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Abstract

Detta arbete berör filmmusik, och hur den i olika former kan uppfattas samspela med en filmscen. 

Mitt syfte var att undersöka på vilka sätt olika typer av filmmusik fungerar i samspel med en 

filmscen, och hur de kompletterar bilden. Detta genomfördes genom att jag komponerade tre olika 

musikstycken till en och samma filmscen och lät sedan en fokusgrupp om 6 personer diskutera 

kring dem. Jag fick en djupare insikt i klassisk orkestrering, arrangering och hur man på olika sätt 

kan förmedla känslor genom musik för att förhöja en filmupplevelse. En insikt jag fått av detta 

arbetet är att endast en typ av filmmusik kan te sig enformig och otillräcklig i vissa fall och att 

instrumentering spelar en större roll i känsloförmedlingen, än jag tidigare anat. Jag har fördjupat 

mina kunskaper inom filmmusik och arrangering avsevärt och har fått en större förståelse för hur 

man med musik kan berätta, utan att använda ord.
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1 Inledning

Filmmusik har alltid legat mig varmt om hjärtat. Jag har alltid fascinerats av på vilket 

otroligt emotionellt sätt musiken kan lyfta ett ögonblick i en film, och få människor att 

skratta, gråta eller bli skräckslagna. Personligen har jag nästan enbart ägnat mitt 

musikaliska skapande åt att skriva populärmusik, men när jag nyligen fick möjligheten 

att prova på att skapa filmmusik i mina studier, blev jag mer intresserad av ämnet än jag

varit tidigare och beslöt mig därför att arbeta med detta i mitt examensarbete.

Filmmusikens syfte är, enligt mig, för det mesta att förstärka det bilden visar och att 

tydliggöra känslor, som kanske inte alltid syns på skådespelarnas ansikten eller 

kroppsspråk. Det är även en allt vanligare företeelse att lägga in poplåtar i filmer, och då

spelar andra faktorer in också, såsom igenkänning. Om det är en väldigt etablerad låt 

kan det ge lyssnaren en specifik känsla direkt, som redan är kopplad till låten i fråga. 

Jag ville med mitt arbete undersöka hur jag skulle klara av att skildra liknande ting, 

samt hur väl andra människor uppfattar det jag vill berätta med musiken.

Ett begrepp som ofta kommer att figurera i detta arbetet är ”underscore”. Med 

underscore menas musik som är skriven direkt till filmen den figurerar i, och som på 

något sätt har en berättande funktion.

2 Syfte

Syftet med detta arbetet är att undersöka på vilka sätt tre olika typer av filmmusik har 

förmåga att förmedla känslor till en filmscen.

2.1 Frågeställning

• Hur fungerar ett orkestralt underscore, ett avskalat, akustiskt underscore samt en 
poplåt till en filmscen i avseende att förmedla känslor? Vad är skillnaden i sättet 
som dessa former av filmmusik samspelar med bilden?

• Hur skiljer sig min konstnärliga process under komponering av underscore från 

när jag skriver poplåtar?

1



2.2 Avgränsningar

Jag har avgränsat mitt arbete till att handla om komponering först och främst. Det som 

ligger i fokus är kompositionerna och inte mix- och produktionskvalité. Produktionerna 

som mitt arbete resulterat i är att betrakta som preliminära ”demos”.

En annan avgränsning är att jag har valt specifikt tre typer av filmmusik att arbeta med. 

Klassiskt, orkestralt underscore, ett avskalat underscore med begränsad instrumentering,

och en poplåt som klipps in i filmen. Dessa har jag valt då jag stött på poplåtar och 

orkestral musik i flera filmer tidigare, och det avskalade har jag valt för att undersöka 

om man kan lyckas förmedla känslor lika bra med en begränsad instrumentering.

3 Metod

3.1 Litteratur

För att få lite förkunskap om hur filmmusik används, och dess historia har jag använt 

mig av främst de kunskaper jag fått genom min utbildning på 

Musikproduktionsprogrammet på Linnéuniversitetet, men också från litteratur och att 

studera filmer. Jag har också använt mig av litteratur för att kunna genomföra 

fokusgruppen på ett korrekt och vetenskapligt sätt. De böcker jag använt mig av är:

• Ahrne, Göran & Svensson, Peter: Handbok i kvalitativa metoder utgiven 2015

• Cooke, Mervyn: A history of film music utgiven 2008

Utöver dessa böcker har jag studerat en del filmer för att få en större förståelse för hur 

musiken är uppbyggd. Bland dessa kan räknas: Jurassic Park (1993), Star Wars: 

Episode IV - A New Hope (1977), Into The Wild (2007), Bad Santa (2003).

