
Örebro Universitet
Musikhögskolan
Musikproduktion, Självständigt arbete

___________________________________________________________________________ 

    Att överföra topline writing till film- och spelmusik
___________________________________________________________________________ 

Kurs: Musikalisk gestaltning, Musikproduktion, Självständigt arbete, MG047G 
Vårterminen 2017 
Författare: Johan Olowsson 
Handledare: Simon Schierup 



Sammanfattning 
Att överföra topline writing till film- och spelmusik 
How to use topline writing in film- and video game music 

Denna uppsats handlar om hur det är möjligt att använda olika kunskaper och erfarenheter 
inom topline writing i film- och spelmusik. Syftet med denna uppsats är att utforska hur 
kunskaper och kvalitéer inom topline writing kan överföras till skapandet av film- och 
spelmusik. Min teori är att om en låtskrivare besitter starka kunskaper inom topline writing 
borde det kunna användas som hjälpmedel eller som verktyg inom film- och spelmusik.  

Uppsatsen kan delas upp i tre olika delar, filmmusik, spelmusik och klingande del. 
Första delen handlar om filmmusik generellt, om hur det ser ut historiskt fram till dagens sätt 
att skriva och arbeta med filmmusik. Den andra delen handlar om spelmusikens utveckling 
från att producera musik genom chip till dagens spelkonsoler som använder separata ljudkort. 
Den klingande delen består av tre stycken låtar filmmusik, Chiptune och spelmusik. Låtarna 
grundar sig i olika restriktioner eller riktlinjer som jag tagit från bakgrunden för film- och 
spelmusiken, dvs arbetssätt, förhållningssätt, influenser med mera.  

Den klingande delen är en central del för mina resultat. Varje melodibärande instrument 
i varje låt har jag skrivit genom topline först, för att sedan översätta melodierna direkt eller 
genom modellerad version till det valda melodibärande instrumentet. Genom detta arbetsätt 
har jag funnit olika svar på min centrala frågeställning: ”Hur kan jag använda mina kunskaper 
och erfarenheter inom topline writing i film- och spelmusik?”.  

För att sammanfatta resultaten var det mycket svårt att arbeta med topline writing i 
filmmusiken men desto lättare i spelmusiken. Resultat som grundas i idiomatik, rytmiska 
förhållningssätt, krockar i toner och ibland till och med melodier som tar för mycket 
uppmärksamhet.  
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INLEDNING  
Jag har levt, studerat och arbetat inom musikbranschen i elva år idag. Under dessa år har jag 
letat och sökt efter vad som är mina kännetecken i musik, eller vad jag kallar mitt musikaliska 
ID. Detta är något som har varit spännande och frustrerande på samma gång. Jag har inte haft 
något tydligt inom låtskrivande som jag medvetet fokuserat på, allt har varit utmanande och 
roligt. Det är inte förrän på senare år som jag faktiskt funnit min passion, mitt fokus inom mitt 
låtskrivande. Min stora passion är topline, sångproduktioner (se ordlista nedan). Jag har insett 
att mitt musikaliska ID ligger i sångproduktionerna mer än själva musiken, det är i 
sångproduktionen och sångmelodierna du hör mig. Under denna tid som jag fokuserat på 
toplines har min personliga beskrivning varit 

(…) sångproduktioner och melodier som har kraftfulla, attitydfyllda och intressanta 
förhållningssätt med musiken. Jag anser att melodispråket i sångproduktioner har lika mycket att 
berätta som den sjungna texten (Olowsson 2017 opubl.). 

Detta har varit min personliga beskrivning av mitt musikaliska ID, men det har även fått mig 
att fundera över vad som är mitt musikaliska ID när sångproduktioner inte finns med i bilden.  

Genrerna film- och spelmusik har varit med mig sedan långt innan jag ens blev musiker. Jag 
har alltid använt filmer och tv-spel som motivation i olika sammanhang som sporter, studier 
eller då jag behöver peppa igång mig. Oftast använder jag filmer och spel där 
huvudpersonerna motsvarar någon typ av heroisk och självsäker karaktär och sätter mig själv 
in i den känslan när jag behöver det som en extra push. Men sedan jag blev musiker har det 
fallit naturligt för mig att fokusera på musiken och har insett att utan musiken som en extra 
dimension skulle känslan som jag upplever inte vara lika stark och tydlig. Det är något som 
fascinerar mig, hur musiken påverkar oss och hur låtskrivare kan kontrollera våra känslor och 
hjälpa oss tolka och förstå det vi ser och upplever. Det är många gånger jag kan uppleva att 
jag inte hört någon musik under en film eller när jag spelat ett spel, men när jag sedan lyssnar 
finns det skriven musik överallt, nästan hela tiden.  

Detta var hela tankegrunden till denna uppsats, hur jag som låtskrivare, eller ”topliner”, kan 
lyckas med denna ”instrumentala upplevelse”. Som nämnt tidigare är mitt personliga 
musikaliska id sångproduktioner, men hur kan jag utrycka och finna mig själv i musiken när 
sångproduktionen inte finns med? Jag skulle själv säga att jag har goda erfarenheter inom 
topline writing men hur kan jag använda dessa erfarenheter och kunskaper inom instrumental 
musik som film- och spelmusik? 
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Problemformulering 
Det som sagts i uppsatsens inledning kan sammanfattas i följande problemformulering:  
Jag saknar verktyg för hur jag ska kunna använda mina kunskaper i topline writing vid 
skapandet av film- och spelmusik.  

Syfte 
Syfte med denna uppsats är att utforska hur kunskaper inom topline writing kan överföras  till 
skapandet av film- och spelmusik. 

Frågeställning 
Hur kan jag använda mina kunskaper och erfarenheter inom topline writing i film- och 
spelmusik? 

Definitioner 
Topline Sångproduktioner i inspelningar. Allt som har med röst och sång att göra i 
 musikproduktioner.  

Chiptune Även kallat 8-bit music. Spelmusiken Chiptune är ljud som spelas upp med 
 ljudkortet eller en spelkonsoll, oftast med äldre modeller från 1970-1980 talet.  

Avgränsningar 
Med begreppet filmmusik i denna uppsats avser jag orkestral filmmusik i romantisk tradition, 
med inslag av 1900-talets konstmusik och populärmusikaliska genrer.  

För att göra en tydlig skillnad mellan film- och spelmusik avgränsas begreppet spelmusik i 
denna uppsats till genren Chiptune och perioden 1985 till 2000.  
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Bakgrund 
I detta avsnitt kommer jag redogöra för den litteratur som jag anser vara väsentlig för denna 
uppsats. Litteraturen kommer alltid att försöka spegla syftet och min frågeställning, men även 
skapa en tydlighet i hur musiken utvecklats från förr till nu.  

Bakgrundsmusik 
Bakgrundsmusik är musik som inte är i centrum. Musik som förstärker något annat som 
känslor, dialoger, bilder, teatrar och filmer, men även våra vardagliga sysslor som när vi åker i 
en hiss när vi shoppar etc (Musicpartner 2016a). 

Lars Lilliestam refererar till den norske kompositören Knut Wiggen i sin artikel Att 
lyssna på musik, där denne har delat upp ”lyssnaren” i fyra olika kategorier (Lilliestam 2012, 
s. 26-27). 

1. Lyssna till musik som en klangkuliss.  
2. Klangberusningstekniken 
3. Hantverkslyssnande 
4. Innehållslyssnande 

Den första kategorin är när musiken bara är ett sällskap. När lyssnaren inte tänker på vad det 
är för musik som spelas utan bara är medveten att musik spelas. Musiken är egentligen bara 
ljud mer än att det är en fysisk person bakom. Wiggen beskriver det som att musiken blir 
motsvarigheten till brasans trygga sprakande (Lilliestam 2012, s. 26). 
Den andra kategorin, klangberusningstekniken, handlar om när lyssnaren fylls med starka, 
behagliga känslor. När lyssnaren nästan försvinner in i musiken och glömmer sina problem. 
Wiggen beskriver det som en alkoholberusning, när obehagskänslor elimineras och 
välbehaget släpps fram (Lilliestam 2012, s.27). 

Tredje kategorin har Wiggen valt att kalla hantverkslyssnande. I denna lyssnarkategori 
finner vi professionella musiker, musikanalytiker och dem som intresserar sig för 
uppbyggnad, konstruktion, form och komposition. När personen lyssnar efter hur låtskrivaren 
byggt upp låten, hur han använder tonspråket (Ibid 2012, s.27). 

Innehållslyssnande är den sista kategorin som Knut Wiggen beskriver i Lars Lilliestams 
artikel och grundar sig i en mer känslomässig upplevelse. Här står känslorna i musiken i 
centrum mer än kompositionen. Lyssnaren nästan försvinner bort i en dröm, musiken blir en 
saga, en berättelse om känslor och möjligt applicerbart på en själv. Det känns som att musiken 
är skriven till just dig och musiken blir nästan din egna historia, berättelse (Ibid 2012, s.27). 
Lilliestam kallar lyssning till bakgrundsmusik för parallell-lyssning. Parallell-lyssning är nog 
det vanligaste idag, det är när vi lyssnar på musik medan vi gör något annat till exempel 
gymmar, träffar vänner, reser, kör bil, flyger, städar, lagar mat osv (Lilliestam 2012, s. 35-37).  

