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Sammanfattning 
Denna skriftliga reflektion inom självständigt konstnärligt arbete behandlar klassisk 
musik och filmmusik som musikformer. I studien analyseras och diskuteras 
emotionella upplevelser hos musikern vad gäller likheter och skillnader med 
inriktning mot den typiska romantiska stilen.  

Syftet är tvåfaldigt: i) att som musiker och violinist i ett konsertsammanhang framföra 
fyra verk: två från den klassiska romantiska repertoaren, två från 
filmmusikrepertoaren; ii) att som musiker analysera hur jag interpreterar och 
upplever klassisk musik och filmmusik.   

De två spåren täcker in det väsentligaste för att komma fram till ett svar på vad 
likheterna och skillnaderna innebär för upplevelser av musiken.   

Studiens resultat påvisar att jag som musiker upplever en skillnad i hur jag instuderar 
och interpreterar de fyra musikstyckena utifrån om det är klassisk musik eller 
filmmusik. Klassisk musik upplever jag som mer konventionsstyrd medan filmmusik 
möjliggör en friare interpretation.  

Nyckelord: klassisk musik, filmmusik, Hess, Fauré, Sarsasate, Williams, violin  
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1. Inledning 
Jag har spelat violin i 16 år. Större delen av mitt liv har jag upplevt musiken och haft 
den tätt inpå mig på ett eller annat sätt. Dessa år har jag spelat klassisk repertoar, 
men jag har så långt jag kan minnas också varit nyfiken på filmmusik. Det som 
fascinerar mig mest är hur filmmusiken påverkar oss. Idén om att komponera musik 
till rörlig bild för att framhäva, förhöja vissa känslotillstånd är ofta genialiska och 
kräver riktigt finess hos kompositören. Möjligheten att efterlikna alla möjliga genrer 
gör att filmmusiken är väldigt bred och kan formas efter det som efterfrågas. Jag 
tycker att det kan vara intressant för en klassisk musiker som jag själv att se likheter 
och skillnader mellan den traditionella klassiska musiken och filmmusiken. 

Jag kommer ihåg hur spännande jag tyckte det var att skriva min kandidatuppsats 
(Jøssing 2014). Då skrev jag om Mendelssohns violinkonsert i e-moll med en 
tillhörande övningsguide. Jag hade redan då en idé om att jämföra klassisk musik med 
filmmusik eftersom de båda är relevanta musikformer för mitt intresseområde inom 
musiken.  

1.1 Syfte  
Syftet med studien är att i två led undersöka och analysera emotionella upplevelser 
av klassisk musik och filmmusik utifrån såväl ett musikerperspektiv som ett publikt 
perspektiv. Som musiker framför jag i ett konsertsammanhang fyra verk, två från den 
klassiska romantiska repertoaren och två från filmmusikrepertoaren. I nästa led 
analyseras hur jag instuderar och interpreterar styckena.  

Med dessa två led vill jag inte bara åstadkomma en analys av mitt spel och hur jag 
upplever musiken utan också kartlägga upplevelser om klassisk musik och filmmusik.  

1. 2 Metod 

Metodologiskt har jag för att uppfylla syftets första led framfört fyra klingande verk 
på min examenskonsert som genomfördes på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm i 
maj 2016. Verken som framfördes var Gabriel Faurés Violinsonat i A-dur, John 
Williams Schindler´s List, Nigel Hess Ladies in Lavender samt Pablo Sarasates Caprice 
Basque.  

I nästa led har jag utfört litteraturstudier om kompositörernas biografica och 
därefter gjort analyser av de fyra musikaliska verkens karaktär, med form och 
struktur, satsuppbyggnad, instrumentation, teman, osv. I relevanta fall redovisas 
notutdrag. Samtliga fyra stycken har jag själv valt, utifrån förslag av min adjunkt i 
violininterpretation Bartosz Cajler.  

De klassiska styckena har jag valt för att de är en blandning av två stilar som ändå är 
från den romantiska perioden. Filmmusikstyckena har jag valt för att de gestaltar vad 
filmmusik är för mig. De är vackra och skapar många tankar. De är också två stycken 
som är skrivna för violin. De fyra styckena tillsammans bildar en bra kombination att 
göra jämförelser mellan.        
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2. Resultat 
I detta kapitel redovisas studiens resultat. Först presenteras respektive kompositör 
och stycke. När det gäller filmmusikstyckena presenteras också kortfattat filmernas 
handling. Ordningen redovisas utifrån examenskonsertens framförande: Fauré, 
Williams, Hess och Sarasate. I nästa led redovisas resultat av exekutörens 
upplevelser av instudering och interpretation av de fyra verken, i kategorierna 
klassisk musik och filmmusik. Utifrån enkätstudien redovisas och analyseras resultat 
av respondenternas svar gällande upplevelser av klassisk musik och filmmusik.     