3.2 Komponering

Min plan var att välja en filmscen som helt saknar musik och sedan skriva tre olika 

typer av filmmusik till den för att på så vis undersöka hur de olika styckena samspelar 

med bilden. Jag bestämde mig för att utgå ifrån en scen från filmen Cast away från 2000

av Robert Zemeckis. Den handlar om en man som blir strandsatt på en öde ö långt från 

civilisationen, och hans kamp för att överleva och försöka fly från den. Den är i mitt 

tycke en väldigt bra film med många starka och bra scener. Det ytterst sparsmakade 
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soundtracket var ett medvetet val för att förstärka känslan av ensamhet och ödslighet, 

samt för att musiken skulle få ännu större emotionell effekt när den väl kom.1 Detta 

gjorde filmen perfekt för mig då jag sökte efter bra, ljudlagda filmscener utan någon 

musik.  

Jag bestämde mig för att jag skulle komponera ett klassiskt, orkestralt underscore som 

är väldigt vanligt inom filmens värld. Utöver det skulle jag även göra ett lite mer 

avskalat, akustiskt underscore med sparsmakad instrumentering, samt slutligen en 

poplåt som då sedan skulle klippas in i scenen. Alla dessa former av filmmusik har jag 

sett figurera i otaliga filmer och kände därför att det var en bra utgångspunkt.

Klassisk orkestrering är idag fortfarande mycket vanligt inom filmmusiken. Stora namn 

inom denna genre är John Williams, Howard Shore och Alan Silvestri som 

komponerade musiken till just Cast away. Instrumenteringen man här har till hands är 

stor och det finns många möjligheter för variation och att skapa dynamiska stycken. Jag 

valde att komponera och digitalt arrangera och producera ett orkestralt underscore i mitt

hem, då jag inte har tillgång till en orkester för inspelning.

Det avskalade underscoret valde jag att göra som en slags motpol till den klassiska 

orkestreringen, då man i detta fallet har begränsad instrumentering. Det är inte ovanligt 

att höra enstaka instrument, exempelvis ett piano, som fungerar som ett berättande 

element i filmer. Att få fram liknande berättande funktioner med så sparsmakade 

tillgångar var en utmaning jag ville ge mig i kast med. 

Det blir även allt vanligare att använda sig av poplåtar i filmer. I detta fallet har ju inte 

musiken nödvändigtvis en berättande funktion, såvida inte texten speglar exakt det som 

händer i filmen, men det är ovanligt. Ofta kan detta fungera väldigt bra ändå. Det kan ge

en igenkänningsfaktor för tittaren, eller bara sätta en stämning som den specifika låten 

utger.När en poplåt tas in i en film är den för det mesta, redan etablerad. Vissa låtar 

skrivs dock exklusivt för filmen och det var det scenariot jag utgick ifrån här. Jag 

bestämde mig för att skriva en låt med en text som var löst baserad på handlingen eller 

1Www.colonnesonore.net (Hämtad 2016-04-08)
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känslan i scenen, och sedan försöka klippa in sektioner av den i scenen där det kändes 

passande.

Jag tänkte tidigt att jag skulle skapa ett så kallat ”ledmotiv” till scenen som jag skulle 

återanvända i samtliga kompositioner. Ledmotiv används ofta inom film som ett sätt att 

identifiera olika karaktärer, eller bara som en stark igenkänningsfaktor för filmen i sig.2 

Goda exempel på detta är John Williams musik till Star Wars. Huvudtemat är otroligt 

starkt förknippat med filmen och även stycket The Imperial March, som är ledmotivet 

för antagonisten Darth Vader.

3.3 Fokusgrupp

Jag valde att anordna en fokusgrupp för att undersöka huruvida jag lyckats förmedla de 

känslor som jag avsett. Fokusgruppsmetoden är ett möte mellan en grupp människor 

som på ett fokuserat sätt diskuterar olika aspekter av ett ämne eller tema.3 Det gick 

alltså ut på att jag samlade en grupp människor som fick titta på scenen med de tre olika

musikstyckena till. Denna grupp bestod av individer som alla på ett eller annat sätt 

studerar musik, eftersom jag ville att de skulle ha för vana att kritiskt granska och 

analysera musik. Därefter fick de diskutera kring frågor som jag tillhandahållit 

angående hur musiken fungerade i samspel med bilden. Jag bad dem dessutom skriva 

ner vilka spontana känslor de fick under själva visningen, för att undvika att de skulle 

bli allt för styrda av diskussionen då jag ville att deras egna spontana uppfattningar om 

musiken skulle komma fram. Allt detta dokumenterades med hjälp av en videokamera 

och sedan sammanställde jag deras reflektioner och samtal. Denna undersökningen 

skedde enligt Linnéuniversitetets och Vetenskapsrådets etiska riktlinjer.4

4 Genomförande

4.1 Förberedelser

Jag valde en scen ur filmen Cast away. Mitt val föll på scenen som visar 

huvudkaraktären strax innan han lyckats ta sig ifrån ön och när han kämpar för att 

komma därifrån. Jag kände att den scenen var mångfacetterad och stark på flera sätt, 

2 Cooke. A history of film music s.80
3 Ahrne, Svensson. Handbok i kvalitativa metoder s.81
4 Www.codex.vr.se (Hämtad 2016-05-05)
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och att jag kunde få bra idéer till den. Jag tittade även på ett flertal filmer för att få 

inspiration och idéer på hur jag kunde göra i mina kompositioner.