Det finns företag som jobbar med att sälja bakgrundsmusik till andra företag. Musiken som de 
säljer ska stärka och öka företagens försäljning. Musicpartner till exempel är ett företag som 
jobbar med just detta, att få rätt musik till rätt tillfälle i rätt volym (Musicpartner 2016c). 
Musik påverkar oss olika, upptäckte företaget i en undersökning de gjorde inne i en Ica Maxi 
butik (Musicpartner 2016b). På undersökningens första dag var det ingen musik i butiken, 
andra dagen använde de slumpvald musik och den tredje dagen använde de mer noggrann, 
sammansatt musik. Varje dag var det ca 150 kunder, respondenter, inne i butiken då 
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undersökningen pågick. Det första resultatet var att besökstiden ökade tydligt mellan dagen då 
ingen musik spelades och när det var noggrann utvald musik i butiken. Skillnaden var nästan 
fyra minuter mellan dag 1 och dag 2. Mellan dag 2 (slumpmässigt utvald musik) och dag 3 
(särskild utvald musik) var det två minuters skillnad. Det andra resultatet det fick fram var att 
försäljningen ökade när det använda den utvalda musiken i butiken (Musicpartner 2016b). 
I undersökning kom de alltså fram till att musik påverkar oss i våra beteenden,  
undermedvetet. Eftersom musik styr vårt humör och sinnesstämning kan det användas som ett 
hjälpmedel till att styra oss i våra val (Ibid 2016b). 

Filmmusik 

Historisk Bakgrund  
Film och musik har alltid stått varandra nära. Det första dokumenterade sammanförandet 
mellan orkestrar och filmskapare var på 1895-1896 i Paris och London. Musiken användes till 
att förstärka handlingen och innehållet och detta öppnade nästan som en ny dimension, mer 
verklighet i filmupplevelsen beskriver Richard Davis i Complete guide to film scoring (2010, 
s. 16). Musiken hade inte funktionen att skapa mer dramatik till filmen utan endast att stärka 
publikens upplevelse (Ibid 2010). Ungefär som Knut Wiggen beskrev innehållslyssnande i  
Lars Lilliestam artikel (Lilliestam 2012, s.27). Under denna tid skrevs det inte musik till 
specifika filmer utan man använde sig av redan existerande musik som folkvisor, klassisk 
musik, populära låtar etc. Det enda som gjorde musiken anpassad till filmen berodde på vilka 
musikstycken som valdes ut. Men, i Frankrike 1908 skrevs, vad man tror, den första 
filmmusiken. Dessvärre blev det för stora kostnader och någon premiär blev aldrig av. 
Däremot spreds ett rykte att en film skulle ha kombinerat film och musik, vilket startade en 
norm för alla kommande filmer att göra detsamma (Davis 2010, s. 17). 

Nu hade det blivit standard att använda sig av musik tillsammans med filmer, flera 
kompositörer började att fokusera på att skriva filmmusik, detta var ungefär år 1916. Musiken 
skrevs inte till specifika filmer än, men till filmer i ren allmänhet. Musiken skrevs för att 
beskriva och uttrycka olika känslor. Böckerna eller noterna kategoriserades efter vilken känsla 
filmskaparen var ute efter, som till exempel om en scen utspelades i ett slott som härskades av 
en ond människa, kunde filmskaparen leta filmmusik under kategorien ”Dramatiska uttryck”. 
Där kunde man finna musik som var specifikt skriven för till exempel en hotad situation, 
mörk magi, en ”jagad” känsla eller möjligt en brinnande skog osv (Davis 2010, s.18). Ungefär 
som en bank av känsloladdad musik som filmskapare kunde använda sig av. 

Senare utvecklades teknologin inom kameror och filmbranschen generellt och tillslut kom 
synkroniserat ljud till filmer. År 1927 hade den första långfilmen med synkroniserat ljud, The 
Jazz Singer, premiär i New York (Davis 2010, s. 26). Synkroniserat ljud var fortfarande 
väldigt nytt och därför var inte hela filmen med ljud, det användes fortfarande ”dialogkort” 
som beskrev vad skådespelarna sa. Men när sångaren och huvudrollen Al Jolson i filmen 
sjöng ”Blue Skies” och ”My Mammy” med synkroniserat ljud blev publiken helt hänförd och 
en helt ny era inom filmbranschen föddes.  
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Tillsammans med filmbranschens utveckling växte även musiken. Något som inte är 
ovanligt när man tänker tillbaka på äldre filmer är just musik, sång och dans vilket var väldigt 
populärt då som nu. Musikaler var bland det första som gjorde stora succéer i filmbranschen 
(Davis 2010, s. 27). Detta medförde även negativa effekter eftersom ljud inte kunde spelas in 
separat från filmen utan var tvunget att vara med i samma tagning. Detta gjorde det svårt för 
musiker, skådespelare, ljudtekniker, filmproducenter eftersom ingen fick göra ett enda misstag 
under inspelningen. Detta medförde att det tog väldigt lång tid att göra en film. En liten kort 
låt kunde ta upp till två till tre dagar att spela in (Davis 2010, s. 27). 

1930 till 1950 - Hollywooderan och det romantiska arvet 
Som tidigare nämnt, att de förr använde sig av redan befintlig musik till sina filmer som 
Mozart, Beethoven, Brahms med mera, blev det influenserna till filmmusiken som gjordes 
under 1930-1950 talet, även kallad för Hollywooderan (Filmscore 2017a).  

Några av det stora namnen inom denna era var Max Steiner (Goes with the wind 1939, 
King Kong 1933) Miklos Rosza och Erich Wolfgang Korngold (The Adventure of Robin Hood 
- 1939) och de hade starka influenser ifrån romantikens musik i sin filmmusik, Strauss, 
Mahler med flera. Dessa kompositörer använde sig mycket av ledmotiv, en teknik som har sitt 
ursprung från Wagners operor, det vill säga att med musikens hjälp beskriva exempelvis 
floder, kärlek, skog, stämning m.m (Filmscore 2017b). Eftersom deras influenser från 
romantiken vägde så tungt, blev detta nästan som standard för filmmusik att vara stråkmusik, 
stora orkestrar med tydliga melodier.  

1950 till 1975 - Nyare influenser 
Två nya kompositörer som heter Elia Kazan och Alex North som skrev filmmusiken till Linje 
Lusta som hade premiär 1951 (Filmscore 2017a). De började att blanda in jazzgenren, lite 
svårare rytmer och dissonanser i musiken, vilket påminde mer om Stravinskij än Wagner. 
Dessa nya influenser kännetecknar den nästkommande eran inom filmmusik och den som vi i 
princip använder idag. Bernard Herrman var en utav de stora namnen under denna tid. Han är 
känd för sin filmmusik till filmerna bland annat Citizen Kane (1941), Journey to the center of 
the earth (1959), Gullivers travels (1960) och Psycho (1960). Filmmusiken var självklart inte 
helt utbytt från tidigare era, men musiken började absolut bli mer konstnärligt formad än 
dramatisk (Ibid 2017a).  

Under denna period insåg man hur mycket man tjänade på att skriva signaturlåtar till 
filmerna, även kallat Theme Songs. Med att skriva signaturlåtar till filmer kunde 
producenterna tjäna mera pengar via försäljning av bland annat LP-skivor (Ibid 2017a). 
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Dagens filmmusik 
Eftersom fler TV serier och filmer släpps idag blev det till en början mycket mer stressigt att 
skriva filmmusik. Det var inte ovanligt att kompositörer använde sig av teoretiska hjälpmedel 
som tolvtonsregeln och andra atonala tekniker för att lättare hinna med i det höga 
produktionstempot. Framförallt inom TV serier då ett nytt avsnitt skulle släppas varje vecka, 
därför var och är bland annat tolvtonsregeln ett väldigt bra hjälpmedel för att bilda dramatiska 
scener och känslor (Davis 2010, s.57). Tåls även att säga att TV serier var något som skulle 
vara populärt och spegla tidsandan, därför var det mycket populärt att blanda jazz- och 
rockgenren för att fånga en modern känsla och bred publik (Ibid 2010, s.57). 

Kompositören John Williams var en utav de första som påbörjade dagens filmmusikera 
med sitt stora genombrott med filmen Jaws, 1974. Tillsammans med Stephen Spielberg valde 
de att ta tillbaka den mer traditionella filmmusiken, med stora orkestrar, och lyckades finna 
något som skulle bli dagens filmmusikera. Filmmusiken till filmen Jaws ses idag som en stark 
utgångspunkt för dagens filmmusik (Davis 2010, s.58-59). 
 Två år senare (1976) släpptes första Star Wars-filmen, där även John Williams stod för 
filmmusiken. Williams använde sig återigen av den mer traditionella filmmusiken, nästan en 
blandning av alla de tidigare filmmusik-eror. Med stora orkestrar, signaturlåt och med 
ledmotivstekniken gjorde att Williams är idag en utav de största filmmusik-kompositörerna.  

The result is one we all know today: the wonderful themes för the Rebellion, the dark and ominous 
Darth Vader theme, Princess Lea’s theme, and other fine musical moments are familiar to 
musicians and non-musicians alike.  Using a large symphony orchestra and recording in London 
with the London Philharmonic, Williams brought back the symphonic score to the ears and eyes of 
filmgoers (Davis 2010, s.59). 

Med att även teknologin utvecklats inom musikskapande, används ofta moderna syntar och 
andra ljud-samplingar flitigt tillsammans med den orkestrala filmmusiken. 

År 1980 började producenten Hans Zimmer, som är en utav dagens mest framgångsrika 
filmmusik kompositörer, blanda digitalt ljud med den klassiska orkestergenren (Encyclopedia 
2017). Denna blandning av digitala ljud och stråkmusik är kanske det de flesta förknippar 
med dagens moderna filmmusik. 