2.1.1 Om Gabriel Fauré 

Gabriel Urbain Fauré föddes i Sydfrankrike den 12 maj 1845 och dog 4 november 
1924. Fauré var en fransk romantisk kompositör, organist, pianist och lärare. Han var 
en av de främsta franska kompositörerna i sin generation och hans musikaliska stil 
påverkade många av 20-talets kompositörer. Bland hans mest kända verk är hans 
Pavane, Requiem, Après un rêve och Clair de lune. Även om hans mest kända och mest 
tillgängliga kompositioner i allmänhet är hans tidigare, komponerade Fauré många av 
hans mest ansedda verk under senare år. (Wikipedia, Gabriel Fauré). 
(http://www.laphil.com/philpedia/music/sonata-no-1-major-op-13-gabriel-faure)  

Fauré föddes i en kulturell men inte särskilt musikalisk familj. Hans talang blev tydlig 
när han var en liten pojke. När Fauré var nio år skickades han till en musikhögskola i 
Paris där han utbildades för att vara organist och körmästare. Bland hans lärare fanns 
Camille Saint-Saëns. Efter examen från musikhögskolan 1865 levde Fauré ett 
anonymt liv som organist och lärare, vilket gav honom lite tid att komponera. Fauré 
blev framgångsrik som organist och koncentrerade sig mest på komposition under 
sommaren när han återvände till sitt hus på den franska landsbygden. Under Faurés 
senare år erkändes han i Frankrike som den ledande franska kompositören. I 1922 
hölls en nationell musikalisk ceremoni som en hyllning till hans musik under ledning 
av Frankrikes president. Utanför Frankrike tog Faurés musik årtionden att bli allmänt 
accepterad, förutom i Storbritannien där han alltid hade haft lyssnare.  

Faurés musik har beskrivits som att koppla samman romantikens slut med 
modernismen i andra halvan av 20-talet. Under de senaste tjugo åren av sitt liv led 
Fauré av ökad dövhet. 

(Wikipedia, Gabriel Fauré) (http://www.laphil.com/philpedia/music/sonata-no-1-
major-op-13-gabriel-faure) 
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Om Faurés violinsonat i A-dur 

Faurés violinsonat består av fyra satser.  

• Allegro Molto 

• Andante 

• Allegro Vivo 

• Allegro Quasi Presto  

Violinsonat nr 1 i A dur var färdigställd 1876 (vid 31 års ålder) och var tillägnad 
violinisten Paul Viardot som även spelade på premiären med Faure vid pianot. Med 
tanke på Faurés tekniska nivå på pianot är pianostämman svår att spela och pianister 
har problem med den. Den ställer höga tekniska krav. Detta visas från början av 
första satsen där det vackra huvudtemat spelas först ensamt av pianot. Det är tydligt 
att Fauré ville visa hans talang på pianot.  

Första satsen är lyrisk och kraftfull med undertoner av glädje och triumf, särskilt i 
början av återtagningen där båda instrumenten sprider den känslan. Denna sats 
använder sig av mycket av brutna oktaver och av dynamiska svällningar som är typisk 
för romantisk fransk musik. Satsen är skriven i en svepande sonatform och är den 
längsta satsen av alla fyra.   

Den andra satsen är mer melankolisk men har återkommande stunder av 
passionerad optimism. Instrumenten stödjer varandra lite mer försiktigt här och 
växlar mellan olika roller samtidigt som den strävar mot att väva ihop varandra. 
Sammansättningen av denna rörelse ger lyssnaren känslan av att satsen alltid håller på 
att byggs upp och nå klimaxen. Med en taktart på 9/8 delar visar på en vals eller 
barcarolle. 

Den långsamma satsen följs av ett underbart livfullt scherzo. Den här satsen är lätt 
och livlig och genomsyras av ett mer mystiskt mittparti som verkligen skiljer sig från 
öppningen resten. Tillslut avslutas satsen med en lekfull och humoristisk dialog 
mellan fiolen och pianot. Denna sats går i 2/8 delar istället för ¾ dels takt. När man 
spelar satsen får man verkligen en känsla av en långsam tretaktkänsla.   

Sista satsen, finalen ger sonaten den vackra, optimistiska avslutet som den förtjänar i 
en rondoform. Violinen har en djärv stämma medan det också finns stunder av 
känslomässig passion. Stycket når sin slutliga klimax efter en känslig coda och ger 
plats för en slutlig befrielse av triumf. Balansen mellan återhållsamhet och skönhet 
som används i denna sonat är fina exempel på styrkan i Faurés komposition. 

Totallängd på stycke: 25 minuter.  
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2.1.2 Om John Williams 

En viktig aktör som bidrog till 1970-talets renässans för den symfoniska filmmusiken 
var John Towner Williams, känd som John Williams. Johan Williams föddes i 
området Flushing, Queens i New York den 8 februari 1932. Son till Esther (Née 
Towner) och Johnny Williams, en jazz-trummis som spelade med Raymond Scott 
Quintet. På grund av hans fars musikintresse började John Williams spela piano och 
ta lektioner i ung ålder. Med sin familj flyttade John Williams till Los Angeles, 
Kalifornien, 1948. Han studerade vid University of California i Los Angeles en kort 
stund innan han blev inkallad till US Air Force 1951. Han utförde och arrangerade 
musik för US Air Force som en del av sitt uppdrag. Efter tre års militärtjänst återvände 
Williams till New York City där han arbetade som jazzpianist. Han antogs också som 
student vid Juilliard School of Music. Där studerade han med den berömda läraren 
Rosina Lhevinne i strävan efter sin dröm om att bli konsertpianist.  

Efter sina studier vid Juilliard och Eastman School of Music återvände Williams till Los 
Angeles där han började arbeta som orkestratör hos olika filmstudior. Williams 
arbetade bland annat med kompositörer som Franz Waxman, Bernard Herrmann 
och Alfred Newman.1956 anställdes Williams som pianist vid Twentieth-Century Fox 
Studio Orchestra.  

Med en karriär som sträcker sig över sex decennier har han komponerat några av de 
mest populära och kända kompositionerna i filmhistorien som Jaws, Star Wars, 
Superman, E.T., Indiana Jones, Jurassic Park, Home Alone, Harry Potter och Schindler´s list.  