4.2 Skapande

4.2.1 Stycke 1: Orkestralt underscore

Jag började mitt arbete med att försöka hitta en melodi som skulle fungera som ett 

ledmotiv för scenen, eller hypotetiskt filmen. Jag ville hitta något episkt och storslaget 

för att representera karaktärens otroliga resa och prövningar och provade mig fram tills 

jag funnit en melodislinga som kändes var rätt. Instrumenteringen bestämdes ganska 

tidigt. Jag kände att stråkar och bleckblås främst var det som behövdes. Bleckblås har 

alltid haft en känsla av storslagenhet i min värld, och då främst valthornet, så jag 

bestämde mig för att det skulle ha en central roll i mitt ledmotiv. Det bästa vore också 

om det var repetitivt så att tittaren skulle känna igen det när det återanvändes. Jag 

använde mig extremt lite av träblås på grund av att det kändes som att den 

instrumentering jag redan lagt sade precis vad jag ville säga, och jag saknade inget i 

musiken.

Efter det började jag arrangera instrument runt melodin. Först fastnade jag lite i ett 

”ackordtänk” eftersom jag var novis på att arrangera klassisk musik, men fick lite 

vägledning av min handledare som poängterade att varje instrument bör ha sin egen 

funktion och sin egna lilla melodi. Så jag började jobba efter det tankesättet och 

plötsligt blev min musik mer öppen och levande. 

Mitt arbete med denna typen av filmmusik resulterade i tre små partier. Det första, en 

försiktig liten melodislinga spelad av en cello ackompanjerad av en kontrabas och en 

violin. Den spelas när karaktären är inne i sin grotta på ön och talar med en volleyboll 

som är en slags låtsasvän som han för samtal med regelbundet för att inte känna sig så 

ensam. Detta stycket ska representera karaktärens vänskap med volleybollen.

Det andra partiet börjar väldigt svagt med två violiner. Karaktären är inne i grottan och 

ska försöka sova. Snart kommer en flöjt in och spelar försiktigt det som sedan ska visa 

sig vara ledmotivet. Musiken fortsätter svagt och försiktigt tills ett crescendo tar vid och

samtidigt som man får blicka ut över en havet från en stor klippa på ön, bryter 
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ledmotivet loss med starka stråkar och bleckblås. Känslan jag vill förmedla med detta 

stycket är först minnen av hans kvinna som han saknar. Därefter ville jag förmedla en 

viss rädsla och osäkerhet inför hans försök att komma ifrån ön. Den slutliga delen av 

stycket med ledmotivet ska förmedla hoppet han har på att slå sig fri och komma 

tillbaka till sina nära och kära.

Det sista partiet kommer när karaktären ska försöka ta sig ifrån ön med hjälp av en flotte

som han har byggt. Här ville jag förmedla en känsla av spänning och den fara som han 

faktiskt utsätter sig för. Det börjar med några mörka stråkar som ligger på en ton 

kontinuerligt och i bakgrunden hörs dova trumslag. Ett tremolo från en hög violin 

kommer in för att signalera faran i det han gör. Dynamiken och intensiteten höjs hela 

tiden och valthornet spelar en melodi som ska representera hans mod och beslutsamhet. 

Vågorna som slår emot honom accentueras av trumslag då dessa är hans största fiende i 

den stunden. Han måste kämpa mot vågorna för att kunna komma tillräckligt långt bort 

ifrån ön. Intensiteten höjs hela tiden och snart sträcker sig en gigantisk våg över honom.

Ett crescendo tar vid innan han släpper upp sitt segel som han byggt, och just när han 

bryter sig över och igenom vågen exploderar musiken i ledmotiven som återigen 

kommer. De dramatiska trummorna har försvunnit och faran är över. Här representerar 

partiet hans lycka och den bedrift han just utfört.

4.2.2 Stycke 2: Avskalat underscore
Nu hade jag alltså ledmotivet för scenen och jag komponerade det avskalade stycket 

ganska likt det orkestrala. Ungefär samma tänk applicerades när det gällde cues, alltså 

de ställen där musiken skulle börja och sluta, så det blev även här tre partier, med 

undantag för ett litet mellanspel mellan det andra och tredje stycket. Valet föll på att 

arbeta med en akustisk gitarr då detta är det instrument jag bäst behärskar, och tillät mig

att även lägga till lite bas i slutpartiet.

