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ABSTRACT

Author: Zebastian Carlson

Title: To paint emotions with the colors of music – A study of how it is possible to create music to 

bring forth different kind of emotions

The work is about how music can affect the feelings and fantasies of people listening to it and how 

music can awaken a specific emotion for the listener.

The purpose of the work is to understand why different kind of music can affect people in a certain 

way, and above all, if it is possible to convey specific emotions to the general listener. 

The work is made up of the essay itself but also the creation of seven music pieces that 128 subjects 

have listened to. The music pieces are from different genres: drama, comedy, romance, horror, 

action, fantasy and finally adventure. The people first got to listen to the music and then try to 

figure out the right genre to every song. 

There have also been interviews with nine people, all with a background within the film industry. 

The reason for this was to get to know how they look at the creation of movie soundtrack.

After having examined the subjects’ answers it can be seen that it is possible to convey a specific 

emotion to a specific song, although not fully succeeded. A lot of the time answers were given that 

were in line with my own thoughts. In other cases there were a fascinating, almost precise 

connection to my own thoughts and feelings around the music pieces. 
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SAMMANFATTNING

Författare: Zebastian Carlson

Titel: Att måla känslor med musikens färger – En studie i hur man kan skapa musik för olika typer 

av känslor

Arbetet handlar om hur musik kan påverka människans känslor och fantasier och hur man kan 

skapa musik för att väcka en specifik känsla hos lyssnaren. 

Syftet med arbetet är att försöka förstå varför man blir påverkad på ett visst sätt av olika sorters 

musik och framför allt om det går att förmedla specifika känslor till den generella lyssnaren. 

Arbetet består dels av själva uppsatsen, men även skapandet av sju olika musikstycken som 128 

försökspersoner har fått lyssna på. Styckena är från olika genrer: drama, komedi, kärlek, skräck, 

action, fantasy samt slutligen äventyr. Personerna har fått lyssna på musiken för att sedan försöka 

hitta rätt genre. Intervjuer har också skett med nio personer, alla med bakgrund inom filmbranschen. 

Detta för att få veta hur de ser på skapandet av filmmusik.     

Efter att ha tagit del av försökspersonernas svar kan man konstatera att det går att förmedla olika 

känslor med musik, även om det inte lyckades fullt ut. Många gånger gavs svar som var i linje med 

mina egna tankar. I andra fall fanns det en fascinerande nästan exakt koppling till mina tankar kring 

musikstyckena.   

Nyckelord: filmmusik, musik, känslor
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1. INLEDNING
Det här arbetet handlar om hur musik kan påverka människans känslor och fantasier och hur man 

kan skapa musik vars huvudsakliga uppgift är att väcka en specifik känsla hos lyssnaren. Arbetet 

består dels av denna uppsats, men även skapandet av sju olika musikstycken som skrivits under 

arbetets gång. För att få full förståelse för arbetet så rekommenderar jag att lyssna på de olika 

musikstyckena i samband med varje beskrivning av låtarna i fråga. Hänvisningar finns i anslutning 

till presentationen av låtarna.

   Värt att nämna är att detta arbete i första hand utgår från musikens berättande i film. Därmed inte  

sagt att det lika gärna kan gälla andra sätt där musiken kan påverka ens känslor. Men eftersom 

filmens musik, till skillnad mot mycket annan musik, oftast existerar av anledning att framkalla en  

mer specifik typ av känsla, är det passande att utgå från just detta. Annan musik är ofta gjord för att 

kunna tolkas på många olika sätt och finns mer till för sin egen skull än att vara tänkt som en 

känslobärare för en mer direkt typ av känsla. Naturligtvis kan man även tolka filmmusik på många 

olika sätt. Men man kommer inte ifrån att filmmusiken alltid är ute efter ett placera lyssnaren i en  

mer direkt inringad del av känslospektrat än vad annan musik ofta vill göra.

   Jag gör med detta arbete inte anspråk på att på något sätt försöka göra en heltäckande eller ens 

halvtäckande redovisning av hur musiken påverkar människor. Jag kommer att gå in mer 

övergripande på filmmusikens historia och en kortare allmän syn på musikens psykologiska 

inverkan hos människan, för att sedan ledas in i vad som är typiskt för de olika genrer och känslor 

som jag vill framkalla och sedan skriva egen musik som är tänkt att förmedla speciella känslor. Det 

är också detta som är huvuddelen och kärnan av arbetet. Slutligen ska det undersökas hur mycket 

jag faktiskt lyckades förmedla mina egna tankar och känslor till de olika försökspersonerna.

1.1 Bakgrund
Innan jag går in mer på själva projektets syfte ska jag presentera mig själv och bakgrunden till  

varför jag väljer att skriva den här uppsatsen.

   Jag heter Zebastian Carlson och föddes 1985 och har under nästan hela mitt liv varit väldigt 

intresserad av musik. Det började tidigt och jag har alltid blivit väldigt påverkad av musiken rent  

känslomässigt och hur den på något märkligt vis kan sätta ord på saker där de verbala orden inte 

räcker till. Jag har kunnat lyssna på musik utan att ta till mig texten men ändå påverkats av ungefär  

den känslan som man senare förstod att texten handlade om, fast på ett mycket starkare sätt än vad 
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texten i sig själv hade kunnat göra. Det verkar som om musikens inneboende känslor sträcker sig 

väldigt mycket längre än vad vi med ord kan få fram, ett slags universellt språk som alla kan ta till  

sig och kommunicera med.

   Filmmusik har jag alltid varit förtjust i. Jag kommer ihåg att jag i tioårsåldern försökte spela in  

Darth Vaders signaturmelodi från Star Wars direkt från TV:ns högtalare med en gammal 

kassettbandspelare som hade ett konstigt och fult ljud när den spelade in. Resultatet blev 

naturligtvis riktigt dåligt och man hörde mest ljudet från själva bandspelaren. Men lite kunde man 

urskilja de mäktiga tongångarna i låten när man lyssnade på inspelningen och jag var nöjd.

   Det hade aldrig fallit mig in att man kunde köpa musiken på skiva. Jag tänkte nog snarare att 

filmmusik just bara var filmmusik och inte existerade utanför själva filmen.

   Jag har spelat gitarr och gjort egen musik i ganska många år, detta har varit mest inom rock och 

pop och även lite blues. Klassisk musik har jag inte varit så värst intresserad av. Även om jag gillar 

mycket av den musiken också, så har jag satt mig in i den ganska lite och mest intresserat mig för 

populärmusik, ofta gitarrbaserad sådan.

   Men något hände för några år sedan, 2009 tror jag att det var. Jag hittade då via Youtube några 

korta sångnummerklipp från Disnyefilmer som jag tittade mycket på när jag var liten. Det började 

med titellåten till Skönheten & Odjuret, den klassiska scenen när de båda dansar i den stora salen 

och fortsatte sedan med fler låtar från olika Disneyfilmer såsom Lejonkungen, Ringaren I Notre 

Dame, Lilla Sjöjungfrun och Tarzan. Det kändes som om jag nästan hade glömt bort hur bra de var. 

Det var som om jag plötsligt förstod: det här är ju fantastiskt, på riktigt fantastiskt! Helt otroliga  

melodier och arrangemang, det är bara så helt otroligt bra!

   Sedan såg jag några av mina absoluta favoritfilmer i sin helhet, något jag inte heller hade gjort på 

länge och upptäckte hur bra jag tyckte att de fortfarande var. Men vad jag också upptäckte var att 

förutom sångnumren från Disneyfilmerna, så kom jag ihåg väldigt mycket av bakgrundsmusiken, 

den egentliga filmmusiken och var och varannan minut tänkte jag: just det, det var ju så här det lät.  

Jag blev riktigt tagen av bakgrundsmusiken till framförallt Skönheten & Odjuret och Lejonkungen. 

Musiken gillade jag även när jag var liten, men inte alls på samma sätt som jag kände så här långt  

senare. Nu insåg jag plötsligt vilka mästerverk dessa musikstyckena faktiskt var. Det här ledde till  

att jag blev mer uppmärksam på musiken i filmer än vad jag tidigare varit och därför intresserad av 

hur den fungerar för att påverka känslan som man får när man ser filmer. 

   Jag har sedan dess köpt en hel del soundtracks. Några av mina favoritfilmkompositörer är Jerry 

Goldsmith, Danny Elfman, Hans Zimmer, Alexandre Desplat, Alan Menken och sist men inte minst 

John Williams. Det lite lustiga är att när det gäller filmmusik så är det främst klassiskt orienterade 

soundtracks som jag tycker bäst om och inte så ofta pop- och rockorienterade vilket man kanske 
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borde tycka skulle vara naturligt i mitt fall, eftersom det är mest den musiken som jag själv har 

lyssnat på.

   Vid den här tiden, runt 2009-2010, började jag försöka mig på att skapa egen musik av den lite 

mer klassiska filmmusiksbetonade sorten. Det blev en aning trevande i starten, då jag har väldigt 

lite musikteori att luta mig tillbaka mot. Jag har alltid spelat och skrivit musik på gehör och inte  

följt några egentliga ”regler”. Jag blev alltmer förtjust i att göra den här typen av instrumental  

musik av lite mer filmkaraktär. 

   När jag i slutet av 2011 gick kursen ”Musikskapande” som en del av denna utbildning, hade vi 

några uppgifter där man skulle sätta musik till enstaka scener från redan existerande filmer. Då 

kändes det att det var dags att försöka sig på det här med filmmusik mer på ”riktigt” och verkligen 

gå in för att göra det bästa möjliga. Detta gav mig mersmak och jag bestämde mig för att låta min  

praktikperiod under våren 2012 helt handla om att göra denna typ av musik. Jag gjorde 

signaturmelodier till tänka filmteman, musik till olika klipp från existerande filmer samt  

originalmusik till en kortfilm, en nollbudgetfilm, men ändå. 

   Efter denna mycket roliga praktikperiod kände jag mig ännu mer säker på att det är det här jag vill  

jobba med, att göra musik till film, kortfilm, serier, spel, ja i princip vad som helst där musiken 

fungerar som en emotionell förstärkning av något. 

   Med denna bakgrund kände jag att det här examensarbetet var tvunget att på något sätt få mig att  

kunna göra mer sådan musik, det gäller ju att passa på. Samtidigt ville jag även försöka göra något 

mer kring musiken än bara komponerandet. Som någon typ av undersökning, om hur man eventuellt 

kan styra människors känslor med musik. 

Det är detta som är bakgrunden till mitt examensarbete.

1.2 Syfte
Syftet med denna uppsats är att mer eller mindre djupgående försöka förstå varför man blir 

påverkad på ett visst sätt av olika sorters musik. Jag vill också se hur man som musikskapare kan 

styra sina musikproduktioner till att försöka väcka en viss känsla hos lyssnaren. 

   Jag vill med egen musik i olika genrer och med diverse ingredienser som kännetecknar just en 

specifika genre se om jag lyckas förmedla den efterfrågade känslan.
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1.3 Frågeställningar

De två huvudfrågeställningarna för arbetet blir följande:

• Går det att förmedla specifika känslor med musik och hur förmedlar man i så fall en viss 
känsla genom musiken?

• Lyckades jag förmedla den tänkta känslan? Varför?/Varför inte?
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2. METOD
Jag kommer att skriva musikstycken till olika känslomässiga scenarier för sju tänkta filmgenrer.  

Musiken kommer att vara originalskriven och påbörjas efter att jag först har tänkt ut ett klart  

scenario att skriva för. 

   Anledningen till detta är att jag tror det blir lättare att få full kontroll över komposition och  

arrangering och därmed hela musikstycket och dess inneboende känslor i stort. 

   Dessa känslor är nedskrivna i tre till fem nyckelord för varje genre, där orden är olika känslor som 

jag vill förmedla. Dessutom finns också en kortare presentation av hur jag mer detaljerat har tänkt 

mig scenariot.

   Slutligen görs en undersökning där försökspersoner lyssnar på musiken utan att den är märkt med 

vare sig namn eller något annat som kan härleda till tänkt känsla eller genre. Försökspersonerna ska 

sedan få frågor angående vilka känslor som dyker upp när de lyssnar på musiken. Genom att sedan 

matcha nyckelorden med försökspersonernas svar ska jag undersöka hur mycket mina känslor av de 

olika musikstyckena stämmer överens med försökspersonernas. Kanske upptäcker jag att 

personernas svar övergripande stämmer väl överens med mina egna tankar och då blir det till att 

försöka förstå varför och vad det var som gjorde att jag lyckades förmedla känslan. Det kan 

naturligtvis också bli att svaren inte alls stämmer överens med mina egna tankar. I så fall kanske jag 

kan finna ett samband mellan svaren som styrker något annat än mina egna tankar med musiken och 

på så sätt förstå vad det var som jag misslyckades med.

   

Vilka olika genrer och känslor som jag skulle försöka förmedla med musik valde jag genom att 

försöka fylla en så stor bit som möjligt av hela känslospektrat från sorg till lycka och från låg till  

hög intensitet. På detta sätt hoppas jag att musikstyckena inte ska krocka för mycket med varandra 

och ställa till med onödiga missförstånd för försökspersonerna. 

Filmgenrerna är följande:

Drama, Komedi, Kärlek, Skräck, Action, Fantasy och Äventyr.

Flera av dessa går dock ändå ihop på flera sätt. Exempelvis kan en kärleksfilm även vara komedi 

och en actionscen skulle kunna finnas med i både en äventyrs- och fantasyfilm. Detta gick inte att  

komma undan från, eftersom många filmer är av flera olika genrer. Dessutom är naturligtvis alla 
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filmer på ett eller annat sätt drama. Det intressanta blir dock att se om man trots detta ändå kan 

härleda musiken till en viss typ av genre som den mest typiska. Förhoppningsvis finns det något i 

musiken som ändå gör att man ser den som övergripande tillhörande en viss genre och framförallt 

hoppas jag att musikens tänkta känslor åtminstone delvis ska kunna föras över till lyssnaren.

Jag kommer här att presentera varje genre och vad som kan sägas vara typiskt för denna. Jag har till 

detta gjort intervjuer via mail med folk i branschen, både filmmusiker och regissörer som blir som 

skräddarsydda källor till det hela, eftersom frågorna som jag ställt till dessa personer är frågade ur 

perspektiv av den musiken som jag själv ska göra. Exempelvis är tanken att min dramamusik ska ha 

en känsla av vemod. Då har jag frågat det aktuella intervjuobjektet om vad han skulle tycka är mest  

typiskt för den sortens musik. På detta vis har jag fått en bra blandning av svar från de olika 

intervjuade personerna. 
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3. MUSIKENS PÅVERKAN PÅ KÄNSLOR
Att vi människor i hög grad påverkas känslomässigt av musik är knappast någon ny upptäckt. Hela 

musikens mening bygger mer eller mindre på detta och musik har i alla tider används för att ge eller  

förstärka känslor av olika slag. 