I Handbook of music and emotion: theory, research, applications skriven av Patrik N. Juslin 
och John Sloboda, finns ett kapitel som heter Music as a source of emotion in film av Annabel 
J. Cohen där dagens filmmusik beskrivs och dess funktioner på ett intressant sätt. Cohen 
beskriver att filmmusik idag har väldigt många olika funktioner, den ska vara berättande, den 
ska inte ta fokus från det visuella utan stärka känslorna som det visuella visar oss, den kan 
hjälpa till vid övergångar i scenbyten, den kan hjälpa oss se det viktiga i scenerna osv. Likt 
innehållslyssnande som Wiggen beskrev i Lars Lilliestams artikel, känslorna står i centrum 
mer än kompositionen (Lilliestam 2012, s.27). Filmmusiken kan även hjälpa oss återkoppla 
händelser i filmen och till och med kopplingar till våra verkliga minnen (Cohen 2011, s.258). 
 Rent musikaliskt präglas dagens filmmusik av orkestral, romantisk tradition, kombinerat  
med inslag från 1900-talets konstmusik och populärmusikaliska genres tillsammans med det 
moderna digitala ljudbiblioteken.  
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Spelmusik 

1970 till tidigt 1980 tal - Chiptune 
Det första tv-spelet med ljud hette Pong och kom ut 1972. Det var ett väldigt simpelt spel, 
liknande tennis, där man studsade en boll mellan två rutor eller streck som spelaren styrde. 
Missade spelaren bollen med sin ruta fick den andra poäng. Det ljud som fanns var simpla 
duns- och pip-ljud som lät när bollen prickade en utav dessa rutor (Sweet 2014, s.3). 

Enligt hemsidan The 405 skapades spelmusik genom syntetiska chip i spelkonsolen 
eller datorn. Denna musik kallas idag för Chiptune eller 8-bit music (The 405 2014). Detta 
chip som användes var faktiskt själva ljudkällan till ljuden, det var billigare att använda 
chippet än ett separat ljudkort som processade befintliga ljudfiler som det är i dagens 
spelkonsoler. Det sparade även på minne att generera ljud via chippet snarare än att lagra och 
behandla ljudfiler, det är varför musiken kallas för Chiptune (Ozzed UÅ). 

Alla spelkonsoler använde olika chip, men gemensamt för dessa chip var att de kunde 
processa fem stycken olika vågformer (syntar) som Sine, Pulse, Sawtooth, Noise (white noise 
som transponerades för att efterlikna trummor) och Triangle. 

Kevin Driscoll och Diaz Joshua skriver i sin artikel Endless loop: A brief history of 
chiptunes att genom att experimentera med chipsens oscillerande vågformer kunde man 
emulera musik som kunde påminna om vanlig populärmusik till spelen (Driscoll & Joshua 
2009). 

Chiptune-genren kopplas främst ihop med Commodore 64, en hemdator som lanserades 1982 
men även med Amiga 500 (1987), Nintendo Game Boy (1989) och Nintendo Entertainment 
System (1983 i Japan och 1986 i Sverige).  

1985 till 2000 tal - Spelmusiken utvecklas med teknologin 
Spelmusiken började verkligen ta fart år 1985 när spelet Super Mario Bros släpptes till 
Nintendo Entertainment System (NES). Den starka signaturlåten till spelet, som nästan ingen 
har undgått höra, och med varierande ljudsättning under spelets alla banor, stärktes berättelsen 
och  öppnade upp en helt ny atmosfär i spelupplevelsen. Kompositören Koji Kondo som helt 
själv skrev musiken till Super Mario Bros (1985) blev även den första riktigt stora 
kompositören inom spelmusik (Purves 2017).  

Robert Purves beskriver i sin artikel A Video Game Odyssey - an introduction to video game 
music, Koji Kondos musik i Super Mario Bros på detta sätt 

Through his clever use of separating bass-lines, harmonics, percussion and melody, Kondo 
breathed a new lease of life into the repetitive and uniform world of video game music with his 
jazzy numbers and even classical music influences. Some of the tunes were so upbeat that you 
would find yourself whistling them for days on end (Purves 2017). 

Tidigt på 90-talet kom Sonic the Hedgehog till spelkonsolen Sega Mega Drive, där musiken 
komponerades av Masato Nakamura. Med starka influenser från Kondos musik i Super Mario  
Bros (1985) skapade han ett mer funkbaserat tema som också gjort stort avtryck i 
spelmusikvärlden (Purves 2017).  

Det är svårt att nämna alla stora kompositörer som gjort gigantiska avtryck i 
spelmusikens utveckling eftersom teknologin och antal tv-spel som gavs ut på 90-talet gick 
väldigt snabbt. (Ibid 2017).  
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Dagens spelmusik 
Tv-spel har som sagt en gigantiskt utveckling och utvecklas varje dag. Som tidigare nämnt 
kom första tv-spelet med ljud år 1972, Pong, men idag släpps stora orkestersymfonier som 
spelmusik, skriver Michael Sweet i sin bok Writing Interactive Music for Video Games (2014, 
s.2). Spelmusik idag har ingen bestämd genre, utan all musik passar olika bra till olika spel, 
till exempel jazz till Grim Fandango (1998), barn-anpassad musik till Minecraft (2009), 
orkester/stråkmusik till Biochock (2007), världsmusik till Prince of Persia (2008), till och 
med historiskt inspirerad musik som släpptes till Assassins Creed III (2012) (Sweet 2014, s.
3). Att skriva spelmusik påminner mycket om filmmusikens olika tekniker och teorier, men 
skiljer sig ändå rätt mycket. Tv-spel använder sig ofta mycket av att spelaren själv kan skapa 
sin egen spelhistoria och spelupplevelse, till exempel valet att smyga och vara försiktig eller 
satsa på total kaos. Detta måste spelmusiken idag anpassa sig till och det innebär att 
spelmusik inte kan vara lika linjär som filmmusiken (Ibid 2014, s.3). Med att filmmusik är 
linjär menar Sweet, en början, en mittendel och ett slut medan spelmusiken är icke linjär, dvs 
att musiken grundas i vad spelaren gjort för val och hur spelarens berättelse utvecklats.  
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METOD 
I följande avsnitt kommer jag att redogöra för vad begreppet konstnärlig forskning är, samt 
redogöra för hur min arbetsprocess ser ut.  

Kvalitativ metod 
Kvalitativ metod handlar inte om statistiska samband utan om meningar och innebörder 
(Alvehus 2013, s.20). Kvalitativ eller ”inre värde” har sina rötter i humanvetenskap, 
komplexitet, tolkning och ofta ett nedtonat begrepp av kvantiteter. Det vi människor kan anse 
som viktigt, kan också vara viktigt i kvalitativ forskning. Det kan handla om hur vi uppträder i 
olika situationer och varför, det kan vara ett talesätt som flera använder sig av och det kan till 
och med handla om små fenomen där saker och ting råkar bli på ett visst sätt (Alvehus 2013, 
s.20-21). Tolkning är det mest centrala i kvalitativ forskning. Alla kan tolka tidskrifter, böcker, 
poesi, musik på olika sätt vilket gör kvalitativ forskning intressant. Det handlar inte om att 
tolka rätt (vad är rätt tolkning?) utan att bidra till vårt gemensamma ”tolkningsbibliotek” kan 
man säga (Ibid 2013, s.22).  

Denna uppsats är av kvalitativ art för att jag kommer att tolka och beskriva mina 
upplevelser av problematiken kring att använda kunskaper och erfarenheter inom topline 
writing till film- och spelmusik. Med en strukturerad loggbok kommer jag analysera mina 
resultat och försöka se det positiva och det negativa med att jobba på detta sätt. Denna 
forskning kommer att vara personligt färgad av mig, subjektiv, och det är jag som kommer att 
analysera mina låtar och erfarenheter som förhoppningsvis kan användas som grund för 
liknande och kommande forskning.  

Konstnärlig forskning 
Konstnärlig forskning har sina rötter i den konstnärliga processen, hur konstnärer framställer 
sina verk. Forskaren ska bidra till en djupare och bredare förståelse genom tolkning och 
analyser om den kreativa processen i konstnärliga sammanhang. Christer Bouij beskriver i sin 
seminarierapport Konstnärlig forskning: en reflektion att, forskning ska vara objektivt sant. 
Detta problematiserar den konstnärliga biten då den mer grundar sig i vetenskapliga 
reflektioner och ofta personliga analyser av konstnären (Bouij 2005, s.28).  

Även viktigt i konstnärlig forskning är att ta hänsyn till historiken bakom sitt valda 
konstnärliga område, eftersom det mesta är färgat av tidigare upplevelser och tolkningar (Ibid 
2005, s28).  

Att man efter projektets genomförande lämnar något efter sig som gör det möjligt för andra att 
bygga vidare på, kort sagt att öka den konstnärliga kunskapsbildningen. Detta behöver inte 
utesluta att man bygger vidare på en vetenskaplig kunskapsbildning (Bouij 2005, s.29). 