Det första partiet var i stort sett likadant som det var i det orkestrala. Det var samma 

melodi jag använde, som här ackompanjerades av en ”plockande” gitarr. Även här var 

tanken att det skulle representera karaktärens vänskap till bollen.
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Det andra partiet var mer sorgset än det var i det orkestrala. En melankolisk 

melodislinga upprepas till en sparsamt spelad gitarr. Min tanke med detta var att spegla 

hans rädsla och ovisshet för hur det skulle gå. Vid samma bild från klippan kommer 

dock ledmotivet in. Melodin spelas på gitarr och en stämma till den ljuder också 

tillsammans med ackorden. Även här ville jag att musiken skulle signalera hoppet och 

längtan han har att komma bort.

I det lilla mellanspelet som kommer precis innan han ska ut med flotten, ville jag visa 

karaktärens oro för hur det ska gå. Det kommer just när han står och skriver ett 

avskedsmeddelande på en sten.

I det sista partiet var min tanke att förmedla hans beslutsamhet. Att han verkligen inte 

vill ge sig trots vågornas piskande. En gitarr och en bas pumpar en bestämd takt som 

snart går över i en melodislinga. Det är beslutsamheten och kampen som ligger i fokus 

här. Vid samma cue som i det orkestrala stycket, när han kommer förbi den sista stora 

vågen, återkommer ledmotivet igen. Precis som innan ska det representera hans lycka 

och bedrift.

4.2.3 Stycke 3: Poplåt

Nu var det dags att skriva en poplåt, vilket jag är van vid. Jag hade inte scenen framme 

när jag skrev denna låten, utan skrev den fritt. Jag bestämde mig för att använda 

ledmotivet som refrängmelodi och att skriva helt nya verser. Texten skulle helst vara 

vagt förknippad till filmen, men inte för mycket, så jag skrev en väldigt universell text 

om att slå sig fri från något, med mycket metaforer och bildspråk så det blev ganska fritt

att tolka den. Jag valde att göra en låt i medeltempo, för att både ha kraftfulla partier och

lite mer lugna partier. Det kändes som att det borde vara kvar något stort och episkt i 

refrängen, precis som det blev i det orkestrala stycket, så jag valde att ha mycket 

körsång i refrängerna för att ge dem ett rejält lyft. När låten var klar var jag nöjd med 

den. Den blev en helt okej poplåt vid namn Break Away, och nu var det alltså dags att 

klippa in den i scenen. 

I början av scenen klipptes introt in, som därefter följdes av första refrängen och sedan 

ett avslag. Sedan lät jag bryggan repeteras och tona in sakta för att till sist bryta ut i 
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första refrängen när scenen över klippan kommer. Därefter fick låten fortsätta orörd tills

han väl börjat paddla. Jag fick inte in något som passade i scenen när han kämpar mot 

vågorna, så jag lät det partiet vara tyst i väntan på att sista refrängen skulle braka loss 

när han kommer över den sista vågen. Tanken var att använda sticket i låten när han 

kämpar mot vågorna, med det blev för odramatiskt och det kändes inte helt rätt, så jag 

valde att låta den delen vara tyst.

4.3 Fullbordande

Inspelningen skedde kontinuerligt under skapandeprocessen. Särskilt under skapandet 

av det orkestrala stycket kände jag att jag behövde lyssna på musiken så som den skulle 

låta, samtidigt som jag skrev den. Detta stycket gjordes enbart genom att skriva till 

MIDI, då jag inte hade tillgång till varken musiker som kunde spela in min musik eller 

ett mjukvaruinstrument att spela in med. Det som kanske upptog mest tid i detta stycket 

var arbetet med dynamiken och automationerna i inspelningsprogrammet. Även det 

avskalade underscoret och poplåten spelades in kontinuerligt i min hemmastudio. Jag 

får oftast bättre inspiration när jag jobbar på det viset.

5 Resultat

5.1 Skapandeprocessen

Jag känner att jag fick mycket ut av skapandeprocessen i detta arbetet. Jag har fått en 

betydligt större förståelse för hur man arrangerar ett musikstycke med klassisk 

orkestrering, jag har fått en större förståelse för dynamikens betydelse inom 

filmmusiken än vad jag tidigare haft, och jag har framförallt fått en djupare insikt i hur 

man kan förmedla känslor med musik, exempelvis genom instrumentering. Jag har även

fått en större förståelse för vad som fungerar bra och mindre bra gällande musik till 

film.

5.2 Verk

Mitt arbete har resulterat i ett antal verk som beskrivs kort nedan:
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• ”Wilson's Theme”, det första partiet i det orkestrala underscoret, som ska 

representera karaktärens vänskap till volleybollen. Återkommer även i det 

avskalade underscoret.

• ”Last Hope”, det andra partiet i det orkestrala underscoret, som ska representera 

karaktärens längtan och vilja att frigöra sig. Detta är ledmotivet som 

återanvändes på ett eller annat sätt i samtliga musikstycken.