   Vi vet väldigt lite om hur musiken användes och lät innan tiden då man började skriva ner det 

man komponerat. Av fornfynd och grottmålningar att döma vet man att olika typer av instrument 

användes redan för 47 000 år sedan. 1

   Eftersom musiken har varit närvarande hos oss under en så lång tid, är det ofrånkomligt att den 

blivit starkt sammankopplad med våra känslor.

   Alf Gabrielsson, professor i musikpsykologi, beskriver musikens påverkan på våra känslor enligt 

följande:

Musik kan framkalla bilder, föreställningar av olika slag. Det kan vara av personer, händelser,  

situationer eller miljöer som blivit förknippade med ett visst musikstycke. Alltså bilder med  

bakgrund i personens tidigare erfarenheter. 2

Med detta sagt skulle man kunna komma fram till slutsatsen att det egentligen inte går att göra 

musik som ska locka fram en viss känsla hos lyssnaren, såvida vi inte känner lyssnaren lika bra som 

denne själv gör. Eller egentligen ännu bättre, då inte ens personen själv lär känna sig själv 

fullständigt. Mycket av ens känslor för saker och ting ligger med stor sannolikhet i våra erfarenheter 

och hur kan man egentligen skapa musik som stämmer överens med allas erfarenheter? Att lyckas 

förmedla en bestämd känsla till varenda människa som hör musiken kan man naturligtvis inte göra. 

Men jag tror däremot att det är möjligt att faktiskt lyckas förmedla delar av den tänkta känslan till  

en stor majoritet av lyssnarna. Troligtvis reagerar inte hela denna majoritet på samma del av den 

känslan som man förmedlade och alla har naturligtvis sina egna referenser när de hör någonting 

som exempelvis låter sorgligt. Någon tänker kanske på sin fru som dog för två år sedan, medan en 

annan tänker när på hon blev sparkad från sitt fotbollslag och en tredje person kanske tänker på när 

denne var nära att dö i en olycka. Men trots att de yttre delarna av dessa associationer kan skiljas åt  

mycket, så är frågan om inte kärnan i känslorna ändå till stor del är ganska lika. Vi vet alla vad 

1 Wallin, Nils Lennart; Steven Brown, Björn Merker (2001) The Origins Of Music Wallin (sid 238) 
2 Gabrielsson, Alf (2008) Starka musikupplevelser : musik är mycket mer än bara musik (sid 146) 
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rädsla betyder, vi har bara upplevt den på olika sätt. Trots detta tycks det som om vi beskriver 

känslan av rädsla på ungefär samma sätt, oavsett i vilket sammanhang den sker, bortsett från att den 

naturligtvis tar sig ett mer lättonat uttryck om den sker när vi ska tala inför publik än vad den hade 

gjort om vi precis varit millimeter från att krocka med en stor långtradare i 110 kilometer i timmen. 

Alf Gabrielsson skriver också att det finns en skillnad i hur vi uppfattar musiken och hur vi 

reagerar på den. Han menar att det vi uppfattar är sådant som tillhör musikens form såsom tempo, 

dur eller moll, taktart, livligt eller lugnt. Det är alltså sådant som vi ganska lätt kan beskriva i ord  

och som rör musikens beståndsdelar. I detta fall kan vi vara neutrala observatörer. Detta menar dock 

Gabrielsson att vi inte kan vara när vi reagerar på musik, då påverkas vi av känslorna som musiken 

ger oss, vilka utlöser tankar, känslor och rörelser. 3

   Mycket av det som Gabrielsson kallar för uppfattningar av musiken, såsom taktslag och annat 

som tillhör den musikaliska uppbyggandet, kanske faktiskt har blivit del av en såpass stark tradition 

att detta för många av oss, utan att vi kanske tänker på det, blir något som vi reagerar på och därför 

gör att vi får fantasier av musiken som egentligen kommer ifrån det som vi uppfattar, som i själva 

verket bygger på olika musikaliska traditioner som vi till stor del har ärvt via film och tvtittande. Vi  

har kanske efter år av filmtittande blivit så vana vid att tremolo (ton i svängning) betyder fara att vi  

uppfattar detta som något obehagligt även om musiken framförs helt fristående. Det kanske också 

handlar om något som faktiskt är biologiskt betingat och finns nedärvt inom oss. Jag kommer inte 

att utveckla detta vidare utan vill bara klargöra att ens känslor av musik både är kulturellt och 

biologiskt betingade. 

3 Gabrielsson, Alf (2008) Starka musikupplevelser : musik är mycket mer än bara musik (sid 19-20) 
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4. FILMMUSIKENS HISTORIA
Filmmusikens historia började på sätt och vis långt innan de första filmerna gjordes. Musik har 

nämligen använts dramaturgiskt under tusentals år över hela världens kulturer och världsdelar. Som 

exempel kan nämnas de antika grekerna och romarna som använde musik i sina föreställningar. 

Redan då förstod man vikten av musikens kraft. 

   Richard Davis sammanfattar kombinationen mellan drama och musik på ett bra sätt:

The music and the drama can be separated into independent entities, but their combination as a  

whole is greater than the sum of their individual parts.4

Att musiken hittade sig in till filmen berodde från början till stor del på att någon ljudfilm inte  

existerade. De första ljudfilmerna kom under 1920-talet, men redan 1895 började man att ljudsätta 

filmer med hjälp av musiker på plats. Anledningen till detta var dels att man ville ge filmen en  

större dimension genom att även ge den ljud, även om ljudet endast var musik. Men det var också 

ett sätt att maskera ljuden från projektorerna som förde ett väldigt oväsen.5

   Frågan man kan ställa sig är om musiken skulle ha letat sig in i filmens värld lika omfattande som 

den har gjort om ljudfilmen faktiskt hade existerat redan ifrån början när man gjorde de första 

filmerna? Då skulle dialog, atmosfärljud och olika ljudeffekter kunna ljudlägga historien utan 

musikens hjälp. Kanske skulle publiken bli mer van vid detta än musiken och vi skulle ha en helt 

annan tradition i dagens filmer, som inte alls skulle vara uppbyggda på samma sätt rent ljudmässigt 

och inte innehöll någon musik alls.

   Kanske skulle möjligheten att ha med ljud gjort musikens funktion överflödig, då man för första 

gången skulle kunna göra något som var omöjlig att göra på scen. Eller också skulle musiken, 

oavsett annat ljud, fortfarande vara en väsentlig del av en berättelse.

   Detta är naturligtvis mycket svårt att svara på och det enda vi egentligen med säkerhet kan veta är  

hur filmens historia har varit och hur den har lett fram till det vi har idag.

Hur musiken kunde användas till stumfilm varierade en hel del från film till film, men också 

beroende på biosalong. Det var under de första åren inte ovanligt att den som var ansvarig för 

4  Davis, Richard (1999) The Complete Guide To Film Scoring (sid 15)
5 Cook, David (1990) A History of Narrative Film (sid 17) 
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musiken på en biosalong själv bestämde vilken musik som skulle framföras till olika filmer. Ibland 

kunde denna person, som också ofta var pianist, spela för publiken och även skriva helt egen musik. 

Dessutom kunde instrumenten variera från biosalong till biosalong. En film kunde visas med en 

större orkester i en storstad, medan samma film också kunde framföras med endast en pianist på en 

annan mycket mindre ort. Man började trycka så kallade fakebooks, som var en samling noter till 

olika sinnesstämningar, så att den som var ansvarig för musiken i biosalongen skulle kunna välja 

musikstycke till de olika scenerna ur filmerna som man visade, baserade på vilka känslor som skulle 

förmedlas. 6

   Från och med ljudfilmens uppkomst 1926 ändrades filmmusiken till att mer integrera med dramat 

och var dessutom tvungen att samspela med allt annat ljud som plötsligt skulle få plats, såsom 

dialog som tidigare endast hade visats som ren text och därför aldrig behövts anpassas till musiken. 

Dessutom blev musiken till allt fler filmer specialskriven för just dessa ändamål. Detta gjorde att  

musiken gick från att bli producerad efter det att filmen hade gjorts klar, till att bli färdig innan, och  

på samma gång skulle många biografmusiker bli arbetslösa. 7  

   Musiken blev med ljudfilmen allt mindre viktig för handlingen, eftersom den inte längre var det 

enda audiovisuella och fick därför mindre utrymme än vad den tidigare hade haft. En del regissörer 

slutade till och med helt och hållet att ha med musik i sina filmer och lät allt ljud ersätta det som 

musiken tidigare hade gjort under stumfilmernas tid. Men musiken fanns fortfarande delvis kvar i 

många av filmerna som gjordes under slutet av 1920-talet och början av 1930-talet, dock i mycket 

mindre skala än tidigare. Det kunde skilja en hel del på mängden av musik i filmer, där vissa 

använde mycket, andra endast i inledningen och avslutningen, medan vissa inte hade någon musik 

överhuvudtaget, eftersom det fanns en rädsla hos filmskaparna att publiken inte skulle förstå 

varifrån musiken kom. Publiken vande sig dock snabbt vid ljudfilmen och hur den på ett annorlunda 

sätt än var man varit van vid innan nu berättade historien. 8 

   I början av den här perioden var det omöjligt att spela in musiken i efterhand, vilket gjorde att  

man helt enkelt måste spela in orkestern samtidigt som filmen. Detta gjorde att man var tvungen att  

placera orkestern så att musiken inte dränkte skådespelarnas röster och minsta fel från någon av alla 

inblandade gjorde att man fick ta om scenen från början. Varje scen blev extremt komplicerad att  

spela in och det var inte ovanligt att en kort scen kunde ta flera dagar att spela in. 9    

Några år in på 1930-talet fick filmmusiken en större mening och man pratar om ”filmmusikens 

6 Davis, Richard (1999) The Complete Guide To Film Scoring (sid 18)
7 Davis, Richard (1999) The Complete Guide To Film Scoring (sid 25)
8 Cooke, Mervyn (2008) A History of Film Music (sid 88)
9 Davis, Richard (1999) The Complete Guide To Film Scoring (sid 27)
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gyllene tid” från 1933 och resten av 1930-talet samt hela 1940-talet. Musiken blev nu en viktig del 

av att berätta historien och filmmusiken och dess kompositörer fick ett högre rykte än tidigare.  

Musiken blev också vid denna tidpunkt mer storslagen och pampig. Detta i kombination med att 

filmen som konstform blev kommersiellt framgångsrik, gjorde att filmkompositören blev allt mer 

eftertraktad. Hollywood producerade stora mängder film per år och branschen var helt klart på väg 

upp. Trots 30-talets ekonomiska depression klarade sig filmbranschen relativt bra och tog sig snart 

ur de ekonomiska problem som rådde. Det verkade helt enkelt som om folk trots dålig ekonomi 

valde att roa sig med film. Kanske är det just då man behöver det som mest? 10  

Under 1940-talet började filmmusiken att till viss del överge den strikt klassiska musiken som ofta 

byggde mycket på 1800-talets största kompositörer och istället bli mer lik den klassiska musik som 

används som filmmusik i nutidens filmer. I en hel del filmer började kompositörerna vid denna tid 

också att experimentera lite med mer jazziga arrangemang. Man kunde här märka att filmmusiken 

började närma sig den musik som var populär i övrigt. 11 

Utveckling fortsatte under 1950 och 1960-talet, då mycket av filmmusiken fick en del musikaliska 

inslag av rock- och popkultur som rådde under denna tid. Under 1960-talet blev musiken allt mindre 

orkesterbaserad och mycket enklare i sitt sätt att vara uppbyggd, med mycket färre instrument och 

ofta användes musiken också mindre. Det började nu bli allt mer populärt att ha med 

ickeinstrumentala låtar. Detta var ett smart sätt för filmbolagen att kunna tjäna extra pengar om en  

sådan låt blev en hit, då man även kunde få in pengar på skivförsäljningen. 12  

Under 1970-talet gjorde den mer orkestrala och ”stora” filmmusiken åter ingång i filmens värld. Det 

var via John Williams och hans musik till Hajen (1974) och senare Star Wars (1977) som den här 

mer dramatiska och romantiska filmmusiken åter blev populär. Även om andra typer av filmmusik 

också idag används i många sammanhang, så används den här sortens musik i stor grad än idag, 

framförallt i många av Hollywoods största filmer. 13  

Under 1980-talet blev plötsligt synthen en viktig del i mycket av filmernas musik. Synthen var vid 

den här tidpunkten inte särskilt trovärdig när det gällde att härma klassiska instrument, utan 

användes snarare som ett helt eget instrument. Många filmer från 80-talet har ett soundtrack som är 

10 Cooke, Mervyn (2008) A History of Film Music (sid 135)
11 Davis, Richard (1999) The Complete Guide To Film Scoring (sid 44-45)
12 Davis, Richard (1999) The Complete Guide To Film Scoring (sid 53)
13 Davis, Richard (1999) The Complete Guide To Film Scoring (sid 58-59)
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helt och hållet uppbyggt på synthar. Musiken blev åter mer i linje med det som var populärt i övriga 

musikbranschen. Denna filmmusik hade dock en ganska kort livslängd och man hör i princip aldrig 

någon musik i dagens filmer som påminner om musiken från den här tiden. Synthens intåg i 

filmmusiken blev väldigt revolutionerande för filmbranschen, då det plötsligt gjorde att man för ett  

relativt billigt pris kunde ha all den utrustning som krävdes för att producera ett helt soundtrack. 

Detta öppnade upp dörrarna för kompositörer som inte hade haft samma ekonomiska möjligheter 

som de etablerade och de kunde nu börja konkurrera med dem. 14 

Under 90-talet började den mesta av filmmusiken åter att bli allt mer orkesterbaserad, men ofta med 

en mix av lite mer moderna synthklanger. Sedan dess har filmmusiken varit sig ganska lik och idag 

finns det flera olika sätt att göra filmmusik och många används flitigt i branschen. Allt från mer 

subtila soundtracks, där musiken spelas på ett enda instrument som knappt märks, till storslagna 

orkesterbaserade verk som används på ungefär samma sätt som för 60 år sedan. Eller musik som 

kanske bygger mer på ljud än musik och som mest innehåller långa utdragna odefinierade toner. 

Dessutom har samplingar av orkesterljud gjort att man idag kan göra orkesterbaserad musik på 

synth som låter så likt originalet att denna teknik används i många professionella produktioner. I  

Sverige är det endast de absolut största filmproduktionerna som använder sig av riktig orkester. 

Detta har också lett till att fler har möjlighet att göra filmmusik.

