogen är kameravinkeln låg och statisk. Bandet spelar på samma 
instrument som hörs i låten.  
 
Mönster i de mest framträdande teknikerna utifrån filmens helhet 
 
Klippningen följer ofta texten och upprepas statiskt. Till exempel upprepas samma klipp i takt 
när sångaren sjunger ”igen, igen, igen”. Snöflingorna följer även dem texten. När sångaren för 
första gången sjunger ”vinter” börjar det snöa för första gången. Repetition av små fragment 
av klipp återkommer där en accent i musiken finns. Detta förekommer till exempel när 
trummisen spelar ett fill, eller när gitarristen spelar något rytmiskt. 
 
Förslag till funktioner för de mest framträdande teknikerna och mönster de formar. 
 
Filmens form återspeglas i hur kameran väljer att visa olika saker. När bandet spelar ramas de 
in av ljuskäglan och när sångaren sjunger är han i helbild. Vidare visas de andra 
instrumentalisterna i bild då de spelar något speciellt. Den mörka skogen, kylan och 
snöflingorna återfinns i låtens text och spelar därför stor roll i filmens form och helhet. 

                                                 
62 MTV (2007) Nyheter musikvideos [online] http://www.mtv.se/overdrive.php [20070115] 
63 (2007) Kent myspacesida [online]http://www.myspace.com/kentsweden [20070415] 
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5.1.4 Analys av Live Tomorrow med ”Laleh”64  
 
Musikgenre: J-POP / Reggae / Punk65   
Produktionsår: 2004 
 
Organisationen av videons struktur 
 
Man kan urskilja två parallella tidsaspekter och teman igenom videon. En där Laleh sjunger 
stående på en blommande åker, och en där hon, förslagsvis i en drömvärld, bland annat flyger 
över åkern (som nu är mager och stenbelagd), stöter bort sig själv, kastar sten och hjälplös 
ligger utsträckt på marken. Dessa två historier är tätt sammanlänkade. Låtens text handlar om 
att leva i nuet och att vara fri från krav. Detta budskap formas och följer texten genom videon; 
hjälplöshet, kamp mot sina egna tankar och frihet. Dessa scener blandas med de scener när 
Laleh sjunger. Temat när Laleh sjunger blandat med temat när hon tänker och drömmer 
utvecklar en tydlig kedja av orsaker och effekter. Videon utspelar sig ute på en stenig åker. 
Den börjar med ett antal scener som går baklänges och i slow motion. I dessa scener är Laleh 
fast och hjälplös på marken. Senare stöter hon bort en gestalt (sig själv) som förvandlas till 
sten och försvinner. Laleh blir nu fri och flyger fram över åkern likt en fågel. I videons 
slutscener står hon på en väg och blir påkörd av en bil. I sista scenen ligger hon återigen 
hjälplös på marken. Eftersom inledningsscenerna är i samma stil och går i slow-motion förstår 
man nu att man är tillbaka till början. 
 
 
De mest framträdande teknikerna som används 
 
De två olika teman som finns skiljer sig framför allt i ljussättning. Den blommande åkern är 
ljus och mjuk medan den steniga åkern är kall och hård. I det första temat är det dag och i det 
andra kväll. De ljusa scenerna filmas oftast framifrån och visar Lalehs ansikte rakt framifrån. 
I de mörka scenerna undviker kameran istället att visa hennes ansikte.  
 
 
Mönster i de mest framträdande teknikerna utifrån filmens helhet 
 
Ljussättning, inramning och val av kameravinkel är konsekvent mellan de två olika teman. 
Man kan se skillnaden ur dessa aspekter när teman växlar. 
 
 
Förslag till funktioner för de mest framträdande teknikerna och mönster de formar. 
 
De två olika teman representeras starkt av två olika känslostadier. Skillnaden mellan dessa 
utkristalliserar sig i både färgsättning, kameravinklar och miljö. De olika händelserna som 
återkommer och går i slow-motion knyter an till tidsperspektivet som går i en cirkel. Detta 
förlänger och förstärker på sätt och vis låtens text och dess innebörd. Berättelsen i videon 
klargör att ”målet att göra sig fri från kraven och att leva i nuet” är svårt och att man oftast 
hamnar i samma ursprungsläge där man började sin vandring mot målet. 

                                                 
64 MTV (2007) Nyheter musikvideos [online] http://www.mtv.se/overdrive.php [20070115] 
65 (2007) Laleh myspacesida [online] http://www.myspace.com/lalehsweden [20070415] 
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5.1.5 Analys av 13 med ”Håkan Hellström”66  
 
Musikgenre: Pop67 
Produktionsår: 2006 
 
Organisationen av videons struktur 
 
Det mest genomgående temat i denna video är artisten själv. Man får se en serie av korta 
filmsekvenser som visar artisten gå från en lägenhet till en festival för att spela live. Ett 
kollage av filmsekvenser visar livespelningen, hur den ter sig och hur den avslutas. Videon är 
narrativ då den presenterar ett antal organiserade orsaker och effekter. Man får följa artisten 
från hemmet, via genomförandet av konserten till avslutningen och nervarvningen.   
 
 
De mest framträdande teknikerna som används 
 
De olika sekvenserna av filmsnuttar som visas går i slow-motion. De tonas ut i svart och kan 
beskrivas som en serie rörliga diabilder. Man får känslan av att videoupptagningarna är 
autentiska och kommer från en riktig livespelning med artisten. Den är inte medvetet ljussatt 
eller kosmetiskt tillrättalagd. Stilen är dokumentär och suddar ibland ut de gränser som gör att 
videon är narrativ. Man tappar då och då greppet om att det faktiskt är en ordnad serie av 
bilder. Artisten står i fokus under livespelningen och filmas underifrån från samma vinkel 
som publiken har. I de scener som visar publiken filmas artisten bakifrån och man ser hans 
rygg och publiken framför honom. Det är samma klipptempo videon igenom. 
 