• ”Waves”, det tredje partiet i det orkestrala underscoret, som ska representera 

karaktärens kamp mot havet och hans viljestyrka. Det mynnar sedan ut i 

ledmotivet. En variant av detta verk återkommer i det avskalade underscoret.

• ”The Cave”, det andra partiet i det avskalade underscoret som sedan mynnar ut i 

ledmotivet.

• ”Goodbye”, det lilla partiet mellan ledmotivet och ”Waves” i det avskalade 

underscoret, som ska representera karaktärens farväl till ön.

• ”Break Away”, poplåten som skrevs och sedan klipptes in i scenen, som ska 

representera karaktärens önskan om att slå sig fri från fångenskapen på ön och 

återgå till sitt gamla liv.

5.3 Fokusgruppen

Jag höll en fokusgrupp för att undersöka hur jag hade lyckats med att förmedla känslor 

genom musiken. Jag valde att ha en urvalsgrupp bestående av folk som studerar musik 

på olika sätt eftersom dessa är vana vid att diskutera musik och har en kunskap inom 

området. Gruppen bestod av 6 informanter och innehöll folk som studerar på 

Kulturledarprogrammet, och därav har studerat musikvetenskap, folk som studerar till 

musiklärare, som har bland annat goda musikteoretiska kunskaper, samt folk som 

studerar Musikproduktionsprogrammet, som har en god insyn i musikskapande och 

arrangering. Jag lovade informanterna anonymitet och kommer att referera till dem med

siffror på följande vis: ”Informant 4 tyckte att...”

Jag avslöjade inget om vilka känslor och tankar jag hade haft kring de olika 

musikstyckena för att inte styra gruppen på något sätt. Informanterna uppmanades vid 

början av sessionen att vara extremt ärliga och säga precis vad de tycker, då jag ville att 

de skulle bedöma hur väl musiken passade till scenen också. Jag hade skrivit ihop ett 
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antal diskussionspunkter5 som de kunde utgå ifrån, och lät dem diskutera fritt kring 

dem. Här kommer en summering av deras diskussioner:

5.3.1 Orkestralt underscore

Parti 1 (Wilson's Theme):

Under diskussionen av detta partiet verkade de flesta av informanterna tycka att hopp 

eller förhoppning var nyckelordet till känslan som musiken förmedlade. En informant 

tyckte även att det var vänskapligt, vilket var den känslan jag var ute efter, då detta 

stycket skulle representera vänskapen mellan karaktären och bollen. Några nämnde 

även att musiken byggs upp och blev ljusare när karaktären började le och prata, vilket 

det också fanns en tanke bakom.

Parti 2 (Last Hope):

Saknad och längtan verkade här vara de känslor som informanterna upplevde under 

första delen av detta parti. Informant 1 sade dock följande: ”...Jag kände att det var en 

viss ovisshet i den musikaliska naturen.” Hen tyckte att förundran och ovisshet var 

nyckelorden i detta partiet. Informant 6 skrev följande anteckning: ”Känsla av att 

minnas något. Något fint, men som är ledsamt att tänka på.” Vid crescendot tyckte de 

flesta dock att känslan byter tillbaka till hopp. Informant 6 tyckte att känslan ändras till 

styrka och att karaktären ”går vidare”, i denna delen av partiet.

Parti 3 (Waves)

Spänning, oro och allvar var de initiala känslorna som informanterna upplevde här. 

Deras tolkningar av musiken verkade korrelera bra med mina avsikter. De kände av att 

spänningen höjdes successivt och tyckte att slagverket jobbade bra som 

spänningshöjare. Informant 2 sade också: ”Jag tyckte att det i parti tre flera gånger bytte

känsla mellan just spänning, oro och glädje. Att det liksom växlade där och det 

speglades i musiken.” När sedan ledmotivet kom in tyckte Informant 6 att det gav en 

känsla av att karaktären hade ”vunnit”. Informanterna upplevde att musiken förmedlade 

lycka och glädje här. Informant 2 nämnde att hen upplevde att precis i slutet när 

karaktären ser tillbaka på ön fanns det en viss tomhet i hans ansiktsuttryck. Detta tyckte 

hen inte speglades i musiken.

5 Se Bilaga 1
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5.3.2 Avskalat underscore

Parti 1 (Wilson's Theme):

De flesta av informanterna tyckte här att musiken förmedlade värme. Glädje och lugn 

var också några nyckelord som flera tog upp. De var dock överens om att de inte tyckte 

det var lika bra som det orkestrala och några av dem tyckte att det var lite för enformigt.

Informant 3 och 4 tyckte inte att musiken passade in i scenen och kände att det ”nästan 

blev lite löjligt”. Informant 2 sade: ”Det var svårt att inte jämföra detta nu med det vi 

hörde innan... Jag försökte se bort från det och då kände jag det här rofyllda, 

harmoniska, och att det var glädje.”