14 Davis, Richard (1999) The Complete Guide To Film Scoring (sid 64)
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5. FILMMUSIKENS PÅVERKAN PÅ TITTARENS KÄNSLOR

Att filmmusiken är väldigt viktig för den totala känsloupplevelsen när man tittar på en film märker  

man lätt om vi ser en känsloladdad scen ur en film och vi tar bort musiken. Det finns en del 

director's cutversioner av filmer där man kan se scener helt utan musik. Skillnaden är ofta slående. 

Det som vi först upplevde som sorgligt, kusligt eller storslaget, visar sig då vara väldigt mycket mer 

känslomässigt nedtonat när musiken försvinner. Musiken beskriver ofta något som man inte kan 

skapa med vare sig skådespeleri, specialeffekter, kameravinklar, repliker, annat ljud eller någonting 

annat som man med alla andra av filmens beståndsdelar använder för att försöka förmedla olika 

känslor hos tittaren. 

Adam Nordén, svensk filmmusikkompositör, berättade följande när jag frågar honom om vad som 

är typiskt för olika genrer;

Gemensamt för alla dina frågor är att det inte finns någon formel för de situationer du beskriver. I  

vart fall tänker inte jag så när jag jobbar utan i alla lägen är det filmen som bestämmer och det  

som passar till en film kanske inte passar till en annan. Och instrumentering/harmoni är ju även  

den individuell för var film. Som filmkompositör har man ofta en grundidé vad gäller harmonik och  

instrumentering. Och den idén använder man oftast genom hela filmen. Romantik i E.T. låter ju  

naturligtvis helt annorlunda än romantik låter i t.ex. Magnolia eller Brokeback mountain. Så därför  

kan man inte svara generellt på dina frågor eftersom det varierar från gång till gång. I en film  

kanske det passar med höga rytmiska stråkar för att förstärka en viss känsla. Medan det i nästa film  

kanske är en långsam synthdrone med percussiva inslag etc. Och ibland går man helt tvärtemot  

med musiken och jobbar kontrapunktiskt vilket också kan vara väldigt effektfullt. Så vad gäller din  

undersökning av hur människor reagerar på olika sorters musik så är det såklart relevant att lära  

sig lite om olika musikaliska stämningar för en kompositör. Och att kunna komponera på dessa sätt.  

Däremot - huruvida det passar till en viss scen i en film eller ej är en helt annan sak. Och det är det  

som är det viktiga. 15 

Johan Söderqvist, svensk filmmusikskompositör, säger så här angående musikens relation till den 

tänkta känslan;

15 Nordén, Adam; Filmkompositör. Intervju 2012-11-12.
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Musiken stärker och finner den musikaliska världen i bilderna , samt hittar den underliggande  

musikaliska "tonen" i berättelsen. 16  

Slutligen är det naturligtvis viktigt att musiken är personlig. Jag kan tänka mig att man som läsare  

av det här arbetet ibland kan få en känsla av att jag tror att man ska följa strikta regler för att  

förmedla specifika känslor. Så är det absolut inte. Hade det varit så hade musiken troligtvis blivit  

extremt tråkig. Jag tror att varje känsla kan uttryckas på tusentals olika sätt. Mitt jobb blir att  

försöka finna ett av alla dessa sätt för var känsla och genre och hoppas att musiken både ska kunna 

ge just den tänkta känslan, samtidigt som den ska bli personlig och inte kännas stereotypisk. Eller 

som den amerikanske filmkompositören Elliot Goldenthal har uttryckt sig:

Just be personal, be an individual. 17 

16 Söderqvist, Johan; Filmkompositör. Intervju 2012-11-09.
17 Karlin, Fred, Wright, Rayburn (2004) On The Track: A Guide to Contemporary Film Scoring (sid 189)
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6. SKAPANDET AV DE SJU MUSIKSTYCKENA

Arbetet av musiken gjordes under sju olika veckor hösten 2012 i min lägenhet i Ystad, med endast 

datorn och en midikeyboard till hjälp. All musik var helt nyskriven, med andra ord inga gamla idéer 

till melodier från tidigare. För att jag inte skulle trötta ut kreativiteten satte jag alltid deadline på  

fredag kväll, så att jag skulle kunna ta ledigt från musiken på helgerna och (förhoppningsvis) få ny 

inspiration till nästkommande vecka.

   

Alla instrument är från olika orkesterbibliotek och jag har använt mig av följande:

* Symphobia 1

* Symphobia 2

* L.A. Scoring Strings

* Cinebrass

* Logics egna instrument

Låtarna presenteras i den ordning som de gjordes och den ordningen var helt enkelt gjord efter vad 

jag själv kände för. Den ursprungliga ordningen var lite annorlunda, men jag ändrade den för att 

musiken bättre skulle passa det humör som jag var på när jag gjorde varje låt.

   Jag kommer nedan att gå igenom arbetet med varje låt. För att lyssna på musiken, gå in på 

följande länk och välj respektive låt:

http://AttMalaKanslorMedMusikensFarger.dreamofmagic.se/

6.1 Drama
Låttitel: Emotions

Tänkt som: Temamelodi till en mycket ensam person i en melankolisk och ganska dyster 

dramafilm.

Nyckelord: Ensamhet, Sorg, Nostalgi, Melankoli

Spelades in: 8 - 12 oktober 2012

För att lyssna, besök nedanstående länk och välj låt nr 1: Emotions

http://AttMalaKanslorMedMusikensFarger.dreamofmagic.se/

Den första låten som skrevs under hösten var tänkt som en temamelodi för huvudpersonen i en 
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dramafilm. Personen som filmen handlar om är mycket isolerad och ensam. Inte nödvändigtvis utåt 

sätt, men privat tänker jag mig att personen lever ett ganska sorgset och innehållslöst liv som 

mycket handlar om att se tillbaka på något som har hänt någon gång tidigare i livet. En medelålders  

person som på något sätt har fastnat i sitt förflutna och drömmer sig tillbaka till förr. 

   

Frank Karlin och Rayburn Wright skriver att man som filmkompositör helst ska välja vems roll 

musiken ska spela: tittarens, miljöns eller en karaktär (eller flera karaktärer). 40 I det här fallet tänker 

jag mig att musiken endast ska spela en karaktärs känslor. En karaktär som går i cirklar som denne 

inte kommer ur. Men samtidigt ville jag att det skulle finnas en gnutta hopp i hopplösheten och även 

ett spår av att karaktären har någon form av optimism inom sig, även optimismen endast finns i 

form av nostalgi. 

   Jag kände direkt att låten skulle vara pianobaserad på ett eller annat sätt. Ett piano symboliserar  

ens innersta känslor och används väldigt ofta i filmsammanhang när man vill ge just inneboende 

känslor hos karaktärer. Kanske för att det är ett enda instrument som trots det är komplett och som 

man kan göra väldigt mycket med. Det känns på något vis alltid nära, vilket gör att man får en mer 

inneboende och personlig känsla.

   Under första halvminuten spelar pianot ett upprepande komp som ska försöka ge känslan av att 

karaktären inte kommer någonstans. Men sedan byter vi till sist ackord och detta ska göra att man 

ser en form av hopp för karaktären. Kanske har den ändå något mer än sorg inom sig? För att 

förstärka detta ytterligare används även stråk- och träblåssektioner. När vi sedan leds in i delen som 

börjar vid 0:41, blir musiken större med fler instrument och en kör som sjunger i bakgrunden. 

Denna del ska symbolisera något som varit. Ett minne av en trygghet som karaktären kommer ihåg 

och som kanske rent av är det enda som håller personen i fråga uppe. Att använda kör som sjunger 

till stråkarna på det här sättet är för mig något som ger en väldigt nostalgisk känsla. 

   Sedan går vi (01:10) återigen tillbaka till själva huvudtemat som man hörde i början. Detta för att  

återigen förstärka att karaktären går i cirklar och att det hoppet som vi för en kort stund kände, 

kanske bara var något som har varit och aldrig mer kommer tillbaka. 

   Den största anledningen till att jag tror att försökspersonerna kommer att tolka det här stycket som 

musik till en dramafilm, ser jag som närheten och sorgsenheten i musiken.

6.2 Komedi

Låttitel: Here And Back Again

Tänkt som: Introlåt till en lustig film (exempelvis animerad) med mycket humor men även lite  

40 Karlin, Fred, Wright, Rayburn (2004) On The Track: A Guide to Contemporary Film Scoring (sid 134)
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spänning.

Nyckelord: Lekfullt, Skämtsamt, Glädje

Spelades in: 15 - 19 oktober 2012

För att lyssna besök nedanstående länk och välj låt nr 2: Here And Back Again

http://AttMalaKanslorMedMusikensFarger.dreamofmagic.se/

Inför arbetet med den här låten tänkte jag mig en film i stil med många av dagens animerade filmer.  

Ofta är många av de senaste årens största succéfilmer animerade med mer eller mindre humor, 

oftast mer. Musiken till dessa filmer kan vara både parodiska och ickeparodiska (dvs att den både 

låter och inte låter seriös). Jag bestämde mig för att jag ville att låten skulle vara uppbyggd som ett  

slags medley med olika kortare stycken som avlöser varandra, vilket det kan vara ibland i början av 

filmer där man vill göra en slags musikalisk sammanfattning om vad filmen är.

   Det börjar med en väldigt glad och snabb del de första 15 sekunderna. Här spelar en stråksektion 

hysteriskt i bakgrunden, samtidigt som melodistämman spelas av xylofon och flöjt, medan lite 

blandade trä- och bläckblåsinstrument spelar en basstämma som skapar en komisk rytm till 

alltsammans.

   Den andra delen (0:15-0:40) låter inte lika lättsam utan ska mer ge en smått mystisk känsla. 

Kanske är huvudkaraktären ett animerat djur som samtidigt jobbar som detektiv? Det är något 

liknande som den här delen ska symbolisera med sitt bluesjazziga pianospelande och mycket hihats 

i bakgrunden.

   Nästa del (0:40-1:14) är åter mer komiskt i sitt sätt att vara, men lugnare och släpigare än den 

hysteriska första delen. Nu låter det ganska avslappnande och harmoniskt. Denna del skulle kunna 

vara filmens avslutningsmusik, som på något sätt säger att allt blev bra och att huvudpersonen 

kommer att leva lycklig. Men på ett naivt sätt, eftersom musiken låter just naiv och väldigt lättsam 

med sina korta träblåsstaccatotoner.

   Den näst sista delen (1:14-1:26) är egentligen mer av en övergång till nästa. Här blir 

instrumenteringen lik den i första delen, som snart gör en repris i sista. Men det är en helt annan 

melodi som istället går i moll och låter mycket mer dramatisk. Detta står för den lite mer seriösa  

delen av filmen, så att det inte blir för käckt och glatt.

   Sista delen (1:26-1:44) är en repris av den första, men starkare och ännu mer intensivt samt med 

en kort avslutning. Jag kände att låten behövde en upprepning av början för att få lite mer helhet i  

den och för att det annars kunde bli för rörigt med de olika delarna som avlöser varandra hela tiden. 

Det kändes helt enkelt bra att rama in låten på det här sättet, så det inte bara blev ett medley, utan  
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något som också fungerar mer helhetsmässigt.

   Jag har väldigt svårt att tänka mig att man kan tolka den här musiken som annat än komisk, då i  

princip allt låter väldigt skämtsamt. Dels instrumenteringen, men även själva melodierna som jag  

tycker låter nästan lika skämtsamma på endast piano. Det enda som möjligtvis kan förvirra 

lyssnarna är den andra lite bluesbetonade delen, som kan göra att man blir lite fundersam. Men även 

denna del låter förhållandevis lättsam. 

6.3 Kärlek

Låttitel: Sunplay

Tänkt som: Temalåt för en lättsammare kärleksfilm.

Nyckelord: Romantiskt, Trygghet, Värme, Innerlighet

Spelades in: 22 - 26 oktober 2012

För att lyssna besök nedanstående länk och välj låt nr 3: Sunplay

http://AttMalaKanslorMedMusikensFarger.dreamofmagic.se/

I det här musikstycket ville jag förmedla en trygg och varm harmonisk känsla, som ändå inte skulle 

vara sliskig eller alltför uppenbart romantisk. Med en enkelhet som skulle göra musiken lätt att ta 

till sig och nynna med i. Samtidigt ville jag att musiken skulle kännas ganska modern och kunna 

vara med i en nyare romantiskt drama av något slag, där man sällan använder stora arrangemang. 

   Musiken ska symbolisera kärleken och närheten mellan två personer och det positiva i deras 

relation. Det känns hela tiden uppåtsträvande, men samtidigt ganska lättsamt så att det skulle kunna 

tänkas passa in i en modern kärleksfilm, som ofta har en mer lättsam och till viss del också en del 

humor.

   I verserna (00:00-00:20, 00:40-00:59 & 01:19-01:43) låter jag pianot spela melodin medan jag i 

refrängerna (00:20-00:40 & 00:59-01:19 ) endast låter pianot ackompanjera och istället låta klarinett  

spela melodin (första refrängen) med stråkar (andra refrängen). I refrängerna (framförallt i andra) så 

lyfter stycket och tar mer plats, medan det i verserna är lite lugnare. Dock låter jag inte någon av 

refrängerna bli så väldigt stor, utan försöker hålla mig till något lite mer halvpampigt när det blir  

som störst för att undvika överdrifter. 

   Min tanke med musiken var redan från början att den samtidigt skulle vara lekfull. Men när jag 

mot slutet av veckan började bli klar kände jag att det var något som fattades när det gällde detta.  

Jag försökte med olika metoder, som att låta fler instrument komma in och turas om att spela 

22

http://AttMalaKanslorMedMusikensFarger.dreamofmagic.se/


melodin, men ingenting kändes naturligt rätt. Så kom jag på att man kunde ha med pizzicato-

stråkanslag som alltid ger en lite mer trevande och lekfullare känsla, så det la jag in under största 

delen av låten för att ge musiken lite mer lättsam romantik. Det visade sig vara ett bra sätt att få  

musiken att bli just mer lättsam. En annan sak som jag gjorde precis i slutet var att lägga till celesta  

i andra versen och refrängen vilket också hjälpte till att förstärka något lite mer gåtfullt och lekfullt.

   Min förhoppning är att försökspersonerna ska se musiken som kärleksmusik av anledning att den 

signalerar någon slags värme och trygghet som de ska associera med kärlek.

6.4 Skräck

Låttitel: Who Is Hiding In The Dark?

Tänkt som: Musik för en mordscen i en skräckfilm.