Begreppet konstnärlig forskning kan upplevas som ett väldigt spretigt och oklart, men i 
grunden handlar det om att utveckla och möjligen ta till vara på konstnärliga uttrycksformer 
av olika slag, det vill säga alla olika konstarter som bild, musik, teater osv. Som konstnärlig 
forskare är målet att utveckla sitt specifika forskningsområde och förhoppningsvis användas 
som grund för vidare forskning inom samma område. Oftast presenteras en sådan forskning 
både skriftligt och gestaltande.  
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Loggbok  
I denna kvalitativa forskning kommer jag att föra en strukturerad loggbok efter varje 
arbetspass med mina två stycken låtar. En strukturerad loggbok kan se ut på olika sätt, men i 
grund och botten handlar en strukturerad loggbok om att skaffa sig en tydlighet i sina 
anteckningar. Det är både positivt och negativt att strukturera sin loggbok. Det positiva, säger 
sig själv, att det blir en tydlig struktur i sina tankar och notiser. Det negativa med att 
strukturera sin loggbok kan vara att det kan kännas pressat och svårt att få ut sina tankar och 
funderingar. 

Cato R. P. Bjørndal skriver i Det värderande ögat: ” (…) kaptenen som förde loggboken 
lade upp den utifrån mer eller mindre fastlagda teman som vind, kurs och liknande” (Bjørndal 
2005, s. 64). I detta fall använde kaptenen vind och kurs som tema för att strukturera sin 
loggbok, men jag kommer använda tre grundfrågor i min loggbok.  

- Vad har jag gjort? 
- Hur har det känts? 
- Hur blev det? 

Dessa är enkla frågeställningar där jag har möjlighet att tänka fritt och öppet om vad jag gör, 
hur jag upplever och hur det har blivit. Eftersom jag ska se hur jag kan använda kunskaper 
och erfarenheter inom topline writing, är dessa frågor bra hjälpmedel då jag får reflektera om 
vad jag har gjort och hur det känts. Reflektionerna kommer jag använda som hjälpmedel för 
att utvinna resultat om själva arbetsprocessen.  

Tillvägagångssätt i komponerandet 

I följande avsnitt beskrivs det hur jag gått till väga för att överföra topline writing till film- 
och spelmusik.  

Jag har jobbat snarlikt i både film- och spelmusiken. Båda delarna har grundat sig i 
deras historiska bakgrund, det instrument som är melodibärande har jag att skrivit med sång 
och sedan försökt översätta den sångmelodin till det melodibärande instrumentet. Jag har inte 
skrivit någon text till sången utan har improviserat, som jag vanligtvis gör när jag skriver 
sångmelodier. Det förekommer enstaka ord av ren slump, men inget som jag planerat innan.  
Viktigt att poängtera är att filmmusik grundar sig i scenerna, det visuella, medan jag rent 
hypotetiskt bara har ”påhittade scener” som inte finns. Därför upplevs min filmmusik relativt 
komprimerad, då mina olika partier är kortare än vad som hade varit fallet med en riktigt film. 

I spelmusiken kommer jag att göra två stycken låtar, en som grundar sig i den 
nostalgiska Chiptune-genren (1970- till tidigt 1980- tal) och en grundat mot senare år efter 
1985 till 2000 - tal. Anledningen till att jag valt att dela upp spelmusiken i två låtar är för att 
det är gigantisk skillnad på vilken ljudkvalitet som kunde användas och hur spelkonsolerna 
förändrades från chip till ljudkort. Jag kommer inte fokusera spelmusiken mot hur dagens 
spelmusik är eftersom filmmusiken och spelmusiken ligger väldigt nära varandra i genre. 
Filmmusiken jag gjort till denna uppsats kan likväl vara spelmusik idag, därför håller jag mig 
till år 2000 för att behålla tydliga skillnader mellan dem.   
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Filmmusik 
I denna klingande del utav min uppsats kommer jag skriva en filmmusik-låt med olika 
riktlinjer som jag satt upp grundat på filmmusikens historia, med en mer modern tappning 
mot dagens filmmusik. Mina riktlinjer är grundade mot den bakgrund jag tagit fram i denna 
uppsats: 

- Ledmotiv  
- Känsla 
- Filmgenre 
- Scener 

Tanken är att jag med mina topline-erfarenheter ska lyckas följa ovanstående riktlinjer så 
tydligt som möjligt. De instrument som kommer vara melodibärande i denna låt, ska jag 
skriva med sång först och sedan försöka översätta den sångmelodin till instrument. Det som 
jag vill undersöka är om det är möjligt att använda mina topline erfarenheter på detta sätt eller 
om det faktiskt uppstår problem.  

Som ledmotiv i min filmmusik har jag valt heroiskt, dystert och intensivt (Filmscore 
2017b). Dessa ledmotiv ska genom hela musiken vara en röd tråd, det vill säga en grund för 
hur det ska låta och hur musiken ska uppfattas.  

Känslan eller känslorna som jag har valt, som också ska vara genomgående i hela låten, 
är seriöst och coolt. Detta har jag valt för att matcha mina ledmotiv lite grann. Om jag skulle 
använda mig av kärlek och lycka till exempel skulle det bli svårt att uppfatta dysterhet som är 
ett utav mina ledmotiv.  

Den filmgenre som jag har valt är action. Anledningen till att jag valt denna breda genre 
är på grund av att jag upplever att actionfilmer använder sig av väldigt blandad musik och 
eftersom mina ledmotiv bör spegla känslan jag strävar efter för att hålla en tydlig rödtråd.  
Sedan skrivs inte filmmusik bara efter ledmotiv och känslor, utan även scenerna i filmen. 
Därför har jag hittat på fyra stycken olika scener som jag ska ta hänsyn till: 

- Intro (Förtexter, filmens titel, sätta känslan för filmen) 
- Vy över skogsparti (Klassisk helikoptertagning som filmar över skogen) 
- Någon är jagad i skogen 
- Slutscen som slutar väldigt spännande 

Dessa scener anser jag är väldigt klassiska i actionfilmer och passar därför bra in som 
riktlinjer i den filmmusik jag ska skriva. Jag kommer att hålla mig till den definition av 
filmmusik som gjordes i avsnittet avgränsningar, dvs ”orkestral filmmusik i romantisk 
tradition, med inslag av 1900-talets konstmusik och populärmusikaliska genrer”. 

Jag kommer ha ett bestämt tempo (120bpm) men kommer medvetet inte hålla det 
speciellt strikt eftersom jag vill försöka finna lite verklighetskänsla i orkestern.  

Med alla dessa riktlinjer kommer jag att kunna testa och höra hur jag kan använda mina 
kunskaper och erfarenheter inom topline writing i filmmusik. 
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Spelmusik - Chiptune (tidigt 1980-tal) 
I min andra komposition kommer jag jobba snarlikt som i filmmusiken fast med vissa 
skillnader för att lyckas fånga spelgenren mer än det filmiska.  

I chiptune-genren kommer jag att skriva låten med ett Commodore 64 chip som 
förebild. Det chippet är ett bra exempel på hur ljuden lät förr i spelmusik jämfört med senare. 
Eftersom jag kommer skriva två stycken låtar inom spelgenren vill jag ha tydlig skillnad 
mellan dem och därav mitt val av Commodore 64 chippet. Detta chip kan bara hantera 5 
stycken olika ljudkällor (syntar), den synten jag väljer som melodibärande kommer jag att 
skriva med sång först, som i filmmusiken. Jag vill undersöka om det kommer att vara lättare 
eller svårare att använda topline writing när det är färre instrument att arbeta med.  

Spelmusik - 1985 till 2000-tal (Summer 85 to 2000)  
Min tredje komposition, kommer vara inriktad mot mer moderna spelkonsoler. Jag kommer 
att ha mer fria riktlinjer gällande antal ljudkällor eftersom spelkonsolerna efter 1985 använde 
externa ljudkort och inte chip. Genom att göra två separata spelmusik-låtar på detta sätt blir 
det lättare att tydliggöra skillnaden i spelmusikens utveckling och jag får större möjlighet att 
undersöka fler bra och dåliga resultat. Jag kommer sträcka mig till år 2000 med denna 
spelmusik eftersom strax efter 2000-talet blev spelmusiken och filmmusiken rätt lika, lika på 
det sätt att spelmusiken blev mer orkestral. Jag kommer skriva denna låt med liknande 
riktlinjer som i filmmusiken: 

- Ledmotiv  
- Spelgenre 
- Känsla 
- Titel & Bana 1 

Det som skiljer denna låt från filmmusiken är att den kommer vara elektroniskt baserad. Jag 
kommer inte använda mig av några akustiska instrument (stråkar, gitarrer, elbas osv) utan bara 
elektroniska syntar.  

Som ledmotiv till denna låt har jag valt Barntillåtet, dels för att jag vill försöka fånga 
något nostalgiskt från de äldre spelkonsolerna och även för att jag inte vill använda samma 
ledmotiv som jag använde i filmmusiken (heroiskt, dystert och intensivt). 

Jag har valt Fantasy som spelets genre, men musikens genre kommer vara Chiptune 
Funk. Jag vill försöka använda mig av influenser från både Super Mario Bros och Sonic The 
Hedgehog men även få in lite nostalgiska Chiptune-influenser. 

Jag vill inte att känslan i låten ska vara lik min filmmusik (där jag använde mig av 
känslorna seriöst och coolt) utan kommer sträva efter något mer roligt, glatt & sommar 
känsla.  