Parti 2 (The Cave):

Här skiljdes meningarna åt ganska mycket mellan informanterna. En tyckte att stycket 

förmedlade monotoni och tristess, som sedan övergick i en möjlig känsla av hopp när 

ledmotivet kom in. En tyckte att det var samma känslor som hen upplevt i det 

orkestrala, saknad och längtan som sedan byttes till hopp. Vissa tyckte att partiet 

passade bra med bilden och vissa inte.

Parti 3 (Variant av Waves)

Här verkade de flesta i gruppen tycka att musiken förminskade allvaret i scenen. De 

kände inte att musiken passade till den faran och kampen som visades i bilden, och en 

av informanterna tyckte att partiet nästan blev komiskt. De flesta tyckte dock att 

dynamikökningen var bra i partiet. När sedan ledmotivet kom in tyckte gruppen att det 

blev en känsla av lättnad i musiken. En informant poängterade att hen tyckte att det 

borde vara en mer triumferande känsla än en lättnadskänsla där.

5.3.3 Poplåt

De flesta i gruppen fick här direkta kopplingar till Disney. De tyckte att det var en 

disneykänsla över låten som de delvis tyckte passade bra till scenen men också gjorde 

det till en helt annan film. Informant 1 tyckte att låten gav en känsla av omotiverad 

lycka och att det förminskade själva situationen. Hen upplevde att låten talade om redan

från början att allt skulle gå bra. De tyckte att när musiken tonas in i grottan passade det 

väldigt bra och de tyckte även att andra versen passade bra när karaktären står och 

skriver på stenen. De tyckte dock att musiken slutade för tvärt när karaktären ger sig ut 
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på vågorna och Informant 2 tyckte att det borde funnits ett långt stick där som ledde till 

refrängen.

5.3.4 Komplettering på avskalat underscore

Eftersom det avskalade stycket inte blev så bra kompletterades det. Jag valde att gå en 

annan väg och använda mig av klaviatur istället för akustisk gitarr. Jag gjorde det 

eftersom pianot, enligt mig, är mer mångsidigt och kan uttrycka mer än vad en akustisk 

gitarr kan. Utöver pianot använde jag mig av en syntpad för att skapa en mer 

atmosfärisk känsla i musiken. 

De första två partierna var variationer av de två första från det orkestrala underscoret. 

Jag tyckte att det fungerade väldigt bra med denna instrumenteringen. Det sista stycket 

var till en början svårt att göra med så begränsad instrumentering. Jag valde att göra det 

minimalistiskt och låta paden representera allvaret i situationen. Pianot representerar 

karaktärens tankar och känslor. Ju större vågorna blir desto mer dissonanta blir tonerna, 

för att spegla karaktärens osäkerhet och rädsla. 

6 Diskussion

Det har varit otroligt intressant att arbeta med det här ämnet. Som jag nämnde i början 

av denna rapporten har filmmusik alltid varit något jag intresserat mig för, och efter 

detta arbetet har mitt intresse bara stärkts. 

6.1 Orkestralt underscore

Det orkestrala stycket var det som jag utvecklades mest av, känner jag. Jag fick en 

bättre insyn i hur man går tillväga för att skapa musik med klassisk orkestrering, och 

även om jag kanske inte arrangerade instrumenten efter den praxis som gäller så tycker 

jag ändå att mitt resultat blev bra. Det skiljde sig mycket från att skriva en poplåt i det 

avseende att i en poplåt kan man ofta låta flera instrument spela samma form ocg det 

passar på så vis bra ihop. I ett orkestralt stycke upplever jag att det optimala är om de 

olika instrumenten har en egen funktion och en egen rörelse. Det blir för monotont och 

för tråkigt om alla instrument har samma rörelse och det blir inget liv i musiken. 

Dessutom har dynamiken en betydligt större roll i ett orkestralt stycke än vad den har i 
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en poplåt. Jag känner verkligen att jag skulle vilja arbeta mer med denna typen av 

skapande.

Fokusgruppen verkade generellt uppfatta de känslor jag ville förmedla i musiken och 

det känns som att jag lyckades bra med detta stycket i det avseendet. En informant 

nämnde just ordet vänskap när hen analyserade Parti 1, vilket var precis det jag ville 

förmedla. Jag var rädd för att det var en svår sak att förmedla i musiken men jag blev 

positivt överraskad av att någon faktiskt uppfattade det.

6.2 Avskalat underscore

Detta stycket var nog det som jag blev minst nöjd med i mitt arbete. Jag upplevde att det

var väldigt svårt att förmedla känslor med en så begränsad instrumentering och jag hade

svårt för att hitta på bra idéer till musiken. Speciellt det tredje partiet tyckte jag var 

väldigt svårt då jag hade stora problem med att spegla faran och allvaret i karaktärens 

handlingar med en så begränsad instrumentering. Det var svårare att göra det här stycket

än att skriva en poplåt känner jag. Just dynamiken var svår att jobba med, och det blev 

väldigt enformigt i längden känner jag. Ett stort problem när jag skapade det här stycket

var tid. Jag var väldigt stressad när jag skapade stycket och det gjorde tyvärr att kvalitén

blev lidande. Hade jag haft mer tid hade jag förmodligen valt ett piano istället för gitarr 

då detta enligt mig har en större bredd, både dynamiskt och tonalt. 