Nyckelord: Obehag, Olust, Fara för livet, Dödsångest

Spelades in: 12 - 16 november 2012

För att lyssna besök nedanstående länk och välj låt nr 4: Who Is Hiding In The Dark?

http://AttMalaKanslorMedMusikensFarger.dreamofmagic.se/

I det här musikstycket ville jag, till skillnad mot de flesta av de andra, skapa något som var mer 

händelsebaserat, där jag faktiskt hade en klar scen framför mig och inte bara några mer 

övergripande tankar om en film. Jag ville att musiken skulle börja spelas till en scen där en person 

sitter i sin säng och samtidigt som musiken börjar får syn på att garderobsdörren står öppen en liten 

springa. Hon/han tror då att någon är där inne och närmar sig därför långsamt dörren medan 

musiken spelar sina obehagliga tremolostråkar, som signalerar fara och blir allt starkare ju närmare 

dörren hon/han kommer. Men när dörren rycks upp visar det sig att det bara hänger kläder där inne 

och musiken lugnar sig (00:27). 

   Den oroliga musiken kommer dock tillbaka direkt. Här skulle man egentligen kunna tänka sig att  

det ska vara några sekunders paus, så att hon/han hinner lugna ned sig. Men jag tyckte att det hade 

förstört helheten för musikstycket. I film hade det säkert fungerat, men inte när man lyssnar på det 

separat. 

   Under nästkommande lilla stund (00:27-00:49) hörs en pianomelodi med stråkar. Här tänker jag 

mig att personen, efter att ha lugnat ner sig, ändå har kvar en obehaglig känsla av att någon är i 

huset och går därför ut i hallen och letar. När man hör stråkgnissel (00:35) tänker jag mig att vi som 

tittare blir lurade att tro att något som hon/han går förbi är farligt, när det i själva verket inte är det.  
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Det kanske bara var en tavla i bakgrunden eller något annat som vi med hjälp av musiken kort blir 

lurade av.

   I de kommande sekunderna (00:49-1:00) tänker jag mig att personen får en stark känsla av att 

någon ändå befinner sig i huset. Detta musiksätter jag genom att låta tremolostråkarna komma 

tillbaka, men med mer allvar än tidigare, för att förmedla att om det inte var på riktigt förra gången  

så är det definitivt det nu. 

   Sedan blir musiken mer direkt obehaglig (01:00-01:13) med en nedåtgående melodi som spelas av 

kyrkklockor, för att förstärka någon slags nästan djävulsk undergångskänsla. Här får vår karaktär 

klara bevis på att någon är inne i huset. Kanske att det står något obehagligt skrivet på väggen eller 

något annat som gör att det inte bara är någon oro längre. Nu vet personen att hon/han befinner sig i 

fara.

   Därefter blir musiken återigen mer känsloladdad (01:00-01:51) och byggs alltmer upp mot att 

något farligt ska hända. Personen letar nu igenom rummen och kommer allt närmare faran.

   Plötsligt går musiken igång och blir väldigt aggressiv med starka staccatooanslag som är lite 

inspirerade av duschscensmusiken i Psycho, som så många andra skräckscener (01:51-01:59). Här 

ser jag framför mig att en mördaren plötsligt anfaller och dödar offret och sedan är det slut. Den 

allra största delen av stycket handlar bara om att bygga upp en krypande känsla innan det 

obehagliga faktiskt kommer. 

   Jag tror att den här musiken blir en av de lättaste att lista ut vilken genre den tillhör för 

försökspersonerna, då skräckfilmsmusik har en väldigt stark tradition och att känna fara för livet är 

vår mest primära känsla. 

6.5 Action

Låttitel: Fight, Your Bastard

Tänkt som: Musik för en actionfylld fighting-scen samt filmens tema-melodi.

Nyckelord: Kamp, Vinna eller förlora, Slåss för livet, Hjältemod

Spelades in: 19 - 23 november 2012

För att lyssna besök nedanstående länk och välj låt nr 5: Fight, Your Bastard

http://AttMalaKanslorMedMusikensFarger.dreamofmagic.se/

Vid skapandet av det här musikstycket tänkte jag mig en snabb och intensiv kamp av något slag. Jag 

såg en svärdduell mellan pirater på ett skepp, där det verkligen handlar om att slåss för livet.  

Förlorar du så dör du.
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   Samtidigt ville jag att det skulle kännas väldigt melodiskt i och med att jag även tänkte mig att  

melodin skulle vara hela filmens temamelodi och då vill man ha något som ”sätter sig”. Dessutom 

kände jag att musiken inte fick bli för dramatisk. Lite som om jag ville behålla mycket av  

ingredienserna för den mest dramatiska och storslagna musikstyckena, men använda dessa på ett 

något mer lättsamt sätt och kanske inte spela på full kraft. Snarare tre fjärdedels kraft och med en 

melodi som i sig inte låter så extremt allvarlig, men ändå med en dramatisk underton.

   Jag bestämde direkt att låten skulle ha ett högt tempo och gå i 3/4- eller 6/8 takt för att få en  

marschkänsla som ger känslan av krig och tapperhet. Det fick bli det senare av dessa taktarter. 

   Virveltrumman står för en stor del av låtens taktkänsla, men jag använde den mest för att den är så 

förknippad med krig när den används i mer orkesterbaserade sammanhang. Mest får stråkarna spela 

melodin medan bläckblåsinstrument ackompanjerar, men vid sidotemat (00:58-01:13) gör jag 

tvärtom och låter istället bläckblåsinstrumenten spela melodin. Jag hade egentligen kunnat gjort  

vilket som och jag tror att båda fungerar väldigt bra som melodi i sådana här musikstycken. 

   Jag använder till en stor del av stycket en kör som sjunger i bakgrunden. Det ger alltid lite extra 

dramatik som förstärker gränsen mellan liv och död och i ett snabbare och intensivare sammanhang 

som detta, ger det dessutom en mer kaosartad känsla.

   Det jag tror blir anledningen till att försökspersonerna förhoppningsvis kommer att se detta stycke 

som actionmusik är det snabba tempot, att den är väldigt rytmisk och intensiv och ganska kraftfull.

6.6 Fantasy

Låttitel: Night Of Illusions

Tänkt som: Intromelodi till sagoaktig film som utspelar sig i ett snöigt Paris för länge sedan.

Nyckelord: Mystik, Kyla, Snö, Utomhus, Frankrike

Spelades in: 26 - 30 november 2012

För att lyssna besök nedanstående länk och välj låt nr 6: Night Of Illusions

http://AttMalaKanslorMedMusikensFarger.dreamofmagic.se/

Tanken med den här låten var att den skulle göras som temamelodi och intromusik till en 

sagoberättelse som utspelar sig för länge sedan i Frankrike. Kanske 1920 eller 1930-tal i en snöigt 

och kallt Paris? Musiken ska spelas samtidigt som kameran sveper över olika gator medan vi ser 

människor som passerar. Jag ville även att musiken skulle ge en lite odefinierad känsla av mystik, så 

att man inte riktigt visste om man skulle tycka att den lät lite obehaglig eller om den bara var  

harmonisk, vilket jag hoppades skulle göra att man inte visste vad man skulle tro när man lyssnade 

på musiken. Är faran i närheten eller inte? Är vi trygga eller är vi det inte?
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   Jag har många gånger fått tipset att om man vill att musik ska låta gammal, ska man göra den i  

tretakt så det såg jag som en självklarhet. Jag funderade vidare på vilket instrument som låter mest 

franskt och kom direkt fram till att det utan tvekan är dragspel. Det används otroligt ofta när man 

vill ge en fransk känsla så det såg jag som ett bra instrument att ha med. Dessutom ville jag ha med 

en ensam kontrabas som spelade lite släpigt under delar av låten. Detta var huvudtankarna för 

musiken innan jag satte igång.

   Låten är uppbyggt med ett intro (00:00-00:21) med en lite mer svårtillgänglig melodi som leder  

lyssnaren in till en versliknande del (00:21-00:58). Här spelar dragspelet melodin tillsammans med 

stråkar, medan en celesta spelar toner i bakgrunden för att förstärka mystiken. Enligt mina egna 

erfarenheter låter celesta mysigt i dur och mystiskt i moll och ger i det sistnämnda någon typ av 

obestämbar känsla.

   Vad som sedan sker är ett sidotema som blir som en slags refräng som dock bryter av väldigt 

mycket från resten av musiken (00:59-01:16). Här blir musiken mycket starkare och stråkarna och 

träblåsinstrumenten tar över mer. Vi blir presenterade av någonting vackert, vi kanske blickar ut  

över delar av staden som vi just passerade mer ovanifrån och vi får kanske se filmens titel eller på 

något sätt förstår lite mer vad filmen kan tänkas handla om. Men det finns samtidigt en viss typ av 

mystik i musiken, trots att den här går över till dur. 

   Sedan går det hela i repris, men med lite små förändringar i vilka instrument som används och hur 

dessa spelar. Dessutom presenteras en kort liten ny melodi  (01:57-02:06) precis innan nästa refräng 

kommer. Detta för att det inte skulle bli för tjatigt som jag lätt tror att det hade blivit om vi hade  

kommit in i nästa refräng på exakt samma sätt som förra gången. Den andra refrängen (02:06-

02:42) är lite starkare än den förra och dessutom längre. Här tänker jag mig att vi återigen kommer i  

kontakt med något mer vackert, kanske befinner vi oss hemma hos huvudpersonen som blickar ut 

över staden från sitt gömställe.

   För att låta cirkeln slutas, så går jag i slutet tillbaka till den gamla vanliga takten och avslutar  

ungefär som stycket började (02:43-02:56).

   Den största anledningen till att jag tror att försökspersonerna kommer att se det här stycket som 

musik till en fantasyfilm är att den med sina lite mystiska instrument och sin tretakt ger en känsla av 

sagoberättande och förhoppningsvis gör det att man relaterar musiken till just fantasy.

6.7 Äventyr

Låttitel: The Tale Of This Big Blue Ball

Tänkt som: Musik som spelas när huvudpersonerna har nått ett land som dom letat länge efter och 

blickar ut över det.

Nyckelord: Storslagenhet, Natur, Upptäckande, Liv
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Spelades in: 3 - 7 december 2012

För att lyssna besök nedanstående länk och välj låt nr 7:The Tale Of This Big Blue Ball

http://AttMalaKanslorMedMusikensFarger.dreamofmagic.se/

Höstens sista låt var från början tänkt som en mer intensiv del av en äventyrsfilm där något hände i 

snabbt tempo. Men jag kände att jag istället ville skapa musiken till en lugnare del av en 

äventyrsfilm, med förhoppning att ändå lyckas förmedla en äventyrskänsla med storslagenhet.

   Jag tänkte mig här ett gäng med personer som efter ett långt kämpande lyckats ta sig till ett nytt  

land, där de aldrig varit, troligtvis olikt allt som de tidigare har upplevt. Den här musiken spelas 

samtidigt och ska symbolisera den vackra och underbara natur som de blickar ut över. Kanske 

skulle det kunna vara i slutet av filmen när allt är sagt och gjort och att musiken berättar om det  

äventyr som personerna har varit med om i landet. Eller också vid ett mycket tidigare tillfälle och 

att musiken berättar om allt det som finns i det mäktiga landet som personerna kommer att få vara 

med om.

   Låten är uppbyggt kring en melodislinga som återupprepas tre gånger men som varje gång blir allt  

starkare. Dessutom finns ett mellanparti där låten får sig en lite mer sorglig framtoning, för att på så 

sätt visa att det finns ett allvar över den vackra natur som personerna blickar ut över. 

   Jag ville att låten skulle kännas förhistorisk och ge känslan av att landet ifråga har sett i princip 

likadan ut under alla tider och att huvudpersonernas vistelse där nästan blir som en resa i tiden för 

dem. Musiken ska ge en känsla av samhörighet mellan alla som levt på vår fantastiska planet under 

alla år. Hornet som spelar i början (00:00-00:16) ska ge en lugn äventyrskänsla medan cellon, som 

sedan tar över melodin (00:16-00:32), ska försöka ge just den varma förhistoriska känslan som jag 

var ute efter.

   I och med att musiken är tänkt som en lugn del av en äventyrsfilm så kanske det finns en risk att 

försökspersonerna inte alls tolkar musiken som äventyr, utan kanske tar den för kärleksfilm eller 

drama istället. Därför lät jag musiken bli lite mer rytmiskt och heroisk vid övergången från 

sidotemat tillbaka till huvudtemat (01:39-01:47) för att understryka i vilken film som musiken 

faktiskt hör hemma.

   Jag tror att försökspersonerna kommer att se den här musiken som äventyrsmusik på grund av 

dess pampighet och hur den ger en slags drömsk känsla av naturens gåtfullhet.
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7. UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen har gjorts som ett formulär, där jag har låtit personer via Internet lyssna på 

musiken. Jag hade naturligtvis kunnat göra det hela på plats med utvalda grupper, såsom skolklasser 

eller andra grupper. Men risken hade då varit att få en för snäv målgrupp. Tanken är nämligen att 

försökspersonerna ska vara av så blandad art som möjligt. Därför har jag spridit länken till 

undersökningen på olika typer av forum. Både musikforum där man kan räkna med att 

försökspersonerna själva håller på med musik, men också på andra typer av forum som inte har 

något med musik att göra och via Twitter. Allt för att få ett så brett urval som möjligt. 

   

7.1 Frågeformuläret
Frågeformuläret består av att varje försöksperson fick svara på följande fråga i anslutning till varje 

musikstycke:

Beskriv med ett/flera/enstaka ord eller hela meningar vad du får för känsla av följande musikstycke.  

Om möjligt får du gärna även försöka förklara vad det var i musiken som gjorde att du upplevde  

den på det sättet som du gjorde.

Dessutom fick personen med en flervalsfråga försöka pricka in vilken filmgenre som varje 

musikstycke bäst skulle passa till. Alternativen var just de sju genrer som jag gjort musik till. Men 

det fanns möjlighet att välja samma genre för flera olika musikstycken om man trodde att det fanns 

exempelvis två dramalåtar.
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8. RESULTAT OCH RESULTATANALYS

När undersökningsperioden var slut den 4 januari 2013 visade det sig att hela 128 personer hade 

gjort testet. Detta var en mycket positiv siffra och jag hade inte alls räknat med att så många 

personer skulle fullfölja undersökningen.

   Jag har studerat alla svar och det skilde mycket mellan hur ingående svaren var. Drygt 30% av 

alla som var med svarade endast på genrefrågan och skrev inga känsloord alls, utan valde endast 

vilken genre som varje stycke hörde till. Några skrev längre meningar medan de flesta skrev korta 

nyckelord.

   Kön och åldersspridningen var enligt följande:

Det gick inte att finna något samband bland vare sig ålder eller kön av svaren, mer än att kvinnorna 

i något högre grad beskrev sina fantasier mer ingående samt att yngre personer hade mer referenser 

till existerande filmer som sällan de äldre hade. 

