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ABSTRACT 

Författare: Andreas Palm 

 

Handledare: Peter Fogel & Simon Schierup 

 

Titel: Undervattensmusik i plattformsspel: En djupdykning i musikaliskt gestaltande 

av en undervattensmiljö 

 

Title in English: Underwater music in platform games: A deep look into visualizing 

an underwater environment with music 

 

Undervattensbanor i tv-spel har kommit att förknippas med förändring, på grund av att banorna 

introducerar ny spelmekanik såväl som nya fiender och ett lägre tempo. Detta har fått 

kompositörer att anpassa musiken till förändringarna