Fokusgruppen verkade inte heller vara särskilt förtjusta i detta stycket. De tyckte att 

parti två var det som passade bäst in men parti nummer tre var lite av en flopp. Även om

jag inte riktigt håller med i att musiken gjorde scenen ”komisk” som det sades så håller 

jag med i att det inte passade bra till den scenen. Hur de uppfattade att musik 

förmedlade känslor var ju lite blandad när det kom till detta stycket. En del upplevde det

jag var ute efter och en del fick andra känslor. 

6.3 Poplåt

Detta momentet var ju det som jag var mest bekväm och van vid sedan innan. Jag tycker

att jag lyckades bra med låten och jag är generellt sett nöjd med den. Dock var det svårt 

att klippa in den på så många ställen som jag gjorde. Detta var väldigt svårt upplevde 
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jag. Det var utmanande att hitta ställen där musiken passade, och det var inte lätt att 

synka med bilden eftersom låten hade ett fast tempo. Poplåten skiljde sig mycket från de

andra två typerna av filmmusik. Tidigare kunde jag välja dynamiska tempon och jag 

kunde accentuera saker i bilden på ett sätt som inte gick här. I de tidigare styckena 

kunde jag även växla mellan olika känslor men i denna låten var det mer statiskt och det

fanns inte lika stor känslomässig variation.

Fokusgruppen sade att denna låten hade passat jättebra som en ”eftertextlåt”. Och jag 

håller med om att den inte alltid var lyckad i scenen. Dock tyckte jag att den i början 

fungerade väldigt bra till bilden och även i slutet av scenen. De nämnde ju att de 

kopplade låten till disneyfilmer och tyckte att den hade den karaktären. Även om det 

inte var min avsikt så kan jag delvis hålla med dem om det. Jag upplevde dock att de 

bortsåg lite ifrån texten när de sade så, och fokuserade mer på musiken. 

6.4 Komplettering på avskalat underscore

Jag tyckte att detta stycket fungerade betydligt bättre än dess föregångare. Pianot var 

mycket lättare att använda för att beskriva känslor och tankar än vad gitarren var. Jag 

tyckte speciellt att slutpartiet blev bra då jag gick ifrån idén att göra det dramatiskt och 

gjorde musiken mer minimalistisk och lite oroväckande. Jag tycker att det fungerade 

väldigt bra till scenen.

7 Slutsats

För att utvärdera huruvida jag uppnått mitt syfte med arbetet och besvarat mina 

frågeställningar använder jag mig både av fokusgruppens diskussioner och mina egna 

reflektioner kring resultatet. 

Det orkestrala underscoret var utan tvekan det som lyckades bäst med att förmedla de 

avsedda känslorna, både enligt fokusgruppens diskussioner och min egna åsikt. I de 

flesta fall upplevde fokusgruppen den känslan jag hade avsett att musiken skulle 

förmedla, eller en relaterad känsla. Jag kunde med hjälp av dynamik, instrumentering 

och arrangering spegla det jag ville med musiken, och det var bara i det här stycket jag 

hade alla dessa element att tillgå. 
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I det avskalade underscoret saknades möjligheten till stora dynamiska lyft och fall, 

vilket gjorde att musikens förmedlande av känslor blev lidande i många fall. Så även 

den begränsade instrumenteringen, som hade kunnat fungera bra i en annan typ av scen 

med mindre dramatik. Det blev ju även uppenbart att jag inte lyckats förmedla rätt 

känsla när en av informanterna tyckte att musiken blev komisk i relation till bilden. Jag 

tror att ett piano hade gjort ett bättre jobb med att spegla känslor än vad gitarren gjorde. 

Poplåten var också svår när det gällde förmedlande av känslor. Jag upplevde att den 

korrelerade bra med scenen i vissa skeden, men det var en ganska statisk känsla genom 

största delen av låten, vilket gjorde det väldigt problematiskt när det blev allvar och 

dramatik i scenen. Jag tror att låten hade passat bra inklippt på bara ett ställe, 

exempelvis i slutet efter den sista vågen. 

Min slutsats är att det orkestrala underscoret är det som bäst förmedlade känslor, men 

jag tror även att en kombination av alla dessa hade kunnat fungera väldigt bra också. 

Min skapandeprocess blev ganska annorlunda i detta arbetet jämfört med hur den brukar

se ut. Naturligtvis blir det så när man skriver efter en filmscen för att man måste anpassa

musiken, men jag kände också att jag tänkte betydligt mer på dynamik och 

instrumentering än vad jag gör i normala fall. 