(https://www.biography.com/people/john-williams-9532526) 

(http://www.johnwilliams.org/reference/biography) 
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Om Schindler´s list – filmens handling 

En brinnande tändsticka. Två vekar som tillhör stearinljus tänds långsamt. Under 
andra världskriget hade tyskarna tvingat lokala polska judar att förflytta sig till det 
överfulla Ghettot i Kraków. Oskar Schindler, en etnisk tysk och opportunist 
anländer till staden i hopp om att tjäna pengar. Som en medlem av nazistpartiet tar 
Schindler emot mutor från Wehrmacht (tyska väpnade styrkor) och SS-tjänstemän 
och förvärvar en fabrik för att producera porslin. För att hjälpa honom att driva 
verksamheten får Schindler hjälp av Itzhak Stern, en lokal judisk tjänsteman som har 
kontakter på svarta marknaden och det judiska näringslivet. Stern hjälper Schindler 
att ordna finansiering för fabriken i utbyte mot att det judiska rådet får en del av de 
produkter som tillverkas. Schindler upprätthåller relationer med nazisterna och har 
en stor rikedom och status som "Herr Direktor". Stern tar hand om all 
administration. Schindler anställer judiska arbetare eftersom de kostar mindre att 
anställa medan Stern säkerställer att så många som möjligt får jobb i fabriken, vilket 
sparar dem från att transporteras till koncentrationsläger eller dödas.  

SS-kaptenen Amon Göth anländer till Kraków för att övervaka det nya bygget av 
Płaszów koncentrationsläger. När lägret är klart tömmer han ghettot och dödar de 
som protesterar, samt äldre och handikappade. Många människor skjuts och dödas i 
processen att tömma gettot. Schindler bevittnar massakern och påverkas djupt. Han 
märker speciellt en liten tjej i en röd jacka (den enda färgen i filmen som annars är 
svartvit). Schindler fortsätter att upprätthålla sin vänskap med Göth och genom 
mutor och gåvor fortsätter han att njuta av SS-stöd. När tiden går, skiftar Schindlers 
fokus från att tjäna pengar för att försöka spara så många liv som möjligt. För att 
bättre skydda sina arbetstagare, stöttar Schindler Göth till att låta honom bygga ett 
undangömt koncentrationsläger. 

När tyskarna börjar förlora kriget är Göth beordrad att skicka de återstående 
judarna i Płaszów till Auschwitz koncentrationsläger. Schindler frågar Göth om han 
kan flytta sina arbetare till en ny ammunitionsfabrik som han planerar att bygga i sin 
hemstad Zwittau-Brinnlitz. Göth går med på det, med en muta. Schindler och Stern 
skapar "Schindlers lista", en lista på cirka 850 personer som ska överföras till 
Brinnlitz och därigenom räddas från transport till Auschwitz. 

Tåget som transporterar kvinnorna och barnen omdirigeras av misstag till 
Auschwitz-Birkenau. Schindler mutar Rudolf Höss, kommendanten av Auschwitz, 
med en väska med diamanter för att få tillbaka dem. På den nya fabriken förbjuder 
Schindler SS-vaktarna att komma in på fabriksgolvet. Under de närmaste sju 
månaderna spenderar han mycket av sin förmögenhet att muta vakter och köpa 
produkter från andra företag för att lura nazisterna att han producerar varor i 
fabriken. Schindlers pengar tar slut 1945, precis då Tyskland förlorar kriget. 
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Om Schindler´s list – musiken 

Innan melodin ens börjar spelas inledningsfrasen av en oboe. Oboen är ett vanligt 
instrument att användas inom filmmusik och är oftast förstahandsalternativet för 
känslomässigt viktiga ögonblick. 

Det som händer i detta notexempel är att melodin rullar kring en upprepad idé som 
framträder fem gånger. Två upprepade nedåtgående intervaller i början av varannan 
takt, från och med den första. Denna upprepning ger stabilitet till melodin och 
samtidigt känns det inte repetitivt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melodin och valet att använda en violin är viktigt för detta stycke och inte bara för 
att Itzhak Perlman är en av världens största violinister. En viktig aspekt är violinens 
breda intervall som i detta fall används fullt ut. Nu kan melodin sträckas och växas 
över hela stycket för att gå från violinens lägsta ton till sista noten som är drygt tre 
oktaver högre.  

I detta stycke används den lösa g-strängen och d-strängen ganska ofta. Som violinist 
är det obekvämt att spela lösa strängar eftersom de har ett helt annat ljud än när 
man trycker ner strängen. Öppna strängar på fiolen har ett distinkt ljud som jag 
skulle beskriva som rustik. Det intressanta i detta stycke är att Itzak Perlman 
använder sig av de lösa strängarna ofta. John Williams hade kunnat ändra på detta 
och byta tonart men lät det vara kvar.  

Stycket genomsyras av ett lugn samtidigt som det är återhållsamt espressivt. Stycket 
byggs upp av att man förflyttar sig upp och ner i oktaver, vilket automatiskt gör att 
stämningen ändras i musiken utan att man nödvändigtvis behöver göra något extra 
som musiker. Temat återkommer flera gånger men vid takt 26 kommer det en helt 
ny del i några takter. (Se takt 26 i nästa exempel). Det här stycket är komponerat i 
ABA form.    
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I takt 34 kommer temat tillbaks igen i en högre oktav än början. Stycket avslutas med 
en lättare utsmyckning av temat men håller sig fortfarande strikt inom vissa ramar. 
En lång utdöende ton med vibrato avslutar detta stycke i stillsamhet. 