 
Mönster i de mest framträdande teknikerna utifrån filmens helhet 
 
De olika bilderna följer texten i vissa delar av videon. Detta sker på sätt och vis symboliskt 
och inte helt uppenbart. Bland annat när artisten sjunger ”So I can shake you”, skakar han 
samtidigt en t-shirt han har i handen med texten ”Ta mig till Kärlek”. Ett annat är exempel är 
när han sjunger ”jag kan inte tvinga dig” då han samtidigt kastar en bukett med blommor ut 
över scenen. 
 
 
Förslag till funktioner för de mest framträdande teknikerna och mönster de formar. 
 
Filmens helhet med berättandeform, stil och val av kameravinklar gör att man får känslan av 
att man har varit och sett livekonserten på riktigt. Sekvensen av rörliga diabilder blir då till 
minnesbilder av en konsert man såg tillsammans med någon man kände för och precis skulle 
bli tillsammans med; som ju låtens text berättar. 

                                                 
66 MTV (2007) Nyheter musikvideos [online] http://www.mtv.se/overdrive.php [20070115] 
67 (2007) Håkan Hellström myspacesida [online]  http://www.myspace.com/hakanhellstrom [ 20070415] 
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5.1.6 Analys av Hundliv med ”Gubb”68  
 
Musikgenre: Hiphop69 
Produktionsår: 2006 
 
Organisationen av videons struktur 
 
Videon består av två teman. Ett där artisten och hans gäng framför låten och rappar, och ett 
där en berättelse om en kille och hans liv på ”gatan”. Detta tema är narrativt då man får följa 
honom från det att han langar knark, lever ett hårt liv och slutligen blir tagen och satt i 
fängelse av polisen. Detta tema innehåller en mängd orsaker och dess effekter. Något som 
tydligt skiljer de två teman åt är att i första temat är musiken och texten diegetiskt, det vill 
säga ingår och finns i berättelsen. I det andra, narrativa, temat är musiken icke-diegetisk. Där 
fungerar texten som en berättarröst och följer och förtäljer händelseutvecklingen. 
 
 
De mest framträdande teknikerna som används 
 
Kameravinklarna och åkningarna har en dokumentär avspegling där kameran fungerar som 
ögonen på en person som iakttar och följer händelseutvecklingen videon igenom.  
 
 
Mönster i de mest framträdande teknikerna utifrån filmens helhet 
 
I det första temat visas artisten och ett antal personer som är filmat relativt nära inpå. I det 
andra temat är det istället filmat från en längre distans och ger känslan av att det är 
smygfilmat. 
 
 
Förslag till funktioner för de mest framträdande teknikerna och mönster de formar. 
 
Klippningen följer låttexten, eller berättarrösten, snarare än låtens form. Det som visas i bild 
och som tillhör handlingen (först och främst i andra temat) berättas också i texten. Exempelvis 
när artisten sjunger ”hundliv”, visas en kamphund som en gängmedlem håller i, och när 
artisten sjunger om en langare, får man se en person som langar knark. Eftersom videon 
pendlar mellan de olika teman bygger det upp spänningar om hur handlingen ska forstsätta. 
Man får bara se korta segment av handlingen från andra temat som bitvis bryts med bilder 
från första temat. 

                                                 
68 MTV (2007) Nyheter musikvideos [online] http://www.mtv.se/overdrive.php [20070115] 
69 (2007) Gubb hemsida[online]  http://www.gubb.nu/[20070415] 
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5.1.7 Analys av Hela dan varje dag med ”Ison och Fille”70  
 
Musikgenre: Hip Hop / Rap71 
Produktionsår: 2006 
 
Organisationen av videons struktur 
 
Videon innehåller två teman. I det första framträder artisterna och rappar i en klubblokal där 
de blir uppassade av ett antal kvinnor. Det andra temat är en berättelse om artisterna och 
förtäljer hur de lever och vad de gör om dagarna. I det första temat är musiken diegetisk och i 
det andra icke-diegetisk. I det andra temat fungerar låtens text som en berättarröst och leder 
handlingen framåt. Man får se artisterna spela biljard, skaffa tjejer, vara respekterade och ha 
hög status i deras uteliv. Tillsammans är de två olika teman organiserade så att de skapar 
sammanhang och ger således videon en klar narration. Vilken person som respektive tema 
fokuserar på beror på vem som för tillfället sjunger. Bandet består av två rappare. Det är deras 
handlingar man får följa. 
 
 
De mest framträdande teknikerna som används 
 
Färg och ljussättningen är snarlika i de olika temana. Det som skiljer dem åt är valet av 
kameravinkel. I första temat är artisterna filmade med en statisk kamera framifrån, medan de 
oftast i andra temat är filmade med rörlig kamera från sidan. I andra temat är kameran 
placerad i ögonhöjd och eftersom den rör på sig får man känslan av att det är ögonen på en 
person. Artisterna har också olika kläder på sig i de olika temana. 
 
 
Mönster i de mest framträdande teknikerna utifrån filmens helhet 
 
Temana växlar, återkommer och följer låtens form. Första temat visas oftast när det är vers 
och andra temat mest när det är refräng. Låtens text berättar om vad som händer i refrängen 
och samverkar på så sätt när de olika temana skiftar. 
 
 
Förslag till funktioner för de mest framträdande teknikerna och mönster de formar. 
 
Det är hela tiden artisten som är i fokus i båda temana. Kring artisten ramar andra människor 
in denne genom att i periferin ägna uppmärksamhet åt honom när han rappar. Vare sig artisten 
är filmad framifrån eller från sidan är han alltid placerad i blickfångets mitt. Motivet är 
artisten och han står i centrum. 
 