Titel & Bana 1, är en ny kategori som jag valt istället för ”Scener”. Dagens spel har absolut 
scener, men som jag tidigare skrivit kommer jag hålla mig inom ramen 1985 till år 2000. Det 
blir lättare att uttrycka ledmotiv, spelets genre, känslorna genom en titel-del och första banan i 
spelet.   
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RESULTAT 
I följande avsnitt kommer jag att redogöra för mina resultat. Först en tydlig beskrivning av 
låtarnas olika delar, sedan viktiga reflektioner både om arbetsprocessen och hur jag lyckats 
och inte med att använda topline writing i film- och spelmusik. Detta omfattar båda 
versionerna, instrumentala och topline. Varje stycke börjar med beskrivning av instrumentala  
versionen och avslutas med topline versionen. Topline versionen är märkt med [Topline] i 
filnamnet och de som är instrumentala versioner är de som endast  är märkta med titeln i 
filnamnet.  

Filmmusik 

Beskrivning av musiken (Filmmusik - Action och [Topline] versionen) 

00:00 - 01:10 INTRO 
(Instrumentala versionen) 
Detta är introt till hela ”filmen”. Tanken är att filmen börjar, visar förtexter dvs producenter, 
co-producent, företagsnamn osv. Ett mjukt intro med mycket dissonanser som jobbar för att 
skapa rätt attityd för filmen, hålla upp ett intresse och skapa stämning. Stråket och tuborna 
jobbar tillsammans och blir tjockare och starkare till 28 sekunder där allt faller tillbaka och 
börjar om. Detta gjorde jag för att tänja på gränserna och överaska lyssnaren, då tanken är att 
lyssnaren tror att något större ska hända. Istället går stråket tillbaka och börjar om vilket 
skapar en spänning, den dystra (ett utav mina ledmotiv), seriösa och coola känslan som jag 
strävade efter. Sedan blir stråket starkare och starkare igen, med mycket dissonanser, ända 
fram till 01:10 sekunder där filmens titel presenteras för första gången och introt tar slut.  

(Topline versionen) 
Jag valde att inte göra någon topline i denna del eftersom att en melodi skulle ta för mycket 
fokus från den atmosfäriska känslan. Ett melodibärande instrument hamnar oftast i fokus i 
musiken vilket blir fel om tanken är att hålla det flytande och ovetande. Genom att hålla 
tillbaka melodiken i detta parti kommer resultera i att melodiken upplevs starkare i nästa parti.  

01:10 - 01:28 Scenbyte 
Här är det scenbyte över till ”Vy över skogsparti”. Här använde jag väldigt mycket 
atmosfäriska ljud för att försöka tydliggöra naturen, den våta, fräscha luften som jag upplever 
finns i skog och mark. En helikopterscen där skogen filmas ovanifrån, en skog när våren 
precis dragit in och det är ett lätt snötäcke kvar över den våta marken. Detta var en bra 
sinnesstämning att förhålla sig till för att binda ihop de olika partierna.  

I scenbytet använder jag ingen topline eftersom funktionen är att binda ihop delarna och 
inte att göra detta som en central del i låten.  

01:28 -  01:57 Vy över skogsparti 
(Instrumentala versionen) 
Scenerna filmas nu inne i skogen, blommor, en björn, snön, vattendroppar, en gran som 
skakar av sig snön, en bäck som porlar osv. Försökte fånga allt detta tillsammans med det 
heroiska, lite ledsamma känslan som ska vara grundtemat i filmen.  

Stråket spelar mjukt och harmoniskt tillsammans med flöjten som är det melodibärande 
instrumentet i detta parti. Flöjten spelar långa, lättsamma toner i ett relativt högt register för 
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att behålla atmosfären lätt och flytande. Även finns ett ”kristall fallande ljud” under hela 
partiet, nästan som att någon drar handen genom en kristallkrona, som hjälper till att beskriva 
den ”kalla snö känslan” i partiet. Bakom allt detta finns det tre stycken violor som kommer in  
i ljudbilden ibland och bara plockar väldigt lätt och försiktigt på ett par toner. Detta för att 
lyssnaren ska uppfatta att allt kanske inte är så vackert som det verkar.  

(Topline versionen) 
Anledningen till att det fungerar att använda topline i detta parti är för att musiken har en 
relativt central del i denna scen. Det visuella är en skog, musiken beskriver känslan, vilket ger 
utrymme till en mer beskrivande melodi. Överföringen av min topline-melodi till den 
melodibärande flöjten är något dold tycker jag, det är mera känslan som jag har lyckats 
överföra mer än själva melodien. Anledningen är att mina stavelser och toner i sången krockar 
med toner av andra instrument. Detta tvingade mig att modifiera melodin ganska mycket.  

01:57 - 02:02 Scenbyte 
Det tre violor som jag beskrev här ovan, tar den centrala uppmärksamheten och växer och blir 
starkare. Sedan följer hela orkestern med och skapar en stor, rivig och kraftfull attityd som 
beskriver att något farligt eller spännande håller på att ske. Detta kommer lite grann som en 
chock för lyssnaren och skapar en spännande, nästan ovetande känsla.  

Återigen ingen topline i scenbytet eftersom detta är ingen ”egen” central del i låten utan 
funktionen är att binda ihop de centrala delarna.  

02:02 - 02:28 Jagad i skogen 
(Instrumentala versionen) 
I denna scen blir huvudpersonen jagad genom skogen av något som vi tittare inte vet. 
Musiken är både snabbare, intensivare och kraftfullare än tidigare delar. Detta ska beskriva 
känslan när man är jagad, den fartfyllda stressen som vi slås av när det är väldigt knappt med 
tid. Den tidigare nämnda ”ovetande känslan” förändras till något seriöst och farligt istället för 
den mjuka, lättsamma känslan som fanns i tidigare del. Trummorna och orkestern lägger hela 
grunden för dessa känslor medan den melodibärande violinen färgar ljudbilden med en cool, 
heroisk attityd.  

(Topline versionen) 
Jag finner en del likheter mellan min topline-melodi och violinerna, den stora skillnaden är att 
violinerna går ner i register medan sångmelodien ligger kvar i högre notvärden. Känslan är 
återigen det som mest har applicerats och färgat melodin i denna del men mer likheter finns.   

02:28 - 03:06 Slutscen som slutar väldigt spännande 
(Instrumentala versionen) 
Scenen som jag målade upp i huvudet var hur skogen började brinna, hur mörkret slukar allt 
det vackra, när personen som blev jagad står inför ett viktigt beslut till exempel hoppa ut över 
ett stup eller välja att bli tagen. Detta var scenen som utspelade sig i mitt huvud, en klassisk 
action-scen. Musiken beskriver nästan en hel armé av de ondskefulla som patrullerar närmare 
och närmare och tiden blir knapp. Den melodibärande violinen som jobbar känslomässigt 
emot det mörka kyrkokören bildar tillsammans en ganska förvirrande känsla, en blandning av 
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hjälte möter mörkrets konung. Hela partiet slutar väldigt plötsligt och skapar en 
ofullständighet som får lyssnaren att undra hur det egentligen gick.  
(Topline versionen) 
I denna del av låten kan man som tydligast höra likheter mellan min topline och den 
melodibärande violinen, det är på grund av melodin står för sig själv i början (02:29 - 02:34).  
Det är framförallt upptakten som är mer eller mindre direkt översatt. Detta parti har en ganska 
aggressiv attityd, vilket gjorde att dissonanser som uppstod bara var positivt för partiets 
helhet.  

Reflektioner under processen 
Det var väldigt svårt att översätta sångmelodier till instrument eftersom rösten har en sådan 
egen karaktär och kan läggas utanför själva arrangemanget. När jag sedan försökte översätta 
sångmelodin till violinen eller flöjten krockade tonerna med orkesterpaketet vilket gjorde det 
svårt att få det fungera. Ett annat problem som uppstod var att jag var medveten tillslut att 
vissa sångmelodier inte skulle fungera vilket formade mitt sätt att skriva sångmelodier. När 
jag vanligtvis skriver sång till en låt är jag ofta ganska vågad i tonspråket, hoppar mellan olika 
register, små snabba variationer som skapar en viss känsla osv. men desto längre in i låten jag 
kom desto mindre vågade jag.  

Som jag skriver i min loggbok den 12 april: 

Det har varit svårt att försöka tänka topline i melodierna, rösten passar in i ljudbilden men sedan 
om jag gör samma melodi med violinen blir det ofta krockar i tonerna. Sången kan sjunga samma 
toner som ett instrument, men sällan instrument och instrument. Detta gör det rätt klurigt att 
använda topline i orkestersammanhang. Det som är positivt är att jag får mycket idéer på olika 
toner av min topline. Det hjälper mig hålla ihop låten! (Loggbok 2017-04-12) 

Tidigt i arbetsprocessen reagerade jag på detta problem men såg ändå något positivt med att 
använda topline som hjälpmedel. Jag kunde använda samma tänk som jag använder i mitt 
topline writing men inte överföra melodin direkt utan att behöva modifiera den. Det jag 
gjorde var att ta ut ”skelettmelodin”, de viktigaste tonerna i sångmelodien, sedan gjorde jag 
om de toner som krockade med andra instrument i arrangemanget. Genom att göra på detta 
sätt kunde jag bevara känslan och grundidén från min sång i det instrumentala. Detta ser jag 
som ett resultat på hur topline writing kan vara ett hjälpmedel för mig, att behålla min 
intention och grundläggande tema i instrumentala låtar. Rytmiken i melodin förändrades 
ganska mycket eftersom sången har väldigt mycket stavelser. När jag försökte översätta varje 
stavelse upplevde jag en overklighet, en violin skulle aldrig spela på detta sätt. Detta gjorde 
att jag fick förändra rytmiken vilket även förändrade melodiken.  