Totallängd på stycke: 4:12 minuter.   
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2.1.3 Om Nigel Hess 

Nigel Hess är en brittisk kompositör född 22 july 1953 i Weston-Super-Mare, 
Somerset. Han var utbildad vid Weston-super-Mare Grammar School for Boys, och 
fortsatte med att studera musik vid Cambridge University, där han senare blev Music 
Director för Footlights Revue Company. Sedan dess har han arbetat som kompositör 
och dirigent i tv, teater och filmproduktioner. Hess har bland arbetat med filmer som 
Campion, Hetty Wainthropp Investigates, Maigret, Wycliffe, Dangerfield, Badger och 
Ladies in Lavender.  

Hess har även komponerat mycket konsertmusik, särskilt för blåsorkester, inklusive 
uppdrag för Royal Air Force Music Services och Band of the Coldstream Guards.  

Hess är brorson till den brittiska pianisten Dame Myra Hess.  

Förutom hans talang som kompositör är Hess en fulländad pianist. Han gör egna 
arrangemang och spelade en konsert med Kungl. Filharmoniska orkestern. 

(Wikipedia, Nigel Hess)  
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Om Ladies in Lavander – filmens handling 

Filmen börjar en morgon i början av sommaren i mitten av 1930-talet när systrarna 
Misses Janet och Ursula Widdington ser kroppen av en man som kastats upp på 
stranden vid deras hus på Cornwalls kust. Först tror de att han har överlevt ett 
skeppsbrott som orsakats av en våldsam storm kvällen innan. De upptäcker senare 
att hans namn är Andrea Marowski och att han är en polsk emigrant som var på väg 
till Amerika, även om hans förflutna alltid kommer att förbli något mystiskt. Eftersom 
Andrea är skadad bestämmer sig kvinnorna för att bära upp honom till det extra 
sovrummet i sitt stenhus, som är beläget på en utskjutande klippa ovanför havet. 
Systrarna tar hand om Andrea under hans återhämtningsperiod och de börjar se 
honom som en ung grekisk gud eller en prins ur en saga. Till och med deras 
hushållerska, Dorcas, faller för den unga mannens charm. När Andrea har återhämtat 
sig blir det känt att han kan spela fiol. Systrarna skaffar fram en fiol från grannen och 
Andrea visar för första gången upp att han kan spela fiol.  

När Andrea kan gå igen tar han sig in till den lilla fiskebyn Trevannic, där han 
charmar byborna på samma sätt som han hittills har charmat systrarna och Dorcas. 
Under dessa utflykter till byn möter han en vacker konstnär som heter Olga Danilov 
som är på semester i Cornwall. Eftersom hon har en bror som är en världsberömd 
violinist, inser hon att Andrea också är begåvad och uppmuntrar honom att komma 
och spela för henne på eftermiddagen medan hon målar sitt porträtt. Olgas intresse 
får Andrea att börja öva som han aldrig gjort tidigare. 

I slutet av sommaren tar Olga Andrea till London för att träffa sin bror och lämnar 
systrarna efter sig, berövade av deras ”fynd” och skapar drama mellan systrarna. 
Andrea skickar så småningom ett brev till dem och förklarar varför han lämnade dem 
och uppmanar dem att lyssna på radion när han spelar sin debutkonsert med BBC. 
Systrarna bjuder in byborna att höra konserten på sin radio och i sista minuten 
bestämmer sig de för att åka till London för att höra konserten, vilket gör att Dorcas 
är värd för byborna hemma. Filmen slutar med att systrarna sitter i publiken i 
konsertsalen i London och byborna samlade kring radion. I debutkonserten spelas en 
svit med orkester.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 13	

Om Ladies in Lavander – musiken 

I detta stycke har Hess komponerat musik för en symfoniorkester tillsammans med 
en soloviolin, som i originalutförande spelas av den amerikanska violinisten Joshua 
Bell. Att låta fiolen spela huvudtemat är inget nytt med tanke på att John Williams 
gjorde samma sak i Schindler´s List. Precis som i Schindler´s List fungerar det 
anmärkningsvärt bra här. Stycket tillhör den romantiska eran, med sin överdådiga, 
melodiska komposition. Ladies in Levander temat finns även som en fristående 
Fantasy som går i moll och har lite mer dubbelgrepp och svårare passager.  

Formen på detta stycke är A-B-A form, sonatform. Stycket är långsamt med en 
fjärdedel på 80. Pianot/orkestern har två takters intro innan fiolen börjar spela temat 
på en gång.   

 

 

 

B- delen kommer här nedanför. Tempot ändras lite i den här delen och poco 
accelerando är utskrivet för ett lite mer rörligare tempo.   

 

 

 

Sedan kommer A-delen igen men en uppgång i poco ritardando för ännu större 
känslomässig effekt. I tempo primo kommer sedan huvudtemat tillbaka men oktaven 
högre än tidigare.  

 

 

 

Avslutet påminner mig om Schindler´s list eftersom Hess går ner i dynamik och 
stycket blir även långsammare. En annan sak är att även detta stycke slutar med en 
lång, hög ton som sakta dör ut. Det perfekta avslutet för en romantisk violinist och 
tonsättare.  

Totallängd på stycke: 4:05 minuter.  
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2.1.4 Om Pablo de Sarasata 

Pablo Sarasate föddes den 10 mars 1844 i Pamplona, Navarre och var son till en 
ledare för militärens musikavdelning. Han började studera violinen med sin far vid 
fem års ålder och tog senare lektioner från en lokal lärare. Hans musikaliska talang 
blev tydlig tidigt och han uppträdde i sin första offentliga konsert i A Coruña vid en 
ålder av åtta år. 