                                                 
70 MTV (2007) Nyheter musikvideos [online] http://www.mtv.se/overdrive.php [20070115] 
71 (2007) Ison och Fille myspacesida [online]  http://www.myspace.com/isonfille [20070415] 
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5.1.8 Analys av Kinoton med ”Pluxus”72  
 
Musikgenre: Electronica / Experimental / Techno 

73   
Produktionsår: 2006 
 
Organisationen av videons struktur 
 
Denna video visar en kvinna som efter en koreograferad dans tar sig igenom musiken och ett 
antal platser där videon utspelar sig. Man får följa den dansande kvinnan från en park och 
under en bro, via en paus till att hon slutligen dansar ur bild. Filmen i sig är inte narrativ 
eftersom kedjan och orsakerna inte bildar några effekter. Tillsammans med musiken blir den 
dock narrativ eftersom dansen är synkroniserad och koreograferad efter rytmen och ljuden. 
När musiken stannar upp, stannar även dansaren upp, och när ett ljud som skiljer sig från 
resten av ljudbilden hörs, gör även dansaren en rörelse som skiljer sig från de andra 
rörelserna. Musiken och dansen fungerar på så sätt att skapa sammanhang och effekter. 
Åskådaren får även höra diegetiska ljud som då och då hörs; ett tåg som kör förbi, en hund 
som skäller, och dansaren som dricker vatten. Dessa ljud är inte konstanta utan hörs bara då 
och då när de är i bild. Volymen på låten sänks och det nya ljudet lyfts fram. De tre elementen 
musik, dans och ljudeffekter vävs till en berättelse och videon kan på så sätt ses som 
organiserad och narrativ i sin helhet. Filmen berättar om kvinnans färd genom miljön, hur den 
utvecklar sig och vad som händer. 
 
 
De mest framträdande teknikerna som används 
 
Hela videon är gjord i en tagning. Kameran följer dansaren från och till de olika platserna där 
hon stannar upp för att dansa. Kamerans åkningar är mjuka och planerade på ett sådant sätt att 
man får känslan av att den rör sig förutbestämt och inövat. Ibland ligger den lite före 
dansarens rörelser, och ibland efter. Kameran är aldrig helt still utan rör på sig konstant runt 
landskapet med inriktning på dansaren. Den filmar från ögonhöjd. 
 
 
Mönster i de mest framträdande teknikerna utifrån filmens helhet 
 
Eftersom hela videon är i en tagning formar denna tagning själv filmens helhet utifrån detta 
perpektiv. 
 
 
Förslag till funktioner för de mest framträdande teknikerna och mönster de formar. 
 
Kameran strävar genom videon efter att få dansaren i fokus. Då de nya diegetiska 
ljudeffekterna läggs, fokuserar kameran för en kort stund på källan som orsakade ljudet. Till 
exempel får man för ett ögonblick se hunden som skäller i mitten av bilden varpå kameran 
återgår att filma kvinnan som motiv. Det är hela tiden omgivningen som ramar in dansaren. 

                                                 
72 ZTV (2007) Senast uppladdad video. [online] http://www.ztv.se [20070115] 
73 (2007) Pluxus myspacesida [online]  http://www.myspace.com/pluxus[20070415] 
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5.1.9 Analys av Stage persona med ”The Embassy”74  
 
Musikgenre: Pop / Indie / Electronica 75   
Produktionsår: 2006 
 
Organisationen av videons struktur 
 
Videon visar en man som joggar från ett kvarter på obestämd ort, genom en stad och ett antal 
platser, fram till havet. Man får följa denna man som springer i ett varmt land klädd i ett par 
shorts. Videon berättar först och främst om hur han tar sig till havet och vad som händer på 
vägen. Den lämnar ett öppet slut och förtäljer inte i bild eller musik vad syftet, målet eller 
avsikten med att springa barfota i stekande värme en så lång sträcka. Bilderna är organiserade 
på ett sådant sätt att bilder på löparen blandas med miljöbilder. Miljöbilderna visar motiv som 
aldrig visas när löparen är i bild. Till exempel får man se kameraåkningar förbi hus, 
skyskrapor och landskap. Eftersom en ny miljöbild kommer då löparen har sprungit en stund 
förstärker detta bilden av att löparen tar sig en lång sträcka. Denna video är narrativ. 
 
 
De mest framträdande teknikerna som används 
 
När löparen är i bild är han filmad snett bakifrån eller helt bakifrån. Man får aldrig se hela 
hans ansikte utan följer honom hela tiden bakifrån. I vissa scener är kameran statisk och 
ibland följer den efter löparen. Miljöbilderna är mera svepande och rör sig från ena hållet till 
det andra i ett horisontellt plan. Detta förstärker känslan av rörelse och att kameran är på väg 
någonstans. Ljussättningen och färgen är konstant mellan klippen. Klippen då löparen är i bild 
är över lag längre än de som visar miljöerna. 
 
 
Mönster i de mest framträdande teknikerna utifrån filmens helhet 
 
Eftersom de tekniska aspekterna är mer eller mindre konstanta videon igenom finns inga 
tydliga upprepningar eller mönster av dem. Inget direkt samband med låtens uppbyggnad och 
struktur kan heller ses. 
 
 
Förslag till funktioner för de mest framträdande teknikerna och mönster de formar. 
 
Denna video kretsar kring löparen och hans färd till och mot havet. Han är tydligt inramad 
och är huvudmotivet i kamerans blickfång. I de scener som visar miljöerna finns inga tydliga 
motiv i fokus. Där sveper kameran förbi för att visa så mycket av miljön som möjligt. 

                                                 
74 ZTV (2007) Senast uppladdad video. [online] http://www.ztv.se [20070115] 
75 (2007) The Embassy myspacesida [online]  http://www.myspace.com/theembassy1[20070415] 
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5.1.10 Analys av Lose all the time med ”The Doits”76 
 
Musikgenre: Powerpop / Rock / Punk 77   
Produktionsår: 2006 
 
Organisationen av videons struktur 
 
Musikvideon visar en rad klipp på bandet som framför låten live. De står på en bergsknabbe 
ute i en sjö och spelar och sjunger. Kameran visar både bandet och omgivningen i olika 
vinklar och positioner. Denna video är icke narrativ och presenteras med abstrakt form. Fokus 
ligger i de visuella och auditiva kvalitéerna form, färg, atmosfärer, rytm och så vidare.  
 