Jag kan inte påstå att jag använt mig av tolvtonsregeln som hjälpmedel i denna låt, som 
Richard Davis beskrev att många använde som hjälpmedel (Davis 2010, s.57). Det var främst 
för att hinna med i det höga produktionstempot, framförallt till TV-serier. Det som jag 
däremot har använt mig av mycket är dissonans-toner som jag ofta använder mig av i mitt 
topline writing.  

Skulle jag kategorisera denna låt under ”Dramatiska uttryck” som i böckerna de använde på 
tidigt 1900- tal, tror jag den skulle falla under heroisk och dyster (Davis 2010, s.18). Jag 
upplever dessa känslor som det tydligaste av mina ledmotiv. Dock upplever jag scenen över 
skogen som något missanpassad under de kategorierna eftersom den behåller en väldigt 
lättsam, mjuk och vacker känsla. 
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Spelmusik 

Beskrivning av musiken (Chiptune - Commodore 64 och [Topline] versionen) 
Denna låt är 1 min lång (loopas därefter) och låten består av Noise (white noise), som jag 
efterliknat trummor med och synten Sawtooth som bas. Att använda Sawtooth som bas var ett 
bra val tycker jag eftersom den har en lite hårdare klang än de andra, påminner om strängarna 
på en riktig elbas. Pulse synten fick översätta mina svarskörer som jag hade skrivit med min 
topline, kände att det syntljudet motsvarade känslan som jag hade i åtanke.  

Hela min grundidé till denna låt var att försöka efterlikna Commodore 64 ljudbilden och 
dess frekvensområde som den kunde använda.  

Del 1 - Vers 
(Instrumentala versionen) 
Det är ett litet kort intro på nio sekunder innan versen börjar. Detta gjorde jag för att kunna 
loopa låten utan att det skulle kännas konstigt. Som känsla i versen använde jag Super Mario  
Bros (1985) som influens, fast med en lite rockigare attityd. Eftersom jag själv ägde Sonic The 
Hedgehog spelet som kom i början av 90-talet (Purves 2017) kan jag finna en del influenser 
därifrån också.  

(Topline versionen) 
Min topline är väldigt repetitiv, utan några större förändringar. Med tanke på att de ville spara 
på minne genom att processa ljud genom chippet (Ozzed UÅ) känns det rimligt att hålla 
musiken och melodierna simpla.  

Del 2 - Refräng 
(Instrumentala versionen) 
Refräng, brygga eller möjligtvis B-vers, det kan jag inte riktigt bestämma mig över. Det beror 
på att basgången och trummorna är likadana som versen. Min inställning att hålla helheten av 
låten väldigt simpel tror jag resulterade i denna oklara känsla. Det som förändras från versen 
är det melodibärande instrumentets melodi. Synten ligger kvar i samma register men eftersom 
melodin förändras känns helheten som en ny del. Pulse-synten introduceras i en ”call and 
respons”-känsla vilket också bidrar till att denna del förändras från versdelen.  

(Topline versionen) 
Med mer kraft och i ljusare register upplever jag att denna del känns som en refräng, till 
skillnad från den instrumentala versionen. Min topline uttrycker mer kraft och attityd vilket 
tar bort den oklara känslan och formar mer ett klimax som en refräng bör ha enligt mig.  På 
detta sätt hade jag inte gjort om jag inte använt mig av topline. Eftersom jag ville behålla en 
simpel helhet på denna låt, använde jag mig av en ”call and respons”-känsla för att göra en 
tydlig skillnad mellan vers och refräng.  
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Reflektioner under processen 
Det var rätt klurigt att komma igång med denna låt eftersom jag aldrig tidigare gjort en låt 
med dessa kriterier eller krav. Jag visste dock redan innan, med stöd i den beskrivna 
litteraturen, att Noise-kanalen användes för att efterlikna trummor men de andra syntarna 
Pulse, Sawtooth, Sine och Triangle användes helt fritt. Det var en utmaning att redan innan 
bestämma sig vilken synt som skulle vara melodibärande och vilka som skulle stå för 
grunden. När jag väl hade gjort mina val gick det rätt smidigt. Redan efter första arbetspasset 
med låten skrev jag i loggboken: 

Det gick förvånansvärt lätt! Jag försökte till och med göra det svårare för mig genom att göra 
klurigare topline, men det var bus enkelt. Gjorde svår topline, med svarskör men det gick jättelätt! 
(Loggbok 2017-04-21) 

Eftersom det var mycket färre instrument än i filmmusiken som kunde krocka med varandra  
gick det förvånansvärt enkelt att direkt översätta mina sångmelodier till synten Triangle, som 
är det melodibärande instrumentet i denna låt. Varje synt har en väldigt egen klang som även 
bidrar till att varje instrument känns separerade från varann vilket öppnade möjligheterna till 
att använda mitt topline writing som ett bra hjälpmedel i denna genre. 

När jag var klar med låten, den 27 april, skrev jag i loggboken: 

Jag trodde i början att jag var tvungen att modifiera sångmelodierna som i filmmusiken, men det 
behövdes inte alls. Kunde till och med lägga till extra melodier i synten bara för att det fick plats! 
(Loggbok 2017-04-24) 

Beskrivning av musiken (Spelmusik - Summer 85 to 2000 och [Topline] versionen) 
I beskrivningen av låten Summer 85 to 2000, anser jag det lättare att jämföra båda 
versionerna, instrumentala och topline, samtidigt eftersom topline melodierna genomgående i 
denna låt är direkt översatta till det melodibärande instrumentet. Därför skriver jag inte om 
instrumentala versionen och topline versionen separat som i tidigare beskrivningar.  

Titel 00:00 - 00:53 
Under introt eller titel-delen i tv-spel väljer man ofta bara olika alternativ som två spelare, 
eventuella grafikinställningar med mera, musiken blir nästan som en parallell-lyssning 
(Lilliestam 2012, s. 35-37). Jag har försökt applicera detta genom att hålla denna del av låten 
relativt enkel. 

Allt börjar med en white noise-synt och en grundton för att sätta titeldelens 
grundläggande tonart. Denna white noise-synt symboliserar ett laddningsljud i spelet och den 
återkommer som övergång mellan låtens alla delar. Den fyller också funktionen att det blir 
enkelt att loopa låten om personen som spelar spelet fastnar. Själva låten börjar med white 
noise trummor, som är centralt i äldre Chiptune-musik som till exempel för Commodore 64, 
tillsammans med en synt-bas som är inspirerad av spelmusiken från Sonic The Hedgehog.  

Vid 14 sekunder in i låten börjar själva titeldelen, där trummorna förändras till ett mer 
modernare elektroniskt trumset men har kvar white noise-synten som hihat. Det 
melodibärande instrumentet är en liknande Pulse-synt som spelar den direktöversatta topline 
melodin. Som slut av denna del är det samma ”laddningsljud” med en ny grundton som sätter 
tonarten för kommande del, Bana 1.  
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Vers 1 00:58 - 01:26 
Min bild av hur första banan ser ut är på en strand, du spelar som denna leopard och hoppar 
runt bland badbollar, strandleksaker med mera. Det tycker jag är en bra bild eller upplevelse 
med tanke på vilka mål och ledmotiv jag jobbade efter.  

Melodin är densamma som jag skrev med topline och jag tycker den behåller samma 
känsla som synt, som sång. Den känns lagom rolig och jag finner verkligen en sommarkänsla 
i melodin. Däremot tycker jag att det känns lite tomt när jag lyssnar på den instrumentala 
versionen. Enligt mig är en bra topline-melodi strukturerad, lätt att lära sig och inte för svår, 
medan en bra instrumental melodi handlar om många toner och mycket små varianter enligt. 
Därför känner jag att melodin fungerar bättre med sång än som synt, men eftersom det är 
första första delen på låten anser jag att båda varianterna fungerar. Det är lätt att lyssna och 
förstå vilket är en bra start på låten.  

Refräng 01:26 - 01:46 
Här har vi skillnader i melodin mellan topline-versionen och den instrumentala. Den 
instrumentala versionen förhåller sig till topline-melodiken men gör en egen variant av den. 
När jag först gjorde denna del exakt som topline-melodien upplevde jag den tomma känslan 
igen, upplevde inget klimax eller kraft och det kändes väldigt glest i melodin. Jag behövde 
lägga till flera toner för att få melodin att flyta och finna samma kraft som i topline versionen. 
Topline-versionen fungerar för att den känns enkel, den är lätt att lära sig. Tomheten är 
naturlig i detta fall eftersom en sångare måste andas och därför finner jag tomheten eller 
glappen nästan rytmiska i melodiken.  

Vers 2 01:46 - 02:05 
För att skapa en förnyelse i andra versen valde jag att plocka bort alla instrument i första 
takten förutom basen och ackordbakgrunden. Denna förändring gör att andra versen upplevs 
ny och fräsch även fast det är mer eller mindre samma topline melodi med några förändringar. 
Den sista frasen innan refrängen är förändrad från första versen för att skapa lite utveckling 
och förnyelse.  