Hans uppträdanden var väl mottagna och blev uppmärksammad av en välbärgad 
patron som finansierade Sarasates studier för violinläraren Manuel Rodríguez Saez i 
Madrid. Senare, som hans spel utvecklades skickades han som tolvårsåldern till 
konservatoriet i Paris för studier med Jean-Delphin Alard. 

Som 17- åring deltog Sarasate i en tävling, Premier Prix och vann sitt första pris, 
konservatoriets högsta pris. (Det fanns ingen annan spansk violinist som hade 
uppnått detta tills Manuel Quiroga gjorde det 1911).  

Sarasate, som hade spelat offentliga konserter sedan barndomen gjorde sin 
Parisdebut som en konserterande violinist år 1860 och spelade i London det följande 
året. Under sin karriär turnerade han i många delar av världen som exempel Europa, 
Nordamerika och Sydamerika. I sin tidiga karriär framförde Sarasate främst 
operafantasier, framför allt Carmen Fantasia, och olika stycken som han hade 
komponerat. Sarasates spanska smak i hans kompositioner återspeglas i hans 
samtidiga arbeten. Till exempel kan influenser av spansk musik höras i verk som 
Édouard Lalos Symphonie Espagnole som var tillägnad Sarasate.  

Under Sarasates tid fanns det inte många kompositörer som skrev musik för enbart 
för violinen. Sarasates egna kompositioner är i huvudsak virtuosa stycken utformade 
för att visa sin exemplifierande teknik. Kanske är den mest kända av hans verk 
Zigeunerweisen (1878), ett verk för fiol och orkester, Fantasía Carmen (1883). Han 
gjorde också arrangemang av ett antal andra kompositörers arbete för violin.  

Sarasate dog i Biarritz, Frankrike den 20 september 1908 från bronkit. Han donerade 
sin fiol, gjord av Antonio Stradivari 1724, till Musée de la Musique. Fiolen bär nu hans 
namn som Sarasate Stradivarius. Hans andra Stradivari fiol, Boissier 1713, ägs nu av 
Real Conservatorio Superior de Música i Madrid.  

Ett antal verk för violin var tillägnad Sarasate, inklusive Henryk Wieniawskis Violin 
Concerto nr 2, Édouard Lalo Symphonie Espagnole, Camille Saint-Saëns Violin Concerto 
nr 3 och hans Introduktion och Rondo Capriccioso, Max Bruchs Skotska Fantasy och 
Alexander Mackenzies Pibroch Suite. 

(Cárdenas, 2009) 

(Wikipedia, Pablo de Sarasate).  
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Om Caprice Basque – musiken  

 

 

 
Caprice Basque består av många olika danser sammansvetsade till ett stycke. Jag tar 
mig den artistiska friheten att tolka stycket på det sättet. Men enligt noterna består 
stycket av två delar: Moderato och Allegro Moderato. Notexemplet ovan visar hur 
stycket börjar efter några takters introduktion från pianot. Stycket börjar i 3/4 dels 
takt och i ett moderat tempo. Danskänslan är påtaglig. Piano står utskrivet i detta 
exemplar och är även så jag spelar, men med återhållsam styrka och spänst. Det 
märks klart och tydligt att Sarasate hade kul när han skrev detta stycke för det är i 
stort sett ett ”show-stycke” rakt igenom. Detta stycke visar nästan allt tekniskt du 
kan göra på en fiol på ett enkelt och tillgängligt sätt. Det märks att Sarasate var 
violinist.  

Här upplever jag att den andra delen kommer. De första dubbelgreppen man stöter 
på ser ut på detta sätt.     

 

 

 
Här börjar Allegro Moderato delen. 6/8 delar istället för ¾.    

 

 
Nästa del där man kan ta en del friheter att spela så snabbt man kan. Det som är kul 
med detta stycke är att man kan spela det hur man vill för att visa sina tekniska 
färdigheter. Högst troligt att detta var Sarasates mål. De kommande notutdragen 
visar de olika delarna som jag tycker sticker ut. Man får en känsla av att man byter 
stycke.    
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Del fem, pizzicato samtidigt som du spelar en melodi:  

 

 
Del sex, ackord med tre strängar samtidigt:  

 
Del sju, pizzicato:  

 
Del åtta:  

 
Del nio:  

 

 
Totallängd på stycke: 9:45 minuter.  
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2.1.5 Interpretation – klassisk musik och filmmusik 

Filmkompositörer och klassiska kompositörer står mycket närmare varandra än vad 
man tror. John Williams, Nigel Hess, Gabriel Fauré och Pablo De Sarasate använder 
samma musikaliska byggstenar, utvecklar musiken på samma sätt och de skriver för 
samma typer av funktionella ändamål. Klassisk musik har även den använts till scen 
och programmusik precis som filmmusiken. Den konstnärliga interpretationen kan 
ses genom att jämföra dåtidens kompositörer med dagens. Genom att jämföra 
klassiska- och filmkompositioner genom att observera de områden där de två genrer 
överlappar varandra visar att klassisk musik och filmmusik är närmare varandra i 
interpretationen än vad man skulle tro.   

Det som skiljer sig mellan dessa kompositörer är att de levde i en annan tid. Dock 
var det fortfarande en romantisk tid och det var därför jag valde just violinsonaten i A-
dur av Fauré och Caprice Basque av Sarasate.  