 
De mest framträdande teknikerna som används 
 
Bandet bär vita kläder och spelar på vita instrument. Kostym, färgen och ljussättningen står i 
konstrast mot omgivningen som är mörkare. Klipptempot är högt och kameran varierar 
vinklar och perspektiv i snabb takt. Bandets sångare är oftast i fokus av de olika 
bandmedlemmarna. Det mest använda kameraperspektivet är filmat från vattenhöjd med 
riktning mot bandet som står upphöjda på berget. 
 
 
Mönster i de mest framträdande teknikerna utifrån filmens helhet 
 
Valet och organisationen av klipp och vem som är i fokus styrs av vem som spelar mest i 
låten för tillfället. När det är gitarrsolo är gitarristen och hans instrument i bild och när 
sångaren börjar en vers är han i fokus. Klipptempot är snabbt videon igenom men accelererar 
i låtens refränger och mot slutet. 
 
 
Förslag till funktioner för de mest framträdande teknikerna och mönster de formar. 
 
Kamerans perspektiv är valda så att den mörka omgivningen ramar in bandet eller 
bandmedlemmen som är i fokus. Det blir på så vis klart att se vem och vad som filmas. 
Filmen innehåller inte många grafiska element utan bandet, stranden, vattnet och resten av 
omgivningen turas om att rama in varandra. 

                                                 
76 ZTV (2007) Senast uppladdad video. [online] http://www.ztv.se [20070115] 
77 (2007) The Doits myspacesida [online]  http://www.myspace.com/thedoits[20070415] 
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5.1.11 Analys av Hold on med ”Eskju Devine”78  
 
Musikgenre: Alternative / Pop / Shoegaze 79  
Produktionsår: 2006 
 
Organisationen av videons struktur 
 
Videon är helt animerad. Fokus kretsar kring ett antal fåglar som flyger genom en animerad 
stad. Staden är på sätt och vis dynamisk. Väggar, tak, broar och vägar växer fram och bildar 
nya stadsdelar och miljöer. Ingen klassisk narration finns utan videon är icke-narrativ i 
abstrakt form. 
 
 
De mest framträdande teknikerna som används 
 
De perspektiv, miljöer och sammanhang som visas saknar på sätt och vis 
verklighetsanknytning. Saker kommer fram i bild och försvinner medan andra stannar kvar. 
Man kan urskilja vissa motiv, medan andra är abstrakta och ibland surrealistiska. 
Övergångarna och klipptempot är inte konstanta utan varierar videon igenom. 
 
 
Mönster i de mest framträdande teknikerna utifrån filmens helhet 
 
Videon, men fokus på fåglarna, är organiserade efter låtens struktur. I verserna är det bara 
några få fåglar i bild och i refrängen är det så många att de bildar en flock. Ju närmare slutet 
på videon och låter man kommer, ju fler blir fåglarna och ju snabbare flyger de. Inför varje 
refräng visas en tunnel varur fåglarna flyger fram och ut ur staden.  
 
 
Förslag till funktioner för de mest framträdande teknikerna och mönster de formar. 
 
Det mest väsentliga som videon tydligast fokuserar på, är rörelse och hur de olika elementen 
interagerar med varandra. Det som visas i bild är tydligt synkroniserade med låtens 
uppbyggnad och struktur. Vissa av de grafiska elementen, som en del hus, visas bara i 
refrängerna, medan tunneln visas i sticket, och många fåglar i refrängerna. 

                                                 
78 ZTV (2007) Senast uppladdad video. [online] http://www.ztv.se [20070115] 
79 (2007) Eskju Divine myspacesida [online]  http://www.myspace.com/eskjudivine [20070415] 
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5.1.12 Analys av Wuthering heights med ”The Sweptaways”80  
 
Musikgenre: A'cappella81 
Produktionsår: 2006 
 
Organisationen av videons struktur 
 
Denna video visar en man som ligger och sover. Han lyfts iväg av ett antal gymnaster som bär 
ut honom i en gymnastiksal medan han sover. Ute i gymnastiksalen bärs han omkring som 
rekvisita i något som liknar en blandning av en koreograferad dans och gymnastik. Dansen, 
och gymnasterna bär den sovande mannen runt i salen medan de rör sig till musiken. Han 
rullar runt på gymnaster som ligger på golvet, läggs över plintar och läggs slutligen tillbaka i 
sängen. Denna video är icke-narrativ eftersom tyngdvikten ligger på den grafiska 
sammansättningen av dans och rörelser. Den berättar först och främst färden genom 
gymnastiksalen med icke-narrativ abstrakt form. 
 
 
De mest framträdande teknikerna som används 
 
Hela videon är filmad i en tagning. Dansen och färden inramas av redskapen och väggarna av 
gymnastiksalen. Den sovande mannen, som hela tiden är i kamerans blickfång, ramas in av 
gymnasterna som bär och lyfter omkring mannen. Dansen och koreografin påverkas inte 
märkbart av musikens form eller text. Kameravinklarna varierar beroende av vart kameran för 
tillfället befinner sig, men har hela tiden mannen som sover i fokus. 
 
 
Mönster i de mest framträdande teknikerna utifrån filmens helhet 
 
Eftersom hela videon är en och samma tagning är de tekniska aspekterna desamma videon 
igenom. 
 
 
Förslag till funktioner för de mest framträdande teknikerna och mönster de formar. 
 
Eftersom mannen är i fokus och förflyttas får man inte tydligt se vart han är på väg. Man får 
se att gymnasterna byter positioner; de springer ur bild och bildar nya formationer. Först när 
mannen nått fram till den nya konstellationen, avslöjas det hur den ser ut. Detta bygger upp 
spänningar och nyfikenhet på hur den sovande mannens väg genom gymnastiksalen kommer 
att te sig. 