Jag var tvungen att ta hänsyn till så mycket mer när jag skapade. Jag var tvungen att 

tänka på exakt hur musiken speglade bilden. Vartenda minspel och varenda replik kan 

tappa sitt syfte om musiken framställer något annat. I en pop- eller rocklåt jobbar du 

inte utefter händelser i bild utan är fri att skapa en egen känsla, och endast du kan säga 

om det är rätt eller fel. Utöver detta är också tempon en avgörande skillnad. I filmmusik 

är det enligt min uppfattning vanligt med tempoväxlingar, medan det sällan hörs i pop- 

eller rocklåtar.

Dynamik och instrumentering var som sagt två element som jag reflekterat mycket mer 

över i denna skapandeprocessen. Nog för att man arbetar med dynamik och 

instrumentering i poplåtar, men inte alls i samma utsträckning. I poplåtar tänker jag 

främst att jag vill ha en dynamisk skillnad mellan vers och refräng för att göra refrängen

mer explosiv och stor. Men i filmmusiken kan man tillämpa dynamiska sänkningar och 
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höjningar på en väldig massa ställen. Instrumenteringen jag använder mig av i pop- och 

rocklåtar är ofta densamma: Gitarr, bas, trummor och sång. Men när det gäller 

filmmusiken så ska även instrumenteringen spegla vad som sker i bilden och man måste

hitta rätt instrument till rätt tillfälle.

Jag känner att jag har lärt mig otroligt mycket av detta arbetet och jag ska definitivt 

fortsätta experimentera med liknande projekt i framtiden. 

16



Referenser

Colonne Sonore, Respecting the images: Interview with Alan Silvestri, 2005

http://www.colonnesonore.net/contenuti-speciali/interviste/797-interview-with-alan-

silvestri.html(Hämtad 2016-04-08)

Ahrne, Göran & Svensson, Peter: Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm, Liber, 

2015

Cooke, Mervyn: A History Of Film Music. Cambridge, Cabridge University Press, 2008

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för forskning. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

(Hämtad 2016-05-05)

http://www.colonnesonore.net/contenuti-speciali/interviste/797-interview-with-alan-silvestri.html
http://www.colonnesonore.net/contenuti-speciali/interviste/797-interview-with-alan-silvestri.html
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


Bilagor

Bilaga 1

Fokusgrupp diskussionspunkter

Orkestralt

• Vad upplevde du att de tre olika musikstyckena representerade? 

- Förmedlade de några känslor? 

- Förmedlade de några av karaktärens tankar?

- Speglade de några handlingar som utfördes?

- Skedde någon ändring i musiken som fick en känsla att bytas mot en annan?

- Övriga tankar?

• Vad i musiken fungerade bra tillsammans med bilden?

- Instrumenteringen eller någon särskild del av den?

- Något särskilt parti av musiken som passade bra till bilden?

- Övriga tankar?

• Vad i musiken fungerade mindre bra, eller dåligt med bilden?

- Instrumenteringen eller någon särskild del av den?

- Något särskilt parti av musiken som inte passade bra med bilden?

- Saknade du något i musiken?

- Övriga tankar?

Avskalat

• Vad upplevde du att de tre olika musikstyckena representerade? (stycket när han 

sjösätter flotten är ej inräknat här)

- Förmedlade de några känslor?

- Förmedlade de några av karaktärens tankar?

- Speglade de några handlingar som utfördes?

- Skedde någon ändring i musiken som fick en känsla att bytas mot en annan?

- Övriga tankar?
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• Vad i musiken fungerade bra tillsammans med bilden?

- Instrumenteringen eller någon särskild del av den?

- Något särskilt parti av musiken som passade bra till bilden?

- Övriga tankar?

• Vad i musiken fungerade mindre bra, eller dåligt med bilden?

- Instrumenteringen eller någon särskild del av den?

- Något särskilt parti av musiken som inte passade bra med bilden?

- Saknade du något i musiken?

- Övriga tankar?

Poplåt

• Upplevde du att musiken speglade eller kunde jämföras med något i bilden?

- Några känslor?

- Några tankar?

- Några handlingar som utfördes?

- Skedde någon ändring i musiken som fick en känsla att bytas mot en annan?

- Övriga tankar?

• Vad i musiken fungerade bra tillsammans med bilden?

- Texten, eller någon särskild del av den?

- Instrumenteringen eller någon särskild del av den?

- Något särskilt parti av musiken som passade bra till bilden?

- Övriga tankar?

• Vad i musiken fungerade mindre bra, eller dåligt med bilden?

- Texten, eller någon särskild del av den?

- Instrumenteringen eller någon särskild del av den?

- Något särskilt parti av musiken som inte passade bra med bilden?

- Saknade du något i musiken?

- Övriga tankar?