Under arbetets gång med att sätta mig in i styckena har jag funderat på följande; Hur 
kan jag bäst interpretera dessa stycken och på vilket sätt kan jag gestalta ett stycke 
som är 100 år gammalt och göra en rättvis jämförelse mellan dem. Två av styckena 
är från en tid jag inte känner till eller vet något om. Jag kan inte läsa mig till en känsla, 
den måste upplevas för att bli genuin. Musik är så mycket mer än stunden, musik är 
tiden. Även om dessa två stycken är 100 år gamla så är de skrivna i romantisk stil, 
vilket får mig att känna igen mig med filmmusikstyckena. Detta underlättar i 
inlärningen, men det är något som saknas och får mig att känna en tomhet. Under 
alla dessa år som jag har spelat violinkonserter av Mozart har jag känt precis samma 
sak. Bartosz har gett mig anvisningar om hur jag ska gestalta stycket på vad han tror 
är det riktiga Mozart sättet. Men det har inte gått. Jag kan inte vara någon annan i 
min gestaltning. Jag kan bara utgå ifrån mig själv. Att låtsas vara någon annan när du 
spelar är som att inte vara sig själv som person. 

Under övningen har jag studerat musiken och tittat närmare på hur den är uppbyggd. 
Utan att gå in på för mycket så är det en sak som är tydligt. Det är att i mina 
filmmusikstycken så upprepas temat genom hela stycket. Det kommer tillbaks om 
och om igen utan att låta repetitivt. Uppbyggnaden av mina klassiska stycken är 
annorlunda. Där är det nästan ingenting som återkommer. Så det jag spelar är ett 
enda långt stycke. Publiken får aldrig en chans att känna igen sig. Detta har jag tagit 
med mig i min fortsatta analys.  

När jag spelar och lyssnar på filmmusik så känner jag starkare för det än klassisk 
musik. Inte för att det låter bättre men för att jag kan förstå vart den kommer ifrån. 
Det här är min tid och jag kan dra slutsatser från musiken jag spelar och veta hur det 
känns. Jag känner mer för musiken för det är en tid jag har upplevt samtidigt som 
kompositören. Under inlärningen kändes det som att filmmusiken kom mer naturligt 
till mig. Jag kände igen mig från filmerna och kände en större frihet att tolka stycket 
på mitt sätt och göra det till mitt eget. Filmmusiken är för mig inte simplare, inte 
enklare att spela men jag känner mig närmare den eftersom jag kan vara mig själv när 
jag spelar den.  

När jag sedan analyserar och jämför sättet jag spelade de klassiska styckena och 
filmmusikstyckena kommer jag fram till flera aspekter som gör att hela min 
uppfattning möjligtvis ändras. Det är fortfarande klassiska stycken som jag spelar så 
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jag spelar noterna som är angivna. Däremot spelar jag filmmusiken mentalt friare när 
jag lyssnar i efterhand. Jag hör det för det låter mer självsäkert. Notbilden 
interpreteras annorlunda för jag har mentalt den artistiska friheten att spela till det 
jag upplever och kan jämföra med. Jag har någon form av kontext av vart stycken 
kommer ifrån. Filmmusikstyckena är också skrivna på ett sätt som gör det enklare 
för mig att spela som jag känner efter melodierna går på ett sådant sätt.   

Sammanställning av resultat gällande likheter och skillnader mellan klassisk musik och 
filmmusik utifrån instudering och interpretation av de fyra verken:  

Likheter 

• Likartade melodiska linjer och fraser 

• Liknande ”orkestrar” och instrumentarium 

• Känslosam 

• Exakthet  

• Byggstenar 

• Konstnärlig integritet 

Skillnader  

• Längd på stycken  

• Musikens funktion – hur musiken är avsedd att bli lyssnad till  

• Kompositionsteknik 

• Tematiskt material 

• Struktur 
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2.2.2 Analys av interpretationen klassisk musik och filmmusik 

Om ett musikstycke är klassiskt eller inte har inte något att göra med de känslor 
eller krafter som är inblandade, men sättet den är avsedd att bli lyssnad till. Klassisk 
musik är konstruerad för att övervägas, betraktas och är kanske den mest abstrakta 
av alla konstformer enligt min uppfattning. Klassisk musik kan verkligen provocera 
fram en subjektiv känsla hos var och en av sina lyssnare. Filmmusik å andra sidan är 
tänkt att följa rörliga bilder, för att ge en objektiv kommentar till händelserna på 
skärmen. Den största skillnaden mellan de båda stilarna ligger hos kompositörerna 
och deras personliga stil. Instrumenten är oftast desamma när man jämför de 
orkestrala formerna. 

Filmmusik är en utveckling av den klassiska musiken. Detta kan bero på att den 
klassiska musiken lämnar mer åt fantasin än filmmusiken eftersom den inte är lika 
uppstyrd eller har någon hörbar form. Det finns många åsikter om detta, delade 
meningar och säkert en upprördhet över att man inte ska jämföra klassisk musik med 
något annat. Klassisk musik är inte helig musik och ska kunna jämföras med annat, 
speciellt filmmusik. De hålls isär och ska inte blandas ihop. En anledning till dessa svar 
är att klassisk musik inte vanligtvis agerar som musik till film trots att många filmer 
använder sig av klassiska stycken i filmer. 

Som jag skrev tidigare i uppsatsen speglar oftast musiken det vi i tiden får uppleva. 
Denna upplevelse blir starkare när musiken finns till filmer vi ser på just nu. Därför 
tror jag att många också har lättare att koppla till filmmusiken eftersom den 
automatisk gestaltar den värld och tid vi nu lever i.  