                                                 
80 ZTV (2007) Senast uppladdad video. [online] http://www.ztv.se [20070115] 
81 (2007) The Sweptaways  myspacesida [online]  http://www.myspace.com/sweptaways[20070415] 
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5.1.13 Analys av Death Breath med ”Death Breath”82  
 
Musikgenre: Death Metal83 
Produktionsår: 2006 
 
Organisationen av videons struktur 
 
Inledningsvis visas förtexter som anspelar på en gammal svartvit spelfilm. Förtexterna är 
ackompanjerade av ett piano. Musiken är icke diegetisk och man får se en bil köra ner för en 
backe. Föraren, en kvinna, byter radiokanal ett flertal gånger och klagar över den dåliga 
musiken. Hon hittar videons låt, blir nöjd och fortsätter köra. Efter ett tag böjer hon sig ner för 
att hämta någonting hur sin väska. Hon kör då på något och stannar därför för att gå ut och se 
efter vad det var. Hon upptäcker att det var en zombie som ligger överkörd bakom bilen. Hon 
springer skrikandes tillbaka för att köra därifrån. Bilen startar inte samtidigt som zombien är 
utanför rutan och vill komma in. Hon springer därför ur bilen och in i den omgivande skogen 
och hamnar på en gammal kyrkogård. Hon försöker fly från zombien som kommer närmare 
och närmare. Hon faller, blir fångad med lyckas slita sig loss. Slutligen faller hon i famnen på 
zombien som andas rök och spottar blod. I sista scenen ger kvinnan upp kampen och tittar 
lugnt tillbaka på zombien.  
 
Musiken är inledningsvis och under jakten icke diegetisk. I scenen där kvinnan lyssnar på 
radio och sitter i bilden är den diegetisk. Denna video han en tydlig berättarstruktur och är 
därför narrativ. 
 
De mest framträdande teknikerna som används 
 
Både typsnitt och filmkvaliteten gör att man får känslan av att det är en gammal inspelning. 
Ljussättningen och filmen liknar gammal stumfilm. Hela tiden görs anspelningar på 
skräckfilm från den gamla skolan. Man känner igen rollsättningen där det oskuldsfulla 
kvinnliga offret blir jagad över en gammal kyrkogård av en zombie. Både smink och kostym 
förstärker denna känsla.  
 
 
Mönster i de mest framträdande teknikerna utifrån filmens helhet 
 
Kvinnan filmas under jakten med en skakig handkamera bakifrån. Zombien filmas framifrån 
med en statisk kamera. Fokus ligger på hans rörelser. Han inramas ofta av skuggor från träd 
och gravstenar. Klipptempot är i regel högre när kvinnan visas än när zombien är i helbild. 
När zombiens ansikte visas i närbild är däremot klippen korta och blixtrar snabbt förbi.  
 
 
Förslag till funktioner för de mest framträdande teknikerna och mönster de formar. 
 
Om videons struktur följer låtens text är omöjligt att avgöra eftersom texten genomgående är 
ohörbar. Man kan däremot se tydligt se hur karaktärerna framställs på olika sätt. Kvinnan 
filmas med skakig kamera, hon är mjukare ljussatt och ramas in av skogen. Zombien är 
stadigt filmad, hårdare ljussatt och ramas in av gravstenarna. 

                                                 
82 ZTV (2007) Senast uppladdad video. [online] http://www.ztv.se [20070115] 
83 (2007) Death Breath myspacesida [online]  http://www.myspace.com/deathbreathdeathmeta[20070415] 
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5.1.14 Analys av Destiny Calling med “Melody Club”84  
 
Musikgenre: Pop / Rock85   
Produktionsår: 2006 
 
Organisationen av videons struktur 
 
Denna video visar bandet som spelar på en scen. Scenen är belyst och har stora väggar i klara 
färger. Bandmedlemmarna står uppställda på podium där trummisen är längst bak, gitarristen 
till vänster, bassisten till höger och sångaren i mitten. Vissa grafiska element visas. Däribland 
ett vitt animerat streck som åker längst väggarna, framför och bakom bandmedlemmarna. På 
väggarna ses en grafisk silhuett av en person som dansar. I ett av låtens parti ser man 
datorgenererade färger som smälter in i varandra. Denna video saknar orsak och effekter och 
är icke-narrativ med abstrakt form. Det är kompositionen, färgerna och formerna som 
tillsammans skapar sammanhang och helhet. 
 
 
De mest framträdande teknikerna som används 
 
Alla omgivande väggar är belysta på ett sådant sätt att de är starkt enfärgade. Bandet är klädda 
i svart och vitt och står på så sätt i kontrast mot den färgade bakgrunden. Sångaren är mest 
förekommande i kamerans blickfång. Han är starkast belyst och bandet är genomgående 
svarta silhuetter mot den enfärgade bakgrunden.  
 
 
Mönster i de mest framträdande teknikerna utifrån filmens helhet 
 
Kameran tenderar att zooma in och fokusera på det som händer i musiken. Till exempel är 
sångaren i centrum när han börjar sjunga, och gitarristen i blickfånget då han spelar solo. 
 
 
Förslag till funktioner för de mest framträdande teknikerna och mönster de formar. 
 
Färgsättningen följer konsekvent låtens form. I varje parti (vers, refräng och stick) byter 
lamporna färg. Till exempel går videon inledningsvis i rött, och byter i första sticket till grönt 
och vidare till blått. Låten har även ett instrumentalt mellanspel där bilden går över att visa ett 
datorgenererat färgspel. Låtens text avspeglas inte uppenbart eftersom videon följen en 
abstrakt berättandeform. 

                                                 
84 ZTV (2007) Senast uppladdad video. [online] http://www.ztv.se [20070115] 
85 (2007) Melody Club myspacesida [online]  http://www.myspace.com/melodyclub  [20070415] 
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5.1.15 Analys av Natural High med ”Hammerfall”86 
 
Musikgenre: Metal87 
Produktionsår: 2006 
 
 
Organisationen av videons struktur 
 

“Five centuries after the great disaster wiped out the earth. But mankind survived. And so did the 
instinct, and desire to rebuild what has been destroyed, so long ago.” 