   Jag kommer här att presentera vissa återkommande känsloord för varje genre. Varje av dessa ord 

måste ha nämnts minst tre gånger eller nämnts som ett liknande ord som i princip varit synonymt.

   Det kommer också att framkomma hur fördelningen ser ut på genrefrågan och dessutom redovisas 
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några särskilt intressanta tolkningar av musiken.

8.1 Drama

Man kan naturligtvis fråga sig: vad är drama? Är inte all typ av spelfilm drama och har inte filmer 

av alla möjliga kategorier dramatiska scener? Jo, naturligtvis är det så. Men med drama i det här  

fallet, tänker jag mig en film som helt eller till stor del bygger mycket på känslor och där  

karaktärernas inre känsloliv står i centrum.  

   Vad är då typiskt för musik som ska försöka förmedla en persons inre känslor?

Det första man ska ha klart för sig är naturligtvis vad känslan som personen upplever är. 

Jerry Goldsmith, amerikansk filmkompositör (1929-2004), har sagt följande:

What I try to do is to get inside people. I want to get below the surface. Try and antipipate what the  

person is feeling emotionally. What´s motivating the person as we see him is most important. I think  

that is what music should do. What´s underneath is what is so important. 18  

Ovanstående kan naturligtvis användas inom alla typer av filmgenrer där man vill ge en karaktär en 

personlighet genom musik. Men inom mer dramatiska filmer är det mer regel än undantag att man 

låter musiken spela en eller flera karaktärers inneboende personlighet med känslor snarare än något 

man ser i bild.

   Vad som är typiskt för dramafilmer är ofta att det finns mycket, eller åtminstone en hel del, vemod 

och sorg. Att följa alltigenom lyckliga människor skulle eventuellt fungera i en komedifilm, men i  

ett drama skulle det troligtvis för de flesta kännas helt meningslös om karaktärerna inte hade något 

djup och om inte åtminstone en del sorg och vemod fanns med i historien. Hela den dramaturgiska 

traditionen bygger trots allt på att det ska finnas ett problem av något slag.

Den svenska filmmusikkompisitören Matti Bye säger följande om att förmedla känslan av vemod 

och sorg:

Jag tror att i all konst så måste man gå till sig själv för att förmedla en känsla av vemod och sorg.  

Och det är just det svåra. Det finns kanske genvägar att göra detta som att imitera andras vemod  

och sorg men jag tycker man ska borra ner sig och leta i sig själv. Då dyker något till slut upp. 19 

Något som jag av egen erfarenhet tyckt mig märka är att man ofta i filmer låter ett piano spela när  

18 Karlin, Fred, Wright, Rayburn (2004) On The Track: A Guide to Contemporary Film Scoring (sid 137)
19 Bye, Matti; Filmkompositör. Intervju 2012-10-03.

30



man vill ge en känsla av en persons inre. Kanske för att pianot kan spela så variationsrikt samtidigt 

som man hör att det endast är ett enda instrument. Något som gör att det passar väldigt bra trots att  

det är helt ensamt, men samtidigt hör man att det är ensamt utan något annat. Jag skulle nog därför 

av mina egna film- och TV-upplevelser att döma säga att pianot är det viktigaste instrumentet inom 

drama rent allmänt.

Mina nyckelord: 

Ensamhet, Sorg, Nostalgi, Melankoli

Vanligt nämnda ord:

Sorg (26)

Kärlek/Romantik (20)

Melankoli (12)

Dramatiskt (10)

Mystik (7)

Lugnt (6)

Drömskt (5)

Känsloframkallande (5)

Skönhet (4)

Genrefrågan:
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Att 63% av dom tillfrågade svarade rätt tycker jag får ses som ett godkänt resultat, framförallt då 

många av försökspersonerna faktiskt såg något romantiskt i stycket. Men en stor del av dessa valde 

ändå att se musiken till en dramafilm istället för till en kärleksfilm på genrefrågan. Det märktes  

också en klar tendens i att när försökspersonerna nämnde ordet kärlek, så var det beskrivningen av 

den mer durbaserade delen (00:41-01:09) och inte resten av låten som detta stod för. Det är nog 

vanligt att man förknippar en kör med något som har med romantik att göra. Dessutom var min 

tanke att den delen skulle kännas nostalgisk och blicka bakåt till något kärleksfullt. Att så många 

som 27% tolkat stycket som kärleksmusik ser jag som väldigt naturligt. Bland de 7% som tolkade 

stycket som fantasy, nämndes bland flera av dessa ord som mystik och drömskt, vilket kan förklara 

varför dessa tolkade stycket som musik till en fantasyfilm.

Några citat:

Åldrande. Någonting har hänt tidigare och nu befinner 'vi' oss i resultatet av det. Inte nödvändigtvis  

negativt. Men på något sätt är det 'gjort är gjort'.

Man 41-50 år

   Kommentaren stämmer bra överens med min tanke om att personen lever på något som har hänt 

och ser bakåt i tiden istället för framåt, samt att personen är medelålders.

En början av en thriller en kvinnlig FBI agent är på väg till en brottsplats hon har personliga  

kopplingar till. Tittaren vet ännu inte detta men kommer få veta det. Hon har negativa minnen från  

stället. Kanske hennes barndomsort. Hon åker bil och vi ser det hela från hennes ögon.

Man 11-20 år

   Den här försökspersonen verkar beskriva ett kriminaldrama. Det lustiga är faktiskt att jag innan 

jag skrev musiken tänkte mig att personen skulle vara en trött och sliten polis, men att musiken inte  

skulle ha någonting med något kriminalfall att göra.

This kind of a piece would work within many contexts I think, but ultimately it could define a  

certain melancholia in a drama film, although I find it a bit fast for that.

Man 21-30 år

   Försökspersonen verkar ha hittat melankolin som jag försökte skapa, men tycker att musiken är 

lite för snabb för att fungera som detta i en dramafilm. Jag skulle kunna tänka mig att det har att  

göra med bakgrundskompet på pianot som spelar ganska mycket. Det gör att man upplever stycket 

som snabbare än vad det egentligen är. 
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Sorg, melankoli, pianot ihop med stråkarna skapar denna känslan. Vacker låt.

Kvinna 21-30 år

   På något sätt verkar det vara ofrånkomligt att få en viss sorgkänsla när man använder piano till 

stråkar. Jag har tänkt på det många gånger och i många sammanhang att även den gladaste melodi 

får en typ av sorgsenhet över sig när den framförs med både piano och stråkar.  

Jag tänker mig en vacker stjärnhimmel över en liten by där en stjärnletare tittar efter stjärnor. Men  

så kommer ett magiskt sken som gör att han åker tillbaka i tiden till när han var ung.

Kvinna 11-20 år

   Det här svaret stämmer inte så bra överens med min egen tanke, bortsett från att det verkar som 

om lyssnaren fått känslan av nostalgi, då hon nämner att personen i filmen åker tillbaka i tiden till  

när han var ung.

   

Flera personer nämnde dessutom att musiken skulle kunna passa i flera genrer. Något som jag starkt 

håller med om, då all film på ett eller annat sätt är drama. Dessutom är en del av låten (00:41-01:09)  

väldigt romantisk i sitt sätt att låta, vilket förklarar den höga benämningen av kärlek och romantik  

och att många tolkade musiken som romantisk, vilket den till stor del faktiskt är. 

   Det verkar helt klart som om alla som svarade med ord och beskrivningar fann något känsligt och 

mer eller mindre sorgligt i låten.

8.2 Komedi

Hur mycket komik och humor som finns med i en komedi och hur denna humor ter sig, skiljer sig 

väldigt mycket från komedi till komedi. Det kan vara allt ifrån subtil humor, där den endast är en 

liten extra effekt, till att hela filmen består av skämt som avlöser varandra i ett rasande tempo.

   Dessutom kan sättet som man använder musiken i komedier på skifta stort mellan olika 

ytterligheter. Man kan å ena sidan låta musiken vara parodisk, vilket vill säga att musiken i sig är  

högst seriös och egentligen inte låter särskilt rolig, utan det komiska blir istället kombinationen av 

den seriösa musiken med det mycket mindre seriösa som finns i bild.

   Den andra ytterligheten är att man kan låta musiken spela med humorn och på det sättet låta  

musiken vara humoristisk i sig med en mer lättsam känsla. Båda dessa tillvägagångssätt kan 

kombineras för olika delar av filmer för att få ett mer variationsrikt soundtrack. 20  

   Eftersom hela det här arbetet dock handlar om att försöka förmedla känslor med hjälp av endast 

musik, så väljer jag att gå in på alternativet där musiken verkligen ska låta mer eller mindre rolig.  

20 Karlin, Fred, Wright, Rayburn (2004) On The Track: A Guide to Contemporary Film Scoring (sid 180)

33



   

Hur får man då musik att låta komisk?

   Magnus Dahlberg, svensk filmkompositör, säger:

Använd roliga instrument som t.ex tuba, xylofon, klarinett och trummor. Melodierna kan vara  

tokiga och spela oväntade toner. Ha en fängslande rytm som är lätt att förstå. Ta ut svängarna i  

musiken.21  

   

Ovanstående citat sammanfattar väldigt bra vad komisk musik ska göra: val av instrument, lite 

märkliga melodier samt en rytm som man sugs med i samtidigt som den är lätt att ta till sig. Jag 

skulle själv även tillägga att förutom att musiken ska vara lite märklig, så ska den ändå i sin grund 

vara ganska enkel och trallvänlig. Att kombinera att något är både enkelt och samtidigt lite märklig 

på samma gång är dock något som kan vara svårt. Anledningen är att man förutsätter att den enkla 

musiken ofta låter ganska förutsägbar, medan man samtidigt tror att den musik som använder mer 

oväntade toner och harmonier är mer svårtillgänglig. Saken är dock den att det finns många 

exempel på musik som både låter komisk och som är lätt att sjunga och fastnar i huvudet, samtidigt 

som arrangemangen och även själva melodin är långt ifrån enkla i sin uppbyggnad. Ett bra exempel 

på detta är temamelodin till The Simpsons som är lätt att sjunga. Samtidigt har den en egen melodi  

som i sig självt även helt utan arrangemang faktiskt är väldigt märklig, tycker jag.  

Även Lasse Dahlberg, svensk filmkompositör, betonar att en av dom viktigaste beståndsdelarna av 

komisk musik är instrumenteringen. 22

   Det märker man om man tar ett stycke som Simpsonstemat och tänker sig det med dova horn och 

stråkar som spelar tremolo istället för flöjt, klockspel och saxofon. Då hade vi genast fått en mindre 

komisk känsla.  

Mina nyckelord: 

Lekfullt, Skämtsamt, Glädje

Vanligt nämnda ord:

Komiskt (48)

Glatt (25)

Kul (23)

21 Dahlberg, Magnus; Filmkompositör. Intervju 2012-10-10.
22 Dahlberg, Lasse; Filmkompositör. Intervju 2012-11-05.
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Spännande (15)

Lättsam (12)

Busigt (11)

Lekfull (10)

Piggt (7)

Nyfiket (6)

Genrefrågan:

84% svarade alltså rätt vilket jag ändå faktiskt ser som lite lågt i just det här fallet, med tanke på hur  

uppenbart komiskt som jag själv tycker att musiken låter. Tyvärr svarade de flesta av de som 

svarade fel inte på frågan om vilka känslor som musiken gav. Men bland dem som faktiskt gjorde 

det, verkar det som om de tyckte det lät spännande och därför trodde att det var äventyr eller action.  

Kanske var det just det andra partiet (0:15-0:40) som förvirrade? Eller kanske att musiken på vissa 

delar var för snabb och intensiv? Jag kan tänka mig att det möjligtvis var de snabba stråkarna som 

spelar hysteriskt snabbt som fick 4% att tänka på action, där snabba stråkar är vanligt. Hur som 

helst är 84% en stark majoritet.

Några citat:

Could make good the Sims music if they ever release a Toy Story themed Sims pack.

Man 21-30 år
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   Att försökspersonen gör en referens till Toy Story-musiken är intressant då jag lyssnat mycket på 

Randy Newman (artist och filmkompositör, som gjort bland annat musiken till Toy Story). Kanske 

finns det vissa spår i min musik av detta? 

Framgång. Någon form av överlägsenhet och samtidigt lite utanför. I en film kan den som visas  

vara en förmögen människa i en miljö med i övrigt vanliga människor, exempelvis en mångmiljonär  

som glider in i en livsmedelsbutik och fyller en kundvagn utan att titta på prislapparna.

Kvinna 41-50 år

   En rolig tolkning. Om jag ska gissa på anledningen till att personen gjorde denna tolkning, skulle 

det kunna vara det glada och obekymrade i musiken som kanske ger en känsla av att man är 

oberoende av resten av världen eftersom den låter så naiv.

Får en bild av en animerad gnagare som vandrar igenom huset på sina bakben samtidigt som den  

sjunger en sång om sin vardag. En sprallig gnagare som ständigt lyckas undvika att bli fångad av  

husägarna. 

Kvinna 11-20 år

   Den här tolkningen är intressant eftersom jag tänkte mig ett animerat djur, kanske inte just någon 

gnagare, men något djur som ser roligt ut och som gör olika mindre seriösa uppdrag på ett seriöst 

sätt. 

Här fick jag ett lättsamt, lekfullt och lite oskyldigt intryck. Det plockande i musiken, om än inte på  

något sätt hetsigt, ger en känsla av att saker och ting händer, någon gör något. Men det busiga i  

musiken säger inte riktigt om det går bra eller ej! 

Kvinna 11-20 år

   En bra beskrivning på varför man tolkar musiken som att mycket händer. Det kan nog ligga en del 

i att man inte riktigt vet om det går bra eller inte. Kanske har det att göra med att låten består av  

flera kortare delar som mer spelar en övervy än att gå in på djupet.

Med musiken så skiftar karaktärerna i filmen. Ibland fick jag intrycket av tecknad film.

Man 31-40 år

   Jag tänkte mig visserligen inte att de olika delarna skulle symbolisera olika karaktärer i filmen,  

men så skulle det naturligtvis också kunna vara. Det intressantaste kanske är att så många av 

försökspersonerna gjorde en koppling till tecknad/animerad film. 
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Det här kan inte vara något annat än komedi. Ser Dennis The Menace framför mig.

Kvinna 51-60 år

   Även här en intressant koppling till en existerande film, Dennis The Menace (1993). En av mina 

favorit filmkompositörer heter Jerry Goldsmith och han gjorde musik till just den filmen. Jag har 

lyssnat en del på den musiken och även om jag inte hade i åtanke att musiken skulle vara till precis  

den typen av film, så finns det säkert en hel del spår av den känslan, även om det inte finns några 

egentliga likheter i melodin. 