Det ska inte vara någon skillnad mellan klassisk musik och filmmusik uttrycksmässigt. 
De klassiska kompositörerna kanske inte hade en film att komponera till men de fick 
istället använda fantasin och utnyttja livshändelser i större mån. Filmkompositörer 
skriver för att behaga regissörens vision och är därför inte lika fri som den klassiska 
kompositören, och det kan vara en utav anledningarna till skillnaderna i musiken. 

Under till exempel Mozarts tid fanns inte många olika musikstilar under samma 
period som det gör nu. Resultatet av det var att man inte kunde göra musik på så 
många sätt. Anledningen till att man inte lyssnar på filmmusik så ofta kan vara att 
många går på bio eller ser film hemma istället. Då kan man kanske dra slutsatsen att 
många ser film för musikens skull.  

Filmmusik är en utveckling av den klassiska musiken. Av min undersökning inser jag 
att den klassiska musiken och filmmusiken befinner sig nära varandra musikaliskt och 
upplevelsemässigt. Skillnaderna kan även handla om hur de båda stilarna är 
strukturerade. Jag tror att den viktigaste skillnaden är det faktum att 
filmmusikkompositörerna i allmänhet får mer inspiration från flera olika genrer och 
tidsperioder. Det gör det möjligt för dem att integrera en bredare variation av 
musikaliskt språk i sin egen stil och på så sätt får de den förmågan som krävs att 
uttrycka ett bredare utbud av känslor. Det finns många åsikter om detta, delade 
meningar och säkert en upprördhet över att man inte ska jämföra klassisk musik med 
något annat. Klassisk musik är inte helig musik och ska kunna jämföras med annat, 
speciellt filmmusik. Efter bakgrundsdelen och analysen ser jag en ganska klar bild av 
skillnader och likheter.  
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Som jag skrev tidigare i uppsatsen speglar oftast musiken det vi i tiden får uppleva. 
Därför tror jag att många också har lättare att koppla till filmmusiken eftersom den 
gestaltar den moderna värld vi lever i.    
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3. Diskussion 

I instuderings- och interpretationsprocessen har jag lärt mig mycket om klassisk 
musik och filmmusik, genom det jag har skrivit men även genom mitt eget spel som 
har hjälpt mig under arbetets gång. Det har underlättat att spela filmmusik för att 
förstå den bättre och därav även kunnat skriva mer detaljerat om den. När jag 
undersökte möjligheten att spela filmmusik har jag lyssnat på mängder av stycken för 
att hitta något som passar bra att jämföra med och som skulle passa min 
examenskonsert. Med hjälp av min adjunkt i violin, Bartosz Cajler kom vi fram till ett 
passande konsertprogram.  

Bakgrunden till den klassiska musiken och filmmusiken har gett mig en större 
förståelse för historien och musiken som jag framfört på min examenskonsert. Det 
har hjälpt mig att förstå kopplingen mellan musiken och det teoretiska. Detta har 
gett mig möjligheten att kunna känna att jag har en bättre grund att stå på och kan 
övertyga publiken om att jag kan styckena och göra en minnesvärd konsert.  

Jag har upptäckt nya sätt att arbeta på och lärt mig att ifrågasätta det självklara och 
det som jag inte förstår. Därifrån har jag kunnat dra slutsatser och försökt hitta den 
bästa lösningen för min instudering och interpretation av klassisk musik och 
filmmusik. 

Skillnaden mellan klassisk musik och filmmusik är i princip obefintlig i slutändan, men 
det beror till stor del på vilken detaljnivå man går efter och vem man frågar. Det är 
en känslig fråga för klassiska musiker eftersom de ofta upplever att den klassiska 
musiken är den enda seriösa, vilket syns på respondenternas svar på enkäten.   

Den absolut största skillnaden är att filmmusiken oftast är kortare tidsmässigt än 
klassiska stycken för att passa scenerna bättre och att filmmusiken 
presenteras/redovisas på ett annat sätt. Ju kortare styckena är desto snabbare 
kommer lyssnaren att förstå musiken. Här kan jag dra paralleller till pop-musiken 
som de flesta är vana vid och som oftast är på tre minuter. Efter denna studie förstår 
jag att man oftast upplever samma sak i klassisk musik, men att den är utdragen och 
mycket längre, tyngre i formatet.  

En jämförelse mellan klassisk musik och filmmusik, det är kanske orättvist att 
bedöma vilket som är bättre eller mer konstnärligt. Fokus bör främst riktas på 
kompositören och hans eller hennes ursprungliga avsikt med att skriva musik. I 
kompositionsarbetet, vare sig om det är för film eller den klassiska genren, är 
skapandet av musik det som uppfyller funktionen och som inte kompromissar den 
konstnärliga integriteten. Skapandeprocessen är likartad genrerna emellan och John 
Williams förklarar detta i en intervju.  

It doesn't really work that way, once in a while I will make some sketches for something that 
may be a future project, but rarely. I'm focused on what I have to do that particular day. The 
demands of the schedule are so great that you have to keep pace with it (John Williams, 
2002, http://www.theguardian.com/film/2002/feb/04/artsfeatures). 

Williams förklarar vidare i en intervju med radiokanalen classicfm. 