 
Med dessa ord börjar denna video, med text och berättarröst. Man får se en svart 
framtidsvision i fantasy-anda fylld av kamp och åtrå. Hela videon utspelar sig på denna mörka 
plats. Man får se en riddare som rider på en stor fågel. Han kretsar över en gammal borg. Inne 
i borgen ser man en kvinna, klädd i vitt, som släpas in i ett rum av en fångvaktare till sin cell 
där hon hålls fången. Riddaren som flyger stannar upp över borgen som om han hörde bandet 
spela där inne. Han hoppar av fågeln och ner genom taket på borgen. Han befinner sig nu i en 
stor sal där han får syn på kvinnan. Riddaren byter skepnad och blir till en vampyr som väser 
med sina huggtänder. Med krafterna av en vampyr slår han ner vakterna som håller kvinnan 
fången med sin magiska hammare. Kampen om kvinnan intensiveras låten igenom. Tillslut får 
riddaren kvinnan och återvänder till sin fågel och flyger iväg. 
 
I borgen får man också se bandet spela. Bilder från bandet och historien med riddaren växlar. 
Låtens text handlar om kampen om kvinnan och följer dess form. En blandning av diegetiska 
och icke-diegetiska ljud, olika handlingar och skepnader bildar tillsammans ett sammanhang 
och ett berättande. Videon är narrativ, där bandet står för berättandet och riddarens framfart är 
berättelsen. 
 
De mest framträdande teknikerna som används 
Färg och ljussättningen förstärker berättandet. Videon går i mörka nyanser och ger känslan av 
en förstörd, mörk och förgiftad värld. Omgivningen, platsen och karaktärerna står i stark 
kontrast mot kvinnan som är ljus och klädd i vitt. Datoranimerat och filmat blandas och 
möjliggör filmens rollsättning. Klipptempot är snabbt och även växlingarna mellan de olika 
händelserna. Overkliga kameraplaceringar och åkningar förstärker känslan av att platsen 
videon utspelar sig i tillhör fantasins värld. 
 
Mönster i de mest framträdande teknikerna utifrån filmens helhet 
Man kan urskilja olika kameraspråk i de olika handlingarna. När bandet är i bild är kameran 
mer eller mindre statiskt framifrån med sångaren i förgrunden. Han tittar in i kameran och 
bandet är utåtriktat. När riddaren filmas är kameravinklarna låga och framhäver riddarens 
överlägsenhet och styrka. Vampyrerna filmas med korta svepande klipp. Det som binder de 
olika händelserna samman, är ljus och färgsättning. 
 
Förslag till funktioner för de mest framträdande teknikerna och mönster de formar. 
Både videons form, roll-, färg- och ljussättning bildar tillsammans med animationerna och 
kameravinklarna en påhittad värd. De spelar på så sätt en nyckelroll i att framhäva och skapa 
den påhittade värld som videon utspelar sig i. 
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5.2 Sammanfattning av gjorda analyser  
 
Tabell1, Sammanfattning av genomförandet (s. 16-30) 
 

Låt / Artist Struktur Teknik och stil Mönster i 
teknik 

Funktion av 
teknik 

Musikgenre 

We’re so loud / 
Dub Sweden 

Narrativ Animerad och 
filmad. Surrealistisk 
framtoning. 

Färgsättning 
eskalerar mot 
slutet. 

Färgsättning 
ramar in motiv. 

Pop / 
Electronica / 
Indie 

Stay in shade / 
José Gonzalez 

Abstrakt Animerad. Visuella 
former som formar 
mönster. 

Kombinationer 
och hastighet på 
bilder centralt. 

Hastighet på 
animationerna 
följer musiken. 

Acoustic / 
Singer 
songwriter 

Vinternoll2 / Kent Narrativ Filmad utomhus 
med naturlig 
belysning. Statisk 
och svepande 
kamera. 

Svepande 
ljuskägla i skog 
där olika element 
förstärker 
musikens form. 

Miljö, 
kameravinklar 
och ljuskägla 
ramar in motiv. 
Låttext central. 

Rock / Indie / 
Alternative 

Live Tomorrow / 
Laleh 

Narrativ Två olika teman 
med mjuk 
respektive hård 
ljussättning. 

Olika men kon-
sekventa tekniker 
och stilar mellan 
de båda temana. 

De olika 
temana repre-
senterar olika 
känslostadier. 

J-POP / 
Reggae / 
Punk 

13 /  Håkan 
Hellström 

Narrativ Bildkollage i slow-
motion i 
dokumentär stil. 

Bilder följer 
låttext uppenbart 
och symboliskt. 

Förstärker 
känslan av att 
videon är 
dokumentär. 

Pop 

Hundliv / Gubb Narrativ Två teman med 
dokumentär stil. 

Olika 
kameravinklar 
mellan de olika 
temana. 

Låttext har 
funktion som 
berättaröst. 
Säger vad som 
visas i bild. 

Hiphop 

Hela dan varje 
dag / Ison o Fille 

Narrativ Två teman med 
artist i fokus. 
Dokumentär stil. 

Två teman som 
skiljer sig åt med 
valet av 
kamervinkel. 

Temana följer 
musikens form 
och visar 
artisten som 
huvudmotiv. 

Hiphop / Rap 

Kinoton / Pluxus Narrativ Hela videon i en 
tagning. Kamera 
som följer en 
dansare. 

Inga mönster då 
videon är i en 
tagning. 

Kamerans 
strävan att få 
dansaren som 
motiv mitt i 
bild. 

Electronica / 
Experimental 
/ Techno 

Stage persona / 
The Embassy 

Narrativ Löpare filmad 
rörligt bakifrån och 
miljöbilder filmat 
statiskt. 

Inga uppenbara 
mönster som 
förhåller sig till 
musiken. 

Löparen är det 
tydliga 
huvudmotivet. 

Pop / Indie / 
Electronica 
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Låt / Artist Struktur Teknik och stil Mönster i 

teknik 
Funktion av 
teknik 

Musikgenre 

Lose all the time / 
The Doits 

Abstrakt Koncentration på 
artister och hur 
dessa inramas med 
hjälp av miljö, 
ljussättning och 
kameravinklar. 