   Dessutom nämnde flera av försökspersonerna Rosa Pantern. Troligtvis var det den bluesjazziga 

delen (0:15-0:40) som de tänkte på som har den känslan. Även om jag har hört den signaturen 

väldigt lite under mitt liv, kanske jag kan ha blivit inspirerad av den. Det kanske har blivit något av 

en tradition när man vill ge en lite mer lättsam mystisk känsla att man gör det med bluesaktig jazz?  

I övrigt verkar i princip alla som har svarat på frågan om vilka känslor som musiken gett varit 

överens om att musiken är lekfull och rolig, även de som svarade andra genrer än komedi på 

genrefrågan.

8.3 Kärlek

En romantisk film kan vara både drama, komedi och mycket annat. Men jag har valt att ge den en 

egen genre som musikstycke för att försöka komma in på vad som är romantisk musik och vad som 

är typiskt för denna. Romantisk musik kan förövrigt självfallet både vara sorglig och harmonisk. 

Eftersom jag i det här arbetet har valt att skapa ett harmoniskt musikstycke som ska symbolisera en 

lycklig kärlek, så är det detta som jag kommer att gå in på.

   Det finns inom filmbranschen en del personer som väljer att kalla all musik med mycket känslor 

för romantisk filmmusik. Men vad jag menar i det här fallet är musik som på ett eller annat sätt ska 

försöka ge en känsla av värme, trygghet och något kärleksfullt. 

   

Under ljudfilmens första decennier var det vanligt att filmkompositörerna inspirerades mycket av 

den rena klassiska musiken från Europa. Denna musik byggde ofta på väldigt storslagna romantiska 

musikstycken som på något sätt förstärkte det närmast teaterliknande skådespeleriet som var inne på 

denna tid, där man gärna förstorade gester och mimik till det största möjliga. Att musiken då också 

spelade på stora känslor var därför inget konstigt. 23  

Med tiden har dock det romantiska i kärleksfull musik tonats ned en del. Framförallt i mindre 

filmer, som i svenska produktioner, har man ofta väldigt sparsmakad musik. Inom de största 

23 Davis, Richard (1999) The Complete Guide To Film Scoring (sid 40)
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Hollywoodfilmerna finns det dock fortfarande ofta kvar ganska storslagna verk med starka 

kärlekskänslor. Men dessa är lite mer dynamiska i sitt sätt att framföras om man jämför dem med 

hur det var i det tidiga Hollywood, där man ofta fick kärleksbudskapet i musiken innan man riktigt 

hann ta in det som faktiskt hände i filmen. Detta är något som Anders Herrlin, svensk musiker  och 

filmkompositör, tar upp:

Viktigt när man skapar kärleksfull musik är att man inte jobbar med för stora, sentimentala  

musikstycken som kväver allt innan känslan uppstått inom en själv, som publik. 24

När det kommer till instrumentval av musik som ska låta romantisk så tror jag att det mesta 

fungerar. Jag tycker att de flesta instrument låter väldigt romantiska i sig och det viktigaste ligger  

nog mest i harmoniken och hur den används. Det svåra är sällan att få musikstycket att låta 

romantiskt, utan istället att inte få det att låta överdrivet romantiskt. 

Mina nyckelord: 

Romantiskt, Trygghet, Värme, Innerlighet

Vanligt nämnda ord:

Romantik (33) 

Lustfyllt (23)

Lycka (22)

Närhet (22)

Glädje (22)

Harmoni (20)

Tryggt (13)

Vänskap (12)

Lugnt (10)

Mjukt (9)

Familjärt (7)

Hopp (4)

24 Herrlin, Anders; Filmkompositör. Intervju 2012-11-01.
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Dans (3)

Genrefrågan:

66% hade alltså rätt, vilket är en stor majoritet. De två största kandidaterna var komedi och drama 

som fick 10 respektive 16 procent av rösterna. Anledningen till detta verkar av svaren att döma vara 

den lite mer lättsamma känslan i stycket när det gäller de som valde komedi och det känslomässigt  

varma, som av någon anledning verkar ha uppfattats som drama istället för romantik. Naturligtvis 

skulle stycket kunna vara med i både en dramafilm och en komedi, där den i båda dessa fall står för 

den mer romantiska delen av respektive film. Bland de totalt 8% som svarade fantasy eller äventyr 

hittade jag inga beskrivningar på varför dessa valde som de gjorde. Bland många av de 66% som 

svarade rätt, så var det just det nära och harmoniska i musiken som gjorde att de valde som de 

gjorde.

Några citat:

Låter dramatiskt, inte på det sorgsna sättet men mer som om det finns en stark kärlek mellan två  

personer med en del bakomliggande dramatik. Men här hörs bara det fina.

Kvinna 31-40 år

   En bra förklaring på varför vissa tolkade stycket som drama istället för romantisk film. En 

romantisk film är förövrigt ofta mer eller mindre väldigt dramatisk. Så det är inte konstigt att en del  

valde just drama som svar. 
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Lite romantisk komedi av det lättare hållet. Inga direkt sorgsna moment, lite putslustigt sådär.

Man 41-50 år

   Det stämmer bra överens med hur jag tänker mig filmen som musiken skulle kunna ha varit med i.  

Kanske grälas det en del, men mycket värre än så blir knappast filmen.

Jag fick en avslappnad och samtidigt ganska glad, uppsluppen och leksam känsla. Jag tror att det  

var en staccatokänsla och fraseringen på pianot tillsammans med pizzicatostråket som la grunden  

till det och som sedan betonades av celestan (och harpan/chimeses) som också förstärkte den lite  

soliga lekfulla semesterdagskänslan. Lite som Minecraft på peaceful.

Man 31-40 år

   Det verkar som om den här försökspersonen har fått den lekfulla känslan av precis de detaljer som 

jag la till i slutet av skapandet av låten just för att få en mer lekfull och lättsam känsla. Något som 

förstärker att pizzicato och celesta med fördel kan användas för att få fram lekfullhet. 

Tänker mig en höstig park med körsbärsträd. Troligen är det pianot som gör det och rytmen som 

liksom andas.

Man 31-40 år

   Det lustiga är att flera av försökspersonerna nämnde rytmen som en bidragande orsak till att de 

kände en harmonisk känsla av musiken. Detta var inget som jag tänkte på under arbetet med låten, 

utan det var något som kom naturligt. Men precis som personen här ovan säger, är det nog så att 

musiken får andas mellan raderna och att det är detta som skapar en slags frihetskänsla.

Detta stycke gav en mysig och fridfull känsla. Man blev glad och tänkte på sol, sommar (alt "mys-

regn") och barn som leker på gröna ängar. Det långsamma, nästan obekymrade, pianospelet gav en  

väldigt lugnande effekt.

Kvinna 11-20 år

   ”Det långsamma, nästan obekymrade pianospelet” var något som jag själv tänkte på när jag 

började skriva låten. Det var på något sätt grundidén innan jag kom på något, just att pianot skulle 

spela väldigt lugnt med mjukt anslag och på något sätt vara lite för sig självt. 

Kärleksfilm p.g.a. det lugna tempot, stråkarna och pianoslingan. Kanske inte så smäktande  

romantisk men ändå med klar feelgood-känsla.

Man 21-30 år

   Precis så som jag ville att man skulle uppfatta musiken: avslappnad och harmonisk utan att bli för  
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pampig.

   Det verkar som om alla försökspersoner som skrev ned känslor för musiken faktiskt var mer eller 

mindre inne på samma spår. Vissa valde bara att tolka den som mer dramatisk än vad andra gjorde, 

men alla verkar överens om att låten ändå står för något lyckligt och harmoniskt.

8.4 Skräck

Musik som används när man vill ge känslan av ren skräck eller dödsångest av olika slag är kanske 

den genre som har förändrats minst sedan filmbranschens barndom. Man kan ofta höra musik till 

dagens skräck- och thrillerfilmer som är mer eller mindre inspirerade av Bernard Herrmanns musik 

till Psycho (1960), som har satt någon slags standard för hur skräckmusik skulle göras. Även om 

dagens skräckmusik ofta innehåller lite mer moderna effekter, så är det inte sällan som de klassiska 

staccatostråkarna som vi lärt oss att känna igen från äldre skräckscener finns med i dagens skräck-

scener.

   Anders Herrlin säger så här om skräckmusik:

Det viktigaste är ju så klart att lyckas framkalla känslan av skräck/panik men hur man gör det finns  

det inget enkelt svar på. Man måste utgå från den film man jobbar med. Det kan vara allt från  

isande disharmonisk ton, som gnager likt tinnitus i huvudet på en, till ett skevt, ostämt klockspel  

som spelar en gullig melodi. Eller bara tystnad, så att man hör varje litet knak och knäpp i det  

ödsliga huset eller vad det nu kan vara. 26 

Skräckmusikens viktigaste uppgift är oftast att försöka få tittaren att förstå närvaron av faran innan 

faran finns i bild och kanske till och med innan rollkaraktären förstår att den är utsatt för någon fara. 

Men den kan också fungera som ett sätt att lura tittaren och ofta även rollkaraktären att fara finns i  

närheten genom en så kallad ”red herring”, vilket vill säga att musiken bygger upp mot något som 

inte infrias, ett slags antiklimax. Man skulle kunna tänka sig att någon exempelvis ligger i badet och 

hör steg närma sig ute i hallen och tror att det är en mördare eller någon annan otrevlig person som 

är på väg genom hallen för att göra något mindre önskvärt med karaktären. Till detta hör vi 

obehaglig musik som bygger upp mot det hemska som kommer att hända. Men så när dörren 

öppnas, visar det sig att det bara är karaktärens hund som hon av någon konstig anledning plötsligt 

har glömt bort att hon har och då tystnar plötsligt musiken som byggts upp. Detta är alltså ett sätt att  

lura tittaren och i det här fallet även karaktären att tro att faran finns där när den i själva verket inte  

26 Herrlin, Anders; Filmkompositör. Intervju 2012-11-01.
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alls gör det. 27  

   Så här säger Magnus Dahlberg, svensk filmkompositör, om att skapa skräckmusik:

När man upplever fara för ens liv så går pulsen upp till 120 eller ännu högre och hela kroppen  

skriker att man ska ta sig därifrån. Så ska man göra musik till detta så skulle jag rekommendera en  

snabb rytm med mycket bastoner och en väldigt dissonant melodi som skapar en känsla av panik 

och illamående. 28

   

Det som skulle kunna sägas vara mest typiskt för skräckmusik rent instrumentmässigt är just 

stråkar, som används på en mängd olika sätt. Det vanligaste är förmodligen staccato (eller pizzicato 

för lugnare passager) och tremolo samt alla ”oljud” som stråkar kan skapa genom olika spelsätt som 

ger en extrem disharmonik. Gärna med mycket bastoner som tar plats precis som Magnus Dahlberg 

skrev, detta är något som man hör i väldigt många skräckscener. För en mer smygande känsla tror 

jag att klockspelet som Anders Herrlin var inne på är ett mycket bra sätt att varna för det som 

komma skall. Det allra viktigaste, om man har få instrument att använda, tror jag är att man försöker  

göra något som är så disharmoniskt som möjligt, då kan man med väldigt enkla medel skapa en 

obehaglig känsla. Har man fler instrument att använda såsom stråkar som kan spela tremolo och 

andra effekter, behöver det inte låta lika disharmoniskt för att låta obehagligt, men kan naturligtvis  

göra det ändå för att få en ännu större känsla av obehag.

Mina nyckelord:

Obehag, Olust, Fara för livet, Dödsångest

Vanligt nämnda ord:

Spännande (36)

Mörker (34)

Död (26)

Ångest (21)

Ödesdigert (17)

Sökande (11)

Olustigt (8)

27 Karlin, Fred, Wright, Rayburn (2004) On The Track: A Guide to Contemporary Film Scoring (sid 185)
28 Dahlberg, Magnus; Filmkompositör. Intervju 2012-10-10.
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Kusligt (7)

Osäkerhet (4)

Slott (4)

Vampyrer (3)

Spöken (3)

Genrefrågan:

Inte oväntat valde en väldigt stor del av försökspersonerna skräck som genre, hela 93% gjorde detta 

val. Något som bekräftar att skräckfilmmusiken bygger mycket på tradition och att den egentligen 

inte har ändrats så mycket under sin historia. Man kan nog helt enkelt inte tolka gnisslande stråkar 

som spelar tremolo med klockor som något annat än obehag. Av de få som valde någon annan genre 

fick jag egentligen inga kommentarer på varför eller vilka känslor dessa fick, bortsett från en person 

som endast skrev ”fantasiaktig oro”. Detta var förmodligen anledningen till att han valde fantasy 

istället. 

Några citat:

De stressande "klassiska skräckstråkarna" satte ett väldigt bra mood på en gång. Harmonierna  

(eller disharmonierna kanske man ska säga) gjorde också sitt till... det var ett lite läskigt och  

oroväckande stycke. Klockan som klämtar ibland och kontrabasgången hjälpte också till att  
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förstärka intrycket, likaså klockspelen.

Man 31-40 år

   Kommentaren förstärker det jag skrev om att tremolo i princip alltid verkar föra tankarna till  

obehag. Personen kallar dessa för klassiska skräckstråkar vilket säger ganska mycket om vad vi har 

för relation till detta spelsätt. 

Passerar en gräns. Från sömn till vaken, eller snarare tvärt om! Från ett liv till ett annat (död).  

Destinationen är okänd och osäker - vad finns runt hörnet?

Man 41-50 år

   Personen verkar ha fått min tänkta känsla av att någon vandrar allt närmare och in i sin egen 

undergång.

Läskigt. Alla dessa vibrerande fioler som sen spänns och klockslagsliknande ljud. Klockor är ju lite  

ödesbestämmande (begravning, giftermål osv) I detta sammanhang är de läskiga!´Kusligt. Öde hus.  

Spökhus.

Kvinna 21-30 år

   En bra poäng i att klockor inte behöver signalera något obehagligt eller farligt, men alla är nog 

överens om att det står för något storslaget. Spelar de i moll till andra mollklingande instrument så  

är det ofrånkomligt att det inte blir en väldigt ödesdiger känsla över det hela.

För tankarna till skräck, det sakta öppnandet av dörren som döljer mordet.

Kvinna 11-20 år

   Verkligen på pricken min egen intuition med musiken. Vi tar oss sakta men säkert in i faran som 

finns bakom stängda dörrar i ett av rummen.

Lite krypande, förebådar något otrevligt. Kryper i mig, mår inte bra, blir nervös. Bygger upp något,  

någon som undersöker något.