Writing a tune is like sculpting, you get four or five notes, you take one out and move one 
around, and you do a bit more and eventually, as the sculptor says, in that rock there is a 
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statue, we have to go find it.  
(John Williams, http://www.classicfm.com/composers/williams/guides/facts-williams/sculptor/) 

Det finns dock ett historiskt problem runt filmmusiken. Det är att filmmusiken alltid i 
första hand tjänat en annan konstform. Detta kan ses som att musiken försvagas på 
något sätt från sin värdighet och integritet. I skepnaden av ”absolut” musik 
och ”programmusik” har detta argument funnits i över 200 år. Det är denna fråga 
som har delat romantiken i två läger. Max Steiner förklarar detta på ett bra sätt:  

The danger is that music can be so bad, or so good, that it distracts and takes away from the 
action. And beware of embellishments; it’s hard enough to understand a melody behind 
dialogue, let alone complicated orchestrations. If it gets too decorative, it loses its emotional 
appeal. I’ve always tried to subordinate myself to the picture. A lot of composers make the 
mistake of thinking that the film is a platform for showing how clever they are. This is not 
the place for it (Max Steiner). 

Filmmusik tar oftast mycket inspiration från klassisk musik. John Williams har lånat 
mycket från senromantiken och många av de kända filmkompositörerna som Maurice 
Jarre och Ennio Morricone är klassiskt bildade. Det är dock inte ovanligt att de 
kombinerar andra influenser i sin musik som folkmusik, jazz, pop, elektronisk musik, 
hip-hop med flera som jag har varit inne på tidigare. I ytterligare en intervju som John 
Williams gjorde med The Guardian sa han så här:  

"I think of myself as a film composer," he says in his measured, professorial way. "I'm not a 
frustrated concert composer, and the concert pieces I've done have been a small part of my 
work. What I've sought there is instruction, variation from the demands of film and relief 
from its restrictions.” (John Williams, 
http://www.theguardian.com/film/2002/feb/04/artsfeatures) 

Med hjälp av den här studien är jag säker på att jag inte längre bara spelar musiken. 
Jag känner den och vet bättre vart den kommer ifrån.  

Jag vill avsluta med ett citat från John Williams från en intervju med The Guardian om 
hans medverkan i Schindler´s List: Det här citatet är intressant för att Steven Spielberg 
jämför John Williams med de absolut största klassiska kompositörerna. Något som 
alla filmmusikkompositörer ser upp till tror jag.    

“When he showed me Schindler's List," says Williams, "I was so moved I could barely speak. 
I remember saying to him, 'Steven, you need a better composer than I am to do this film.' 
And he said, 'I know, but they're all dead.' " That's a joke. Probably (John Williams, 2002, 
http://www.theguardian.com/film/2002/feb/04/artsfeatures) 
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Appendix 
Den 13/5 2016 hade jag min masterexamenskonsert på Kungl. Musikhögskolan i 
Stockholm. Vid min sida hade jag Katarina Ström-Harg på piano. Konserten ägde rum 
i Lilla salen, en mindre konsertsal som ligger under den stora konsertsalen på skolan. 
Med hjälp av ljudskärmar kunde man skapa en ljudbild som passade rummet och 
fiolen på bästa möjliga sätt. Konserten började 18:00 med en kortare introduktion 
där jag berättade om mitt examensarbete och på vilket sätt det var kopplat till min 
konsert. (Det fanns säkert en del frågetecken om varför jag skulle spela filmmusik). 
Innan konserten hade börjat kom det fram en äldre man som var mycket intresserad 
av filmmusik. Han ville veta mer om Max Steiner bland andra och kunde inte sluta 
berätta om sina egna kunskaper om vissa filmmusikkompositörer! Programblad fanns 
att hämta vid dörren för de som ville ha. På detta programblad fanns enbart 
information om det jag skulle spela. Programordningen såg ut på detta vis:   

I. Gabriel Fauré. Sonat nr. 1 A-dur. 

I. Allegro molto 

II. Andante 

III. Allegro vivo 

IV. Allegro quasi presto 

II. John Williams. Tema från Schindler´s List. 

III. Nigel Hess. Tema från Ladies in Lavender. 

IV. Pablo de Sarasate. Caprice Basque. Op. 24.   

Jag valde att börja med Fauré eftersom det var mitt längsta stycke, (cirka 25 minuter). 
Sedan följde jag upp med två filmmusikstycken på en gång utan något större uppehåll. 
Sedan avslutade jag med Caprice Basque av Sarasate. Jag tyckte att det passade bäst in 
sist eftersom den även fungerar som extranummer just för att sista sidan går snabbt 
och avslutas med häftiga ackord.  

Konserten i sin helhet kändes bra. Det kom ungefär 20 personer till konserten 
däribland min gamla fiollärare som verkligen uppskattade att höra sin gamla elev spela. 
Det gjorde mig stolt att ha honom där.  

Efter min konsert kände jag en stor främst en stor lättnad eftersom allt jobb jag hade 
gjort med att förbereda mig hade gett resultat. Två veckor innan min 
examenskonsert var jag konsertmästare för skolans symfoniorkesterprojekt så 
formen var bra. Bland laxsnittar och bubbel hade jag även möjlighet att prata med 
min publik om vad de tyckte om min konsert. Den äldre mannen tyckte att jag 
spelade bra och han var nöjd. (Han tog även bubbel) Några av mina vänner som inte 
har den musikaliska bakgrunden, som jag har, förstod inte riktigt att de fyra satserna 
tillhörde samma stycke. De trodde helt enkelt att det var fyra nya stycken. 
(Misstänker att det är vanligt)? Filmmusikstyckena var dock konsertens mest 
omtyckta, tätt följt av mitt sista nummer. 