Olika tekniker 
följer vad som 
visas i bild och 
till viss del låtens 
form. 

Teknikerna 
fokuserar starkt 
på vilket motiv 
som ska synas. 

Powerpop / 
Rock / Punk 

Hold on / Eskju 
Divine 

Abstrakt Animerad. Motiven 
(med fokus på 
fåglar) framställs 
tydligt, abstrakt och 
surrealistiskt. 

Fåglarnas färd 
genom den 
animerade staden 
följer låtens form 
och intensitet. 

Fokus med 
tekniken ligger 
i rörelse och 
hur de olika 
elementen 
interragerar 
med varandra. 

Alternative / 
Pop / 
Shoegaze 

Wuthering heights 
/ The Sweptaways 

Abstrakt Kamera som följer 
en sovande man i 
dokumentär stil. Allt 
i en tagning. 

Inga mönster då 
videon är i en 
tagning. 

Kamerans 
strävan att få 
den sovande 
mannen som 
motiv mitt i 
bild. 

A'cappella 

Death Breath / 
Death Breath 

Narrativ Gammal 
stumfilmsestetik. 
Även rollsättning 
har denna prägel. 

Olika 
kameravinklar 
och inramningar 
för de två olika 
huvudkaraktärern
a. 

Filmens 
”gamla” känsla 
och 
framställningen 
av de olika 
huvud-
karaktärerna. 

Death Metal 

Destiny Calling / 
Melody Club 

Abstrakt Bandet och 
kontrasten mellan 
dem och 
omgivningen. 

Färgsättning och 
blickfång följer 
låtens form. 

Olika tekniker 
förstärker de 
olika partierna i 
låten. 

Pop / Rock 

Natural High / 
Hammerfall 

Narrativ Filmad och 
datoranimerad. 
Olika klipptempo, 
färg och ljussättning 
mellan omgivning 
och karaktärer. Två 
teman. 

Olika tekniker 
mellan de olika 
temana. 

Största 
funktionen är 
att förstärka de 
olika temana 
samt att bygga 
upp en 
fantasivärld. 

Metal 
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6 Slutsatser och diskussion 
 
Sammanfattingen på föregående sidor (s. 31-32) beskriver vilka berättarstrukturer och stilar 
som förekommer i de undersökta videorna. Ett flertal strukturer och stilar återfinns i olika 
kombinationer. Det går att urskilja enskilda element ur videorna som tillsammans bidrar till 
helheten, eller filmens röda tråd. Precis som Boggs  menar, syftar dessa element på att skapa 
filmens idé, dess poäng eller meddelande.  Han menar ju att filmskaparens avsikt är att 
fokusera kring handlingen, känslomässisga stadier, sinnesstämningar, karaktärer, stilar eller 
strukturer utifrån dessa element.88  Analysen bekräftar således påståendena och visar på 
mångfalden och spektrat av kombinationer ar berättarstrukturer och stilar inom Svenska 
musikvideor. Antingen de är narrativa eller icke narrativa, kan man hitta mönster som skapar 
en helhet. Såväl Death Breath med ”Death Breath”, med narrativ berättarstruktur, som Lose 
all the time med ”The Doits”, med abstrakt berättandestruktur, skapar ett sammanhang av den 
tolkande åskådaren.  
 
Utifrån analysmaterialet är dessa punkter de mest påtagliga och väsentliga sambanden i de 
femton videorna: 

 
• Tio musikvideor har en narrativ struktur medan fem har en abstrakt. 
• Nio stycken använder artisten som huvudmotiv och koncentrerar videons struktur 

och teknik kring dessa. 
• Sju av videorna använder valet av teknik för att framhäva huvudmotivet. 
• Fyra videor är helt eller delvis animerade.  
• Fyra videor byggs kring två olika teman där valet av teknik skiljer temana åt. 
• Det är fyra videor som uppenbart följer låtens form varav två har låttexten som 

berättarröst. 
• I fyra av fem videor som använder abstrakt berättarstruktur följer valet av teknik 

låtens form. 
• Tre videor är filmad med dokumentär stil varav två av dem har två olika teman 

som följer texten och låtens form. 
• Tre videor har ingen form på valet av teknik då de är helt eller delvis filmade i en 

tagning. 
 
Det vanligast förekommande berättarformen i de analyserade videorna är den narrativa, men 
även den abstrakta finns representerad. Inga av videorna använder sig alltså av kategorisk, 
retorisk eller accesionsform. Resultatet visar också att stilen generellt varierar i de videor med 
narrativ berättarstruktur. Vissa videor har dock både samma berättarstruktur och använder sig 
av liknande stilar. Till exempel finns en tendens hos de videor med dokumentär stil att de 
innehåller två teman samt att tekniken följer texten och låtens form. Intessant är dock att det 
är stilen som varierar mest och att det är svårt att hitta direkta likheter för denna faktor i de 
olika musikvideorna. Boggs skriver att berättandeformen står för filmens helhet och 
organisation89, och Bordwell menar att stilen står för hur saker och ting framställs med hjälp 
av olika tekniker och miljöer.90 Av detta kan man dock inte dra slutsatsen att formen är 
viktigare än stilen i musikvideon, utan snarare att videons form oftast berättas och är 
organiserad på liknande sätt. 
 

                                                 
88 Boggs Joseph M, (2003). The art of watching films, McGraw-Hill College: USA, s 11 
89 Ibid, s 11 
90 Bordwell D, m.fl. (1997) Film art, an introduction, fifth edition, University of Wisconsin, s. 90 
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De flesta av videorna lägger artisten i centrum av berättandet. Många av dessa använder ett 
tydligt val av teknik för att framhäva huvudmotivet i blickfånget. De videor som innehåller 
animerade element har som största gemensamma nämnare att tekniken förstärker den 
fantasivärld filmen utspelar sig i. Det mest anmärkningsvärda är att de animerade videorna 
generellt använder en abstrakt berättandeform och koncentrerar sig snarare på 
bildkomposition, rytm och färg snarare än en huvudperson eller artist. 
 