Man 51-60 år

   Stämmer också bra överens med mina egna tankar om att personen i filmen söker igenom huset. 

Stråkarnas vassa "gnidande" och tremolo ger indikation om skräck, samt klockspelet

Man 61-70 år

   Ännu ett svar som bekräftar hur typiskt tremolo och klockor är för skräckmusik. Många av 

försökspersonerna verkar ha varit inne i samma tankar som jag själv hade om att personen i filmen 
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letar efter något och att en kommande död finns bakom hörnet. Det är fascinerande att man ändå 

kan få en såpass klar tanke att spridas vidare till lyssnaren. Det var ingen av försökspersonerna som 

beskrev en historia mer ingående än så, men det verkar ändå som om många såg ungefär samma sak 

framför sig, även om historierna inte gick in mycket på i vilken miljö som handlingen skedde. 

8.5 Action

En actionfilm ser jag som en film där det finns mycket snabba scener med dueller av olika slag,  

biljakter eller andra scener där tempot skruvas upp och något mycket intensivt händer. En 

actionscen kan naturligtvis även vara med i en film som ändå inte räknas som en typisk actionfilm. 

En äventyrsfilm har t ex väldigt ofta ren actionmusik vid något tillfälle. Jag har dock valt att låta  

äventyrsmusik vara en egen genre i det här arbetet. Anledningen är att jag ser den typiska 

äventyrsmusiken som något som inte är lika intensivt som actionmusiken. Om vi tar Jurassic Park 

(1993) som exempel. Den har egentligen två temamelodier, båda dessa signalerar en storslagen 

pampighet för att rama in det stora äventyret i filmen. Men dessa spelas inte under filmens snabbare 

sekvenser där huvudkaraktärerna är i fara och mycket händer på samma gång. Där används helt 

annan musik som är mycket snabbare och mer intensivt i sitt sätt att vara. Vad jag menar med detta  

är att actionmusik kan användas inom andra genrer än just actionfilm och gör för övrigt även ofta 

just det. 

   Frank Karlin och Rayburn Wright skriver att det mest typiska och viktigaste för actionmusik är att  

den ska ha en stark framdrivande rytm och att det är det enda egentliga kravet om man verkligen 

vill att musiken i sig ska låta actionfylld (en actionscen kan även ha lugn musik för att få fram en 

sorgsen mer inneboende känsla istället för att spela efter handlingen). Annars menar Karlin och 

Wright att den största utmaningen när man skapar actionmusik är att försöka hitta något originellt i  

detta höga och dramatiska tempo. 29

   Att högt tempo i musik symboliserar en handling av högt tempo är mycket logiskt. Men hur man 

sedan kan göra så att musiken också kan signalera en allvarligare ton säger Marcus Eriksson, 

efterbearbetningsansvarig på Baluba, följande om:

Överlag kan jag tycka att bra actionmusik har tre stora komponenter: Trummor/puls, dynamik och  

en aggressivare framtoning. Den sista komponenten behöver inte betyda skarp diskant, distade  

gitarren eller höga fiolstämmor. Det viktiga är tonen i musiken, och vad den förmedlar. 30

29 Karlin, Fred, Wright, Rayburn (2004) On The Track: A Guide to Contemporary Film Scoring (sid 179)
30 Eriksson, Marcus; Efterbearbetningsansvarig på TV-produktionsbolaget Baluba. Intervju 2012-11-06.

45



I den lite mer klassiskt orienterade actionfilmmusiken används väldigt ofta staccatostråkar både som 

bakgrund och till melodier. Det är också vanligt att använda bläckblåsinstrument av olika slag,  

framför allt horn. Rent generellt skulle man kunna säga att i många av actionscenerna till de största  

Hollywoodproduktionerna används ofta melodiska musikstycken till actionscenerna. Medan man i 

mindre produktioner använder musik som visserligen kan ha samma känsla rent rytmiskt, men som 

inte bygger lika mycket på melodi. 

   Gustaf Åkerblom, svensk regissör, beskriver mycket intressant vad spänningsmusik och 

actionmusik också kan göra:

Mycket har med miljö att göra. En scen i amerikanska södern har sällan samma typ av musik som  

en actionscen som sker i Norrland. Musiken berättar alltså också mycket om vilken kultur vi  

befinner oss i. Se Natural Born Killers som exempel. Jämför den med Låt Den Rätte Komma In.  

Båda är mord och action men med väldigt stora olikheter som berättar om både kultur och om  

huvudkaraktärerna. Jämför sedan med en actionscen i en krigsfilm som Apocalypse Now. Här är  

musiken mer kopplad till Amerika, trots att de befinner sig i Vietnam. Här är det istället  

karaktärerna och den amerikanska kulturen och tidsepoken som musiken speglar. Inte var de  

faktiskt befinner sig. Med andra ord behöver musiken inte alls ha som huvudsyfte att skapa kaos  

eller action i en film. Det berättar mycket mer än så. 31  

Mina nyckelord:

Kamp, Vinna eller förlora, Slåss för livet, Hjältemod

Vanligt nämnda ord:
Pirater (39)

Skepp (27)

Duell (26)

Mäktigt (22)

Hav (22)

Spänning (19)

Fäktning (18)

Seger (16)

Stolthet (8)

Plikt (7)

Sjöslag (5)

Patriotism (3)

31 Åkerblom,Gustaf; Regissör. Intervju 2012-11-20.
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Genrefrågan:

Som vi ser svarade endast 27% av försökspersonerna den tänkta genren på den här frågan, medan 

hela 62% svarade äventyr, vilket är en klar majoritet för just äventyr. Detta kan genremässigt

naturligtvis ses som ett misslyckande. Saken var den att när jag satte mig ned och skulle göra den

här musiken så var min tanke att göra musik till en actionfylld scen. Men kanske var det egentligen

mer en actionscen ur en äventyrsfilm som jag försökte göra, om vi ser en actionscen som en scen

där det duelleras och slåss. När man nämner actionfilm så förs nog de flesta tankar istället till en

modernare film med biljakter och hoppande från en skyskrapa till en annan i mer modernare miljö.

Det intressanta är dock att försökspersonernas kommentarer stämmer ovanligt bra överens med

mina egna tankar så jag verkar ha lyckats förmedla rätt känslor, men jag tänkte det hela som fel

genre.

Några citat:

Ursinnig dans på ett skeppsdäck i dull strid runtikring.

Man 41-50 år

   Precis som jag själv tänkte mig då jag tänker mig att vi ser en massa personer som slåss mot

pirater på ett skepp och att det är kaos runt omkring.

Trummor gör att det känns som en krigsfilm

Kvinna 21-30 år
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   Denna kommentar påminner om hur starkt förknippat snabba virveltrummor är med krig och hur

lätt dessa uppfattas som krigiskt. 

Storslaget/episkt "hjälteäventyr"... det är symfoniorkester med marschvirveln som förmedlar den

känslan.

Man 31-40 år

Den starka rytmiken i slagverket och speciellt fagotten i inledningen gör att jag tänker på gamla

skepp i balsaträ och djupa granskogar där någon blir krigad eller jagad.

Man 31-40 år

   Den här kommentaren är intressant eftersom den visar på min egen omedvetenhet i valet av

instrument. Jag mins att just inledningen var en av de sista sakerna som jag gjorde med den här

låten. Jag satt och testade lite olika instrument för denna korta lilla inledningsmelodi och var inte

nöjd förrän jag efter en stund testade med fagott. Det fanns ingen konkret tanke, det bara lät rätt på

något sätt, lite havsaktigt. Kanske finns det en tradition att använda just detta instrument vid dessa

sammanhang?

Sjörövarskepp, man närmar sig land. Någon har bestämt sig för att göra något storslaget.

Anledningen är intensiteten i de rytmiska melodierna.

Kvinna 21-30 år

   Rytmen verkar vara en vanligt bidragande orsak till att försökspersonerna fick just känslor av

sjörövare, det nämns av nästan alla som svarar. 

   Värt att nämna är också att ett flertal av försökspersonerna drog kopplingar till filmserien Pirates 

Of The Caribbean, inte på det sättet att de tyckte att melodin som sådan var lik, men att stämningen 

och instrumenteringen påminde om denna film. Detta kan förklara den höga benämningen av just 

pirater bland flera av försökspersonerna. Det hade varit ganska märkligt att annars med enbart 

musik kunna pricka in en sådan exakt miljö som ett sjörövarskepp. Jag valde inte att med flit  

försöka göra musik som skulle låta som musiken till Pirates Of The Caribbean, men jag har lyssnat 

en del på den musiken och det är en av få piratfilmer som jag har sett. Så jag har med stor 

sannolikhet gjort musik efter den typen av piratfilmstradition vilket har stämt överens med många 

av försökspersonernas bild av hur en piratfilm ska musiksättas. Man kan slutligen säga att jag med 

den här låten lyckades bra med att förmedla mina tänkta känslor, men inte bra till just den genren 

som det var tänkt att göra det till. Problemet var helt enkelt min tanke om vad som är äventyr och 

vad som är action.
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8.6 Fantasy

Fantasy är en svårdefinierad filmgenre, men kort och gott skulle man kunna sammanfatta den med 

att det är filmer som är som sagor, klassiska eller mer moderna och som bygger mycket på fantasi 

och där historien ofta är långt ifrån verkligheten. Ofta med mycket mystik. Vanligt i fantasyfilmer är  

också att de utspelar sig i en tid som är olik vår egen. Antingen i en avlägsen framtid där tekniken 

spelar en ännu större roll än nu. Eller också i ett förflutet som ofta har ganska vaga eller överdrivna 

kopplingar till det vi faktiskt vet om dessa tider. 32  

   Jag förutsätter i det här arbetet att musiken handlar om att försöka ge en känsla av något åt det 

äldre hållet, samt att den ska ge en känsla av något sagoliknande, där man inte riktigt vet om det  

man hör är olust eller vällust, någon slags hybrid mellan dessa två tillstånd. 

Matti Bye, svensk filmkompositör, säger följande:

Leta efter det du tycker är mystiskt, det du inte förstår. Som i en dröm. Eller i det undermedvetna.  

Försätt dig i det tillståndet när du skriver mystisk musik.33

En kompositör som har blivit vår tids största när det gäller att göra musik till olika fantasyfilmer 

med sagokänslor är Danny Elfman, som bland annat gjort musik till i princip alla Tim Burtons 

filmer och mycket mer. Musiken går ofta i tretakt, vilket man gärna refererar till äldre tider. Han 

använder också ofta soprankörer som sjunger unisont med stråkarrangemangen på ett drömskt sätt. 

Hans stil har inspirerat många och hörs i alla möjliga sammanhang när något mystiskt ska 

musiksättas.

Anders Herrlin, svensk musiker & filmkompositör, säger:

Det viktiga när man vill  skapa en känsla av mystik och där man inte riktigt vet vad man ska tro är  

att få det att låta spännande, så att man vill veta vad som komma skall. 34 

   

Det verkar alltså vara en viktig poäng i att musiken ska vara oväntad på något sätt, så att man inte 

riktigt vet vad som kommer och att förvåningsmoment absolut är något positivt som även Magnus 

Dahlberg, svensk filmkompositör, lyfter fram:

32Filmsite (1996) Fantasy Films [Elektronisk] Tillgänglig: http://www.filmsite.org/fantasyfilms.html 2012-12-20
33 Bye, Matti; Filmkompositör. Intervju 2012-10-03.   
34 Herrlin, Anders; Filmkompositör. Intervju 2012-11-01.
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Kom in med oväntade musikaliska attacker i oregelbunden rytm. Skapa eventuellt en repetitiv  

slinga eller leta upp ett instrument med ett magiskt ljud. 35  

Mina nyckelord: 

Mystik, Kyla, Snö, Utomhus, Frankrike

Vanligt nämnda ord:

Frankrike (37)

Sagolikt (31)

Spännande (29)

Vemod (28)

Ensamhet (28)

Mystiskt (24)

Sorgligt (24)

Romantik (14)

Länge sedan (13)

Kyla (12)

Roligt (6)

Jul (5)

Hav (3)

Månen (3)

Genrefrågan:

35 Dahlberg, Magnus; Filmkompositör. Intervju 2012-10-10
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Det är verkligen väldigt mycket olika svar från försökspersonerna på denna fråga. Dels har alla sju

alternativen fått minst 3 svar var, vilket gör att det här är den enda av låtarna som tolkats som alla  

genrerna. Men det är också väldigt lika mellan flera av genrerna och det går inte att hitta något 

gemensamt svar av majoriteten. Hela fyra genrer fick drygt 20% var av rösterna, vilket gör svaret 

splittrat. Kärlek, Drama, Äventyr och Fantasy fick nästan lika många röster alla fyra. Kanske var 

anledningen till detta att jag ville att musiken skulle signalera en slags obestämbar känsla och att  

försökspersonerna istället för att tolka detta som Fantasy, vilket jag hade hoppats, valde att tolka det 

hela som väldigt olika genrer. Det finns trots allt både en äventyrskänsla, stark dramakänsla och inte 

minst en romantisk känsla i musiken samt det mystiska. De flesta av försökspersonerna valde i alla 

fall rätt svar, men det var liten marginal till flera av de andra. 

Några citat:

Oh that piece is just lovely, I would associate it with the works of Zimmer and Elfman in france or  

some place, in a bit of a quirky animated Burton film.

Man 21-30 år

   Även om jag inte försökte använda mig av det berömda Danny Elfman-soundet (kompositör till 

Tim Burtons filmer) så tänkte jag mig scenografin av det jag såg framför mig som lite Tim Burton-

aktigt med besynnerliga miljöer. Så kanske har någonting i det ändå lyst igenom i musiken. 

Detta musikstycket var mycket intressant. Tretakten gav en känsla av att flyta runt i en dans. Det lite  

"romerska" (om man kalla det så) med sina finurliga skalor, och stundom inte helt  

sammanklingande toner, gav känslan av mystik och gåtfullhet. Men det var inte på något sätt en  
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obehaglig känsla, tvärtom var det rolig och trevligt "mystiskt"!

Kvinna 11-20 år

   Det var ungefär den här inre känslan som jag var ute efter, även om jag ville att man kanske inte 

riktigt skulle veta om det var trevligt eller inte. Den här personen verkar hur som helst ha förstått att  

det egentligen var en trevlig känsla bakom musiken och inte något obehagligt. 

Jag tänkte först att det var fantasy, men sen blir musiken så romantisk att jag snarare tror att det är  

kärleksfilm. 

Kvinna 41-50 år

   En kommentar som förklarar varför försökspersonen valde kärleksfilm istället för fantasy. Jag tror 

att jag gjorde mig själv en otjänst genom att ha med de större och lite pampigare delarna i dur som 

bröt upp ganska mycket mot resten av musiken.