Den instrumentala versionen skiljer sig mycket från topline melodiken, men förhåller 
sig till tonerna. (Hade jag skrivit denna låt till äldre spelkonsoler som Commodore 64, hade 
jag loopat låten efter refrängen för att hålla låten kort och spara minne, men eftersom jag 
skrivit denna låt till spelkonsoler som använder separata ljudkort kan låten vara längre.) Jag 
upplevde att topline-melodin inte fungerade som instrumental av samma anledning som 
refrängens problematik, det blev för glest och tomt. Först gjorde jag melodin exakt som 
topline-versionen är, sedan skrev jag in fler toner emellan sångtonerna. Detta lät rätt konstigt 
upplevde jag, som att en sångare aldrig behövde andas. Sedan flyttade jag runt tonerna inom 
tonarten och skapade en helt egen instrumental melodi utifrån topline-versionens melodi. 
Resultatet blev att de båda versionerna upplevs väldigt olika, men påminner om varandra för 
att det är byggda på samma grundmelodi.  

Den instrumentala versionen har jag även lagt till en understämma på den 
melodibärande synten för att ge melodin kraft och helheten mer klimax.  
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Refräng 02:05 - 02:52 
Dubbel refräng, ingen större skillnad från tidigare refräng förutom att det är en ljus klingande 
synt långt in i ljudbilden. I den instrumentala versionen är understämman på huvudmelodin 
kvar för att behålla kraften och lyfta refrängen lite mera.  

Låten slutar med samma white noise-synt för att det inte ska kännas konstigt att loopa 
låten.  

Reflektioner under processen 
Det var både lätt och svårt att skriva melodierna med topline, vilket i för sig var gynnsamt för 
att utvinna många olika resultat. Låten döpte jag till Summer 85 to 2000 för att mina 
influenser till denna låt är från tv-spel som gjordes mellan de årtalen. Det är bara syntar i 
denna låt och inga akustiska instrument eftersom jag ville sträva efter en tydlig skillnad 
mellan filmmusiken och denna låt. Jag har använt mig av samma syntar som i Commodore 64 
låten, det klassiska pulse, sine, sawtooth, triangle och noise för att finna den nostalgiska 
känslan som jag var ute efter, även ett flertal mer moderna syntar som gör att låten känns mer 
fräsch och modern.  

Jag började med att skriva ackorden i låten, med sawtooth-synten, för att ha en grund 
som jag kunde skriva topline på. Eftersom jag hade en del restriktioner eller mål som jag 
skulle arbeta mot komplicerade det en del i början.  

Mitt ledmotiv i denna låt skulle vara Barntillåtet, vilket gjorde att jag inte kunde 
använda för mycket dissonanser i mitt topline writing. Dissonanstoner kan skapa en rätt 
aggressiv och attitydsfull känsla vilket jag tolkar mer ungdomligt och vuxen känsla. Det som 
var roligt med detta ledmotiv var när jag väl hamnade i rätt känsla, fylldes jag med skratt och 
en väldigt glad sinnesstämning. Detta gjorde det väldigt roligt att jobba med denna låt.  

Sedan hade jag Fantasy som spelets genre och Chiptune Funk som musikens genre. I 
loggboken den första maj uttryckte jag mig: 

För att hålla mig till barntillåtet och fantasy genom den mer nostalgiska Chiptune genren som även 
ska vara i mer rytmisk funk, hittade jag på en spelkaraktär som hjälp. En leopard med solglasögon 
som är väldigt stek och häftig, alla kids avgudar leoparden. (Loggbok 2017-05-01) 

Genom att skapa mig en karaktär som en utgångspunkt var det enklare att finna idéer till att 
skapa en röd tråd i musiken och att komma igång med skrivandet. 

Känslan skulle vara oseriös, glatt och sommar vilket jag tyckte denna spelkaraktär 
också motsvarade.  

När jag väl hade gjort ackordbakgrunden började jag med att skriva topline på detta. Jag 
hade tur att det var strålande sol utomhus vilket gjorde att jag lättare hamnade i 
sommarkänsla. Försökte att inte tänka rock som är min huvudgenre, utan mer pop. Popmusik 
tycker jag motsvarar känslorna som jag var ute efter mer än den ofta attitydfulla rockmusiken. 
(Lyssna på bilaga ”Spelmusik - Summer 85 to 2000 [grund]”.) 

Melodiken upplevde jag som väldigt poppig och inte lika funk som jag strävade efter, 
däremot tyckte jag att sawtooth synten och noise trummorna fann sin roll i Chiptune känslan.  

För att göra låten mer funk använde jag mig av en synt-bas, som jag försökt efterlikna Sonic 
The Hedgehog-basen som är i den spelmusiken. Med mycket rytmik, inte speciellt linjär 
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(Sweet 2014, s.3) blir basen rätt oförutsägbar och skapar ett sväng som jag tycker är centralt i 
funk-genren.  
Sedan började jag med översättningen av min topline till det melodibärande instrumentet, 
vilket jag återigen fann väldigt enkelt att göra i spelmusiken. Anledningen är att spelmusikens 
melodier påminner mycket om vanliga sångmelodier vilket gör att en direktöversättning av 
topline fungerar bra. Hade jag möjligen använt mig av en synt som använde samma klang 
som sawtooth, hade jag troligen stött på samma problem som i filmmusiken med krockar i 
toner. Att välja rätt synt-ljud som melodibärande instrument är alltså viktigt när du använder 
topline writing som hjälpmedel. 

Sammanfattande resultat 
Syftet med denna uppsats var att utforska hur kunskaper inom topline writing kan överföras  
till skapandet av film- och spelmusik. Det ledde mig till frågeställningen: Hur kan jag 
använda mina kunskaper och erfarenheter inom topline writing i film- och spelmusik? 

Att använda topline writing som ett redskap i filmmusik är absolut möjligt. Inom ramen 
av filmmusik, då det ofta är många stämmor och lager samtidigt finner jag det svårt att 
översätta sångmelodierna direkt. Detta handlar om klangskillnad mellan röst och instrument.  
Sångrösten har en väldigt egen klang, vilket gör att rösten kan sjunga på toner som 
instrumenten spelar, men två stycken snarlika instrument antingen försvinner inuti varandra 
eller till och med kan upplevas falskt. I filmmusiken använde jag massor av stråkinstrument, 
många stämmor och lager samt olika ledmotiv och mål som jag skulle förhålla mig till, det 
gjorde det problematiskt och svårt att arbeta med topline i filmmusik. Många gånger kom jag 
på mig själv skriva melodier rent instrumentalt, för att det gick lättare utan sången, vilket jag 
naturligtvis tog bort.  

Filmmusik ska stärka känslor och det visuella, snarare än att stjäla uppmärksamhet från 
tittarna (Juslin 2011, s.258), vilket är svårt att göra med topline. Topline hamnar ofta väldigt 
centralt i musiken vilket motverkar filmmusikens funktion. Detta var även en av 
anledningarna till varför jag var tvungen att göra om sångmelodierna, musiken eller 
melodiken skulle ha tagit för mycket fokus från filmen. 

Något som också var svårt att översätta till stråkmusik var alla små stavelser i min 
topline. Små och snabba stavelser som gjorde att min topline lät bra, men som inte skulle vara 
idiomatiskt för en violin att spela. Det skulle upplevas rörigt och slarvigt. Det är mycket som 
en sångare kan göra som en violin inte kan göra och vice versa. Det är en fråga om idiomatik, 
vad som är karakteristiskt för varje instrument.  

Det som faktiskt blev positivt med att arbeta med topline inom filmmusik var att det var lätt 
att finna rätt känsla i musiken. Som sagt fick jag ändra mina sångmelodier väldigt mycket för 
att få det att fungera men den kvalité som överfördes från min topline var känslan. Jag fann 
det enklare att hålla den röda tråden, eftersom rösten är ett väldigt uttrycksfullt verktyg. Att 
jag gjorde om min topline behöver inte ses som något negativt, utan kan ses mer som ett bra 
hjälpmedel till att skapa bra och känslomässigt tydliga melodier.  

I spelmusiken gick det desto lättare att använda topline writing då spelmusiken tenderar att 
försöka emulera populärmusik med sina chip (Driscoll & Joshua 2009). De melodibärande 
syntarna i spelmusik är ofta väldigt sång-vänliga, vilket gjorde att jag kunde använda mina 
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kunskaper inom topline writing flitigt och enkelt inom denna genre. En synt har också 
snabbare attack än många akustiska instrument, till exempel en violin, och klarar av att 
hantera dessa små, snabba stavelser som förekommer i mina sångmelodier vilket gjorde det 
enkelt att översätta. Det negativa med detta är att melodierna ofta känns tomma och glesa när 
det spelas av en synt. En bra topline, enligt mig, är när den känns repetitiv, har bra struktur 
och stärker känslan i låten som vill uttryckas. Men genren Chiptune styrs av snabba ”blipp 
blopp” ljud vilket gör att en direkt översättning av en sångmelodi kan upplevas rätt tom, 
uttryckslös. Chiptune genren behöver mycket mer melodier, melodier som chockar och 
intresserar lyssnaren och därför behövs en topline melodi i denna genre förtätas och fyllas i. 
En bra chiptune melodi, enligt mig, är när den förhåller sig till en bra grund men förändras 
och utvecklas hela tiden. 

REFLEKTION 
I följande avsnitt kommer jag skriva om olika reflektioner jag haft om de olika delarna i 
denna uppsats. Reflektioner och tankar om bakgrunden, om metoden och även olika tankar 
kring mitt resultat. 

Bakgrund 
Det absolut första som jag reagerade på gällande filmmusik var att det finns mycket skrivet! 
Varje bok, uppsats och tidskrift är belamrade med fakta och kunskap. Det som jag upplevde 
svårt med detta var att plocka ut det som har varit viktigast och den information som var 
nödvändig för denna uppsats. Richard Davis bok Complete guide to film scoring (2010) har 
varit till stor hjälp för mig. Den var lättläst, strukturerad och skriven på ett bra sätt som var 
rimligt och lätt att förstå.  