Varje video använder även en samordnad stil. Vare sig det rör sig om ett eller fler teman så är 
stilen genomgående. Exampelvis har Hundliv med ”Gubb” två stilar som används konsekvent 
och förenar de olika temana. Detta bland annat genom att använda olika kameravinklar och 
liknande ljussättning för respektive tema. Bordwell menar att stilen spelar en nyckelroll vad 
gäller funktionen av hur saker och ting framställs91, och i förlängningen även hur berättandet 
sker. Detta visas tydligt i Hold on med ”Eskju Divine”, där fokus och inramning ligger på 
fåglarnas färd genom den animerade staden. Detta blir centralt då det har starka samband med 
hur filmens olika element interagerar med varandra. Samma samband kan även ses i Live 
tomorrow med ”Laleh” och Kinoton med ”Pluxus”. Här spelar stil och fokus en central roll 
vad gäller berättarstrukturen. Om jag fick välja ut en faktor som kunde knytas till varje video 
och som spelade störst roll i framställandet och tolkningen, skulle jag välja stilen vid sidan om 
berättarstrukturen. Stilen är den som varierar mest mellan de olika regissörerna och videorna 
fast som inom varje film är mest homogen. Saker som färgsättning, kameravinklar och olika 
tekniker används konsekvent videon igenom. Ska man däremot med avseende på stil jämföra 
de olika videorna sinsemellan hittar man ytterst få genemsamma nämnare. Intressant är dock 
att där man hittar kontaktytor mellan olika videors stilar, till exempel mellan Hela dan varje 
dag med ”Ison och Fille” och Hundliv med ”Gubb”, faller båda inom samma musikgenre. Om 
man hårdrar detta, så är det stilen och inte berättarstrukturen som står starkast knuten till 
musikgenren. Använder man då begreppet ”musikstil” som ofta användas synonymt med 
”musikgenre” känns sambandet till videons stil och musiken mer naturligt. De undersökta 
videorna representerade flertalet musikstilar vilket förvisso förklarar spridningen på 
videostilarna. Det fanns dock ett antal videor som föll inom samma genre. Till exempel fanns 
i urvalgruppen flera låtar i pop-genren och hip hop-genren. Den musikgenre som tydligast 
uppvisade likheter i undersökningen var just hip hop-videorna. Varför detta visade sig 
tydligast just inom hip hop-genren snarare än pop-genren kan jag bara gissa. Faktorer som 
grad av identitet, starkare genrekonventioner, kommersialism och internationellt inflytande 
kan ligga bakom. Det är möjligt att man med ett större antal undersökta videor skulle se ett 
klarare samband mellan musikvideons stil och berättandestruktur, och musikgenren den 
representerar. Utifrån denna undersökning kan man endast faststlå att hip hop genren 
använder så pass lika stilar och strukturer att de kan ses som genrekonventioner. Utifrån dessa 
observationer kan man som Svenska Akademiens ordlista menar lättare fastslå tendensen att 
se genresamband mellan hip hop-videorna eftersom de uppvisar element som kan knytas till 
samma sort, slag eller konstart; både i musik och musikvideo.92 Man kan utifrån detta påstå att 
hip hop videoren utgör en subgenre till svenska musikvideogenren. 
 
Boggs menar att ljud placeras i filmen för att skapa struktur och rytm i klippen och för att 
förstärka känslor.93 I musikvideons värld kan man kanske förvänta sig det motsatta; att 
filmens struktur skulle placeras i musiken för att skapa rytm i klippen. Videon kan ju trots allt 
ses som en förlängning av musiken, då videon görs till låten då den är skriven och klar. En 
förklaring tror jag kan vara att regissören i många fall kommer från en bakgrund som 
                                                 
91 Bordwell D, m.fl. (1997) Film art, an introduction, fifth edition, University of Wisconsin, s. 90 
92 Okänd författare, (1998) Svenska Akademiens ordlista P. A. Norstedt & söner 
93 Boggs Joseph M, (2003). The art of watching films, McGraw-Hill College: USA, s.248-249 
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spelfilmsregissör och kanske inte själv är musiker. Det är därför musiken inte verkar spela 
lika stor roll i berättandet och stilen som funktionen av teknikerna gör. Jag påstår inte att det 
finns ett självändamål att iscensätta en video till musik, utan vill bara påvisa tendenser som 
kanske har sitt ursrpung ur den klassiska filmvärlden och inte direkt ur musikvärlden. Men i 
några videor, bland annat Vinternoll2 med ”Kent”, används musikens form och låttexten i 
synnerhet för att driva berättandet framåt. Här fungerar texten som en berättarröst som 
förtäljer i ord vad som visas i bild. Detta exempel visar förvisso att filmen ordnas efter 
musiken, men på ett manéer som är vanligt förekommande i spelfilm. Det är mer uppenbart 
att just låttext används som berättarröst snarare än att instrument, harmonier, rytmer eller 
melodier bygger struktur, klipptempo eller stil. Jag vill påstå att de videor jag analyserat står i 
stark anknytning och haft stort inflytande av spelfilmen. 
 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
 
För att kunna dra säkrare slutsatser skulle en analys kunna göras på ett större antal videor. 
Man skulle även kunna göra analyser i olika länder och jämföra. Detta skulle kunna gå att 
göra under ett antal år för att på så vis kunna utröna trender i musikvideoindustrin. Ett annat 
alternativ vore att väva in en djupare textanalys av låtarna för att se om det fanns fler 
dimentioner att jämföra. 
 
För att starkare kunna förankra sambandet mellan musikvideors berättande och spelfilm, 
kunde en undersökning göras på regissörer, som arbetat med både musikvideor och spelfilm. 
Man kunde då på ett mer säkert sätt undersöka om det fanns paralleller i berättarform och stil 
mellan de olika filmtyperna. 
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