Svårt att säga. Men jag får en mysig känsla på något sätt. Jag tänkte i inledningen att det säkert  

var till fantasy, men sedan när musiken efter någon minut blir annorlunda så ändrade jag mig. Då  

kändes det istället som äventyr. Jag tänker mig en liten båt som seglar långt ute i havet och det är  

mörkt. Månen lyser upp och det är vackert. 

Kvinna 31-40 år

   En annan kommentar som beskriver ungefär samma tveksamhet när musiken kommer till det som 

jag själv kallar för refrängerna (00:59-01:16 & 02:06-02:42), men denna person tolkade istället 

stycket som äventyr. Det står mig klart att jag trots att jag är väldigt förtjust i dessa delar nog borde 

skippat dem i forskningssyfte.

Basen spelar på ett mystiskt sätt som gör att man tänker på någon bakgata i någon storstad, för  

längesen. Känns mystiskt och lite konstigt sådär. Men sen ändrar sig musiken och då blir det rätt  

harmoniskt. Som om det finns något vackert även i dom trasigaste människor. För mina tankar till  

fantasymusik.

Kvinna 21-30 år

   En annan person som reagerade på de uppbrytande delarna, men som ändå tolkade stycket som 

fantasy. 

Detta stycke var svårt. Skulle kunna passa till det mesta. Väljer fantasy för att det växer från det  

suggestiva dragspelet i inledningen till en mer orkestral och storslagen känsla. 
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Man 21-30 år

   Även den här försökspersonen valde fantasy, men av just anledningen att musiken växer och blir 

mer storslagen vilket för den här personen var förknippat med fantasymusik.

Jag tror mycket på att det som förvirrade försökspersonerna i den här musiken var just refrängerna 

och hur dessa bröt upp mot resten av musiken. Jag tyckte dock när jag gjorde låten att även dessa 

delar lät ganska mystiska och helt klart fantasifulla. Men jag kanske skulle ha varit tydligare där.

Jag tror absolut att även dessa delar av musiken skulle ha passat till många fantasyfilmer, men när 

musiken bara spelas upp på det här sättet så blir resultatet att man lätt tolkar den som något annat.  

Många av försökspersonerna verkar hur som helst ha fått en mystisk känsla och sett något sagolikt i 

musiken, och det är fascinerande att se hur många som gjorde kopplingar till Frankrike bara genom 

att höra ett dragspel.

8.7 Äventyr

En äventyrsfilm är en film där en större typ av äventyr står i centrum och som ofta utspelar sig i mer 

eller mindre exotiska miljöer. Ofta finns det, som jag i avsnittet om actionmusik påpekade,  

actionscener i äventyrsfilmer, men även det omvända, äventyrsscener i actionfilmer. Men vad det  

här handlar om är mer den musik som kan tänkas symbolisera den miljö där äventyret sker. Sådan 

musik som exempelvis skulle kunna tänkas att användas när karaktärerna för första gången blickar 

ut över ett fantastiskt landskap där äventyret kommer att ha sin handling. 36

   Om vi ska koppla detta till vad Fred Karlin och Rayburn Wright skriver, om att välja vems roll 

musiken ska spela, så tror jag att det är väldigt vanligt att musiken i ovanstående exempel med 

karaktärerna som upptäcker något nytt spelar med känslan av platsen, men också till karaktärernas 

gemensamma upplevelse av hur dessa känner för platsen. 37 

   Så här säger Marcus Eriksson, efterbearbetningsansvarig på Baluba, om vad han eftersträvar i ett 

musikstycke som ska ge en äventyrlig känsla:

Orkester! Eventuellt meom sina gamla noter, för han har en hel orkester som kan blåsa skjortan av  

vilken syntare som helst med tillhörande kör. När en hel orkester spelar någonting pampigt så slår  

den ljudbilden och magkänslan ut allting som har med rock och pop att göra. Hybrider, visst, men i  

originalform… boom! Det spelar ingen roll att John Williams bara skriver om sina gamla noter, för  

36 Filmsite (1996) Adventure Films [Elektronisk] Tillgänglig: http://www.filmsite.org/adventurefilms.html 
[2012-12-21]
37 Karlin, Fred, Wright, Rayburn (2004) On The Track: A Guide to Contemporary Film Scoring (sid 134-140)
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han har en hel orkester som kan blåsa skjortan av vilken synthare som helst.  38

   

Just John Williams har blivit en företrädare för äventyrlig musik med sina soundtracks till Star Wars 

och Indiana Jones för att bara nämna två. Hans musik bygger mycket på stora arrangemang, där 

mycket av instrumenten spelar på samma gång, ofta med sekundärmelodier, motstämmor och 

mycket detaljer i de olika stämmorna. 

   Den instrumentgrupp som jag rent personligen skulle gissa på har den mest framträdande rollen 

inom äventyrsmusik är bläckblåsinstrument av olika slag. Det ger ofta en heroisk känsla som brukar 

fungera väldigt bra till många stora äventyr. 

   Ett äventyr kan naturligtvis även vara av mindre skala och där kanske man istället är ute efter att  

försöka musiksätta naturens egen storslagenhet. 

   Så här säger Patrik Andrén. svensk filmmusikskompositör, om att göra musik där man vill få 

miljön att framträda i musiken:

Instrumenteringen av natur: inhemska instrument, flöjter, fioler som ger den naturliga  

ursprungskänslan. Bilden är ofta avgörande. I Bron (tv-serie) har vi gått väldigt mycket på bilden,  

inte alltid handling. Det finns något grundläggande i när musik gifter sig med bild. 39 

   

Jag skulle tro att det mesta av äventyrlig musik handlar om antingen att musiksätta handlingen,  

vilket oftast resulterar i något intensivare där musiken följer något spännande som händer, eller 

också att musiksätta miljön där musiken istället ljudsätter det vi ser bortom karaktärerna. 

Mina nyckelord: Storslagenhet, Natur, Upptäckande, Liv

Vanligt nämnda ord:

Mäktigt (26)

Kraft (23)

Glädje (23)

Seger (22)

Kärlek (19)

Förväntan (19)

Stolthet (17)

38 Eriksson, Marcus; Efterbearbetningsansvarig på TV-produktionsbolaget Baluba. Intervju 2012-11-06.
39 Andrén, Patrik; Filmkompositör. Intervju 2012-11-17.

54



Återförening (13)

Frihet (13)

Hjälte (12)

Natur (11)

Utsikt (9)

Genrefrågan:

30% av lyssnarna valde att tolka musiken till äventyrsgenren. Det var dock nästan lika många som 

tolkade stycket som fantasy, kärleksfilm eller drama. Anledningen är troligtvis att musiken faktiskt  

även låter som dessa genrer. Jag tror att jag med ett mycket snabbare stycke musik hade kunnat få 

en större del av försökspersonerna att välja äventyr. Det här var lite av en chansning och jag skulle 

kunnat ha gjort det hela mycket mer självklart. Men det var intressant att se att äventyrsalternativet  

ändå fick flest röster, vilket ändå tyder på att jag på något sätt signalerade någon typ av äventyr i  

musiken. 

Några citat:

Lyckats genomföra en prestation med hälsan i behåll. Problemen över. Framtidshopp. Jag ser en  

eller flera människor som stannat upp och ser 'the land of milk & honey' breda ut sig efter en lång  
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strapatsrik resa.

Man 41-50 år

   En tolkning som stämmer väl överens med min egen tanke om att huvudpersonerna blickar ut 

över ett stort landskap efter (eller innan) sitt äventyr.

Pampig musik som faktiskt kan fungera i flera genres: kärlek, drama, äventyr eller fantasy.

Man 41-50 år

   Det lustiga är att den här personen prickar in just de fyra alternativen som fick 95% av rösterna. 

Bevisligen ligger det alltså något i att musiken lika gärna hade kunnat fungera till en kärleksfilm,  

dramafilm eller fantasyfilm. 

Förväntan, skulle passa bra i en fantasy eller äventyrsfilm. Ser framför mig hur de filmar någon  

mäktig utsikt över fält eller liknande.

Kvinna 21-30 år

   Många av försökspersonerna beskrev en liknande känsla av förväntan och verkade se en utsikt 

över natur. Det är fascinerande att såpass många tog till sig detta. 

Jag tänker mig att man står högt upp på en skyskrapa och tittar ner på staden. Solen skiner på en  

och man är kung över världen just då.

Man 31-40 år

  Ännu en person som ser en utsikt framför sig. Dock i en mer modern tappning.

Här hittas en ny planet i rymden. Blåsintrumenten¨talar” för detta. De långa stråkdragen gör det 

svävande. Stjärnor och rymd.

Kvinna 21-30 år

   Den här personen är inne på den tanken som jag själv hade om att musiken står för någon typ av 

upptäckt. Men hon tar tanken mycket längre och ser det hela som en helt ny planet.

   Jag blev verkligen fascinerad över hur många av personerna som såg stora vyer framför sig av 

olika slag, det mesta associerade med natur. Det är svårt att veta precis vad det var i musiken som 

gjorde att de tolkade musiken på detta sätt, då ingen beskrev anledningen. Men jag skulle tro att det  

har att göra med den varma känslan som stråkarna skapade. Detta blandat med den mer pampiga 

känslan som hornen och de andra bläckblåsinstrumenten fick fram. Så även om jag kanske inte 

lyckades så stort rent genremässigt på den här musiken, verkar jag ha förmedlat den tänkta känslan 

desto mer exakt. 
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9. SLUTSATS OCH DISKUSSION
Om jag ska ta och besvara frågan om det går att förmedla specifika känslor med musik och om jag i 

så fall lyckades med detta blir svaret ett ja, generellt sett.  Dock lyckades jag inte fullt ut.

   I de flesta musikstyckena som jag skrev lyckades jag få försökspersonerna att få känslor som ofta 

var väldigt lika mina egna ursprungliga tankarna med varje stycke. 

   Naturligtvis nämndes även många andra ord som kanske inte var något som jag själv tänkte på när 

musiken gjordes, men mina egna ord låg högt upp på listorna i hur många gånger som olika ord 

nämndes i försökspersonernas svar. 

   Många gånger gav försökspersonerna svar som var i linje med mina egna tankar men inte precis 

så som jag själv tänkte. I andra fall fanns det en fascinerande nästan exakt koppling till mina egna 

tankar. Jag tänker här framförallt på hur actionmusiken lyckades få en stor del av försökspersonerna 

att relatera till en kamp på piratskepp när det var just detta som jag tänkte mig när jag skrev 

musiken. 

   Kanske ännu mer fascinerande var äventyrsmusiken som gav många försökspersoner någon typ 

av känsla av att man betraktar en storslagen utsikt över natur, något som jag också tänkte mig när 

jag skrev musiken.

Vad anledningen är till dessa ändå ganska exakta kopplingar till mina egna tankar har jag svårt att  

ge ett klart svar på. Då hade det krävts en mycket mer djupgående undersökning, där jag hade haft 

möjlighet till följdfrågor och då skulle arbetet ha blivit ännu större än vad det är nu. Frågan kvarstår  

också om försökspersonernas känslor är kulturellt eller biologiskt betingade. Det har gjorts mycket 

forskning som visar att musik ofta upplevs på liknande sätt oavsett vilken miljö man kommer ifrån, 

men jag tror ändå att anledningen till att actionmusiken kopplades ihop med pirater i så stor mån har  

att göra med hur vi i västvärlden har fått se piratfilmer. Jag har svårt att tänka mig att det inbäddat i  

musiken kan finnas så exakta beskrivningar av vad det handlar om så att vi förstår att det är just ett 

piratskepp som vi befinner oss på. Äventyrsexemplet kan jag dock tänka mig att det finns ett långt 

mer komplicerat svar till varför så många tänkte på utsikt över en mäktig miljö. Tyvärr har jag inte  

heller här möjlighet att undersöka vidare varför, utan jag nöjer mig istället med att konstatera att jag  

i det fallet verkar ha lyckats kommunicera en väldigt klar känsla via musiken. 

Jag skulle efter det här arbetet tro att ungefär en tredjedel av ett instrumentalt musikstycke är öppet  

för tolkning och där lyssnarna tolkar musiken ganska olika. Medan den resterande två tredjedelen 
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faktiskt uppfattas på ett mycket liknande sätt hos i princip alla som hör stycket. Detta är naturligtvis  

endast ett påstående och inget som jag kan referera mer exakt till via min egen undersökning. Men 

den känslan som jag har fått när jag har gjort det här projektet är att väldigt många människor tolkar  

musiken åtminstone åt samma håll och att även mer exakta känslor faktiskt går att förmedla.

Jag vill understryka att jag är övertygad om att man egentligen inte kan behandla känslor som ren 

fakta på det sättet som jag med det här arbetet till viss del har gjort. Känslor i musik är något som 

ligger bortom vetenskap och det finns alltid tolkningsfrågor på varenda detalj. Ett musikstycke kan 

naturligtvis ge mer än en känsla till lyssnaren, kanske rentav två väldigt motstridiga känslor.  

Dessutom kan två olika personer tolka ett musikstycke på helt skilda sätt. Därmed kan man heller 

inte sätta upp någon formel för hur man med hjälp av musik ska kunna göra den för en viss genre 

eller ens för en viss känsla, då varje scen naturligtvis är unik. 

   

Det fanns bland flera av filmkompositörerna som jag intervjuade för det här projektet en motvilja 

att prata filmmusik i generella termer. En känd filmkompositör, som först verkade intresserad av 

projektet, ville efter att han läste frågorna inte ha något mer med det att göra och ignorerade efter  

detta mina mail. 

   Som tur är var resterande av de tillfrågade, trots en viss skepticism mot att generalisera, ändå 

hjälpsamma och intresserade av min uppsats.

   Det tycks som om man kanske inte alltför mycket ska försöka förstå varför man skriver just den 

musiken man gör. Man ska helt enkelt gå efter sina känslor!
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10. Tack & Adjö

Jag vill passa på att tacka följande personer som på olika sätt har haft varsitt finger med i det här 

arbetet:

Matti Bye

Lasse Dahlberg

Magnus Dahlberg

Marcus Eriksson

Baluba

Gustaf Åkerblom

Patrik Andrén

Anders Herrlin

Johan Söderqvist

Adam Nordén

Percy Bergman

Eva Kjellander

Alf Gabrielsson

Peter Andersson

José Alarcón

Och sist, men absolut inte minst:

Alla 128 försökspersonerna, utan er hade undersökningen inte varit möjlig! 

Är du intresserad av mitt filmmusikskapande så besök gärna min hemsida:

http://www.dreamofmagic.se

Tack för att du läste!

Hoppas att du tyckte att arbetet var intressant. 
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