Jag tyckte att delen om hur de kategoriserade filmmusik i böcker efter olika dramatiska 
uttryck var väldigt intressant. Det blev även en stor grund till hur mina riktlinjer såg ut. Jag 
påminns av hur enkelt det är för oss idag att använda internet och finna det vi söker, detta 
känns som deras internet. Söka en känsla och finna musik som beskriver den, enkelt och 
snabbt som vårt internet.  

Sammanfattningsvis om filmmusikens historia känner jag att det finns näst intill oändligt med 
information att hämta. Många olika kompositörer som bidragit till utvecklingen av 
filmmusiken, mycket olika sätta hur musiken använts i samband med film och massor av tips 
på teoretiska hjälpmedel till att lyckas skriva bra filmmusik. Det var svårt att välja ut  
information eftersom allt kändes väldigt viktigt, men tycker att jag lyckats bra med att finna 
den information som har varit nödvändig till denna forskning.  

Det finns massor av olika sätt att tolka musik, speciellt i filmer. Detta har varit mitt sätt att 
arbeta och tolka en påhittad filmsekvens och tycker att jag lyckats bra med mitt mål. Jag 
funderar på hur det hade låtit om jag hade haft en verklig film, med riktiga scener att skriva 
musiken till? Den stora skillnaden tror jag hade blivit längden på scenerna och möjligtvis en 
förändring i hur jag hade uttryckt mig. Med förändring menar jag att musiken mer skulle ha 
anpassats efter skådespelarnas uttryck och dialoger. 
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I spelmusik var det nästan helt tvärt om gällande mängden av information. Det finns mycket 
skrivet, men ofta av privatpersoner. Speciellt gällande utvecklingen av musiken. Det finns 
massor skrivet om själva tv-spelens utveckling men jag upplevde att informationen om 
musiken är tunn. Mycket av informationen som finns har ofta en väldigt personlig anknytning 
som deras favorit-spelmusik, vilken musik som betytt mest för dem och hur kompositörer 
arbetar på olika sätt. Jag har därför försökt finna en röd tråd i historiken kring spelmusik men 
även jag har fallit för personliga favoriter kan jag tycka. Det känns skönt att jag lyckades 
konkretisera genren Chiptune i historiken. Innan har jag upplevt genren väldigt oklar och 
luddig eftersom det är mycket som räknas till genren, nytt som gammalt. Chiptune upplever 
jag som ett övergripande begrepp för spelmusik än att vara hundra procent chip-musik 
eftersom mycket modern musik räknas in idag till genren. Min uppfattning är att musik som  
påminner om dessa nostalgiska spelkonsoler som inte använder akustiska instrument speciellt 
mycket, kan räknas in i Chiptune-genren mer eller mindre. En viktig del är också att musiken 
skall kunna loopas utan att det känns konstigt.  

Tillvägagångssätt i komponerandet 
Det var väldigt roligt att jobba utifrån ledmotiv, känslor, scener/banor i projekten. Kändes 
nästan skönt att ha det klart redan innan jag började arbeta med låtarna, även fast det kändes 
svårt ibland. Till en början tänkte jag att jag bara skulle göra två stycken låtar, en till film och 
en till spel, men när jag insåg att det var ett ganska stort hopp i produktionsvärde i 
spelmusiken, chip till separat ljudkort, bestämde jag mig för att göra två låtar till spelmusiken. 
Det hade varit för klurigt att få ”chip och ljudkort” att fungera i samma låt och ansåg att jag 
skulle lägga ner mer tid på produktionen än topline writing. Jag gjorde valet att göra två olika 
låtar istället för att hålla mer fokus på topline writing.  

Jag var lite förvirrad när jag skulle göra spelmusiken, ”Summer 85 to 2000”, då jag 
hade scener i filmmusiken som grund. Scener finns inte riktigt på samma sätt i spelmusik och 
det gjorde mig lite förvirrad över hur jag skulle göra. Jag ville att de båda skulle vara snarlika 
i metoden för att kunna utskilja tydligare resultat emellan dem. Jag bytte ut scener till Titel 
och Bana 1 vilket speglade samma riktlinjer.  

Jag har tänkt på hur det hade förändrats om jag hade börjat med att utgå från en melodi bara, 
utan någon ackordbakgrund, och sedan försökt applicera dessa olika genre på melodin. Jag 
tror det hade förändrat musiken ganska mycket, men även mitt syfte. Det hade blivit mer 
tekniskt och producent baserat istället för fokus på själva skrivandet, topline writing. Jag 
tycker det hade varit intressant att testa denna metod också, men det får jag göra vid ett annat 
tillfälle.  
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Loggbok 
Eftersom jag har jobbat väldigt intensivt med en låt i taget har jag tyckt loggboken varit rätt 
onödig i detta projekt. Jag gillar loggböcker generellt i arbetsprocesser, jag gillar struktur och 
att ha bra koll, men eftersom jag jobbat väldigt intensivt med låtarna har jag alltid haft bra 
koll på vad som ska göras och hur jag har tänkt. Det kan möjligtvis vara så att jag har haft bra 
koll tack vare loggboken, lättare att minnas saker om du även skrivit ner dem.  

Det var bra frågeställningar som jag hade valt till min loggboken. Möjligt att jag skulle 
använt mig av någon fråga som riktade sig mot själva riktlinjerna. Ofta kunde jag tappa bort 
mig lite i vilka riktlinjer jag skulle jobba efter. Hade jag använt mig av en fråga i loggboken 
som till exempel ”Hur har jag jobbat med mina riktlinjer?”, kanske jag hade funnit mer 
konkreta svar på min frågeställning.  

Resultatreflektion 
Det har varit väldigt utmanande att arbeta på detta sätt med topline writing, speciellt i 
filmmusiken då det var väldigt svårt. I filmmusiken var jag tvungen att göra om min topline 
väldigt mycket, jag hade inte riktigt samma förutsättningar att skriva bara ackord först i den 
låten som i ”Summer 85 to 2000”. Filmmusiken är mer linjär men ändå väldigt fritonal och 
flytande, vilket gjorde att jag inte kunde lägga ut en statisk ackordbakgrund som jag kunde i 
spelmusiken. Jag var tvungen att skriva topline mot ett flertal stämmor, som i sig själv bildar 
en känsla och beskrivning. Jag fick arbeta mer mot vad stämmorna saknade, än att skriva en 
bra och tydlig melodi. Jag tror det var det svåraste med att skriva topline till filmmusik, men 
även tror jag det handlar om en viss ovana vid orkestrering till filmmusik. Topline tar helt 
enkelt ofta för mycket fokus från handlingen om intentionen är att det visuella ska vara i 
centrum.  

Att det gick smidigt att jobba med topline i spelmusiken är nog för att melodierna som 
används påminner mycket om ”nynnande” sång, trallvänliga. Jag tror inte att det handlar om 
hur bra min topline-melodien är, om det skulle påverka hur lätt det går att översätta 
sångmelodiken till ett instrument. Det är mer genre baserat och vilka förutsättningar man har 
som underlättar överföringen från topline writing. Även att jag redan innan denna uppsats var 
mer insatt i spelmusik än filmmusik lär det har påverkat mig i arbetsprocessen.  

För att sammanfatta mitt resultat är jag väldigt stolt och något överraskad. Min föreställning 
var att det skulle vara lättare i filmmusik än spelmusiken att använda topline writing för att du 
har mer instrument att förhålla dig till, alltså fler toner. Sedan att det blev helt tvärtom gör att 
jag känner mig lite överraskad.  
Jag har lärt mig massor och kommer fortsätta att jobba med film- och spelmusik.  
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Bilaga, Låtarna 
Filmmusik - Action     
Länk: https://app.box.com/s/w9s5vwujuen1q6n82po17z0x9vb6ddso 

Filmmusik - Action (Topline)   
Länk: https://app.box.com/s/dvdglvuj5eag2kfo129cbxz08umcj9kl 

Chiptune - Commodore 64    
Länk: https://app.box.com/s/upyvdzgbzzpllt9b6eddbpuhwfdsy7dj 

Chiptune - Commodore 64 (Topline)   
Länk: https://app.box.com/s/erq3gp715z1gyr3mkqyp90vgsqfiu5le 

Spelmusik - Summer 85 to 2000 [grund]   
Länk: https://app.box.com/s/c489cdg4eu7xwyeib4ayj86p4ipd7zgl 

Spelmusik - Summer 85 to 2000   
Länk: https://app.box.com/s/pv256d4g21gfxuxfigwmshnc3a3jwu2l 

Spelmusik - Summer 85 to 2000 [Topline]  
Länk: https://app.box.com/s/3y1lv9jkvqhuwby9mgh24mjxhqza5frf 

!  26

https://app.box.com/s/w9s5vwujuen1q6n82po17z0x9vb6ddso
https://app.box.com/s/dvdglvuj5eag2kfo129cbxz08umcj9kl
https://app.box.com/s/upyvdzgbzzpllt9b6eddbpuhwfdsy7dj
https://app.box.com/s/erq3gp715z1gyr3mkqyp90vgsqfiu5le
https://app.box.com/s/c489cdg4eu7xwyeib4ayj86p4ipd7zgl
https://app.box.com/s/pv256d4g21gfxuxfigwmshnc3a3jwu2l
https://app.box.com/s/3y1lv9jkvqhuwby9mgh24mjxhqza5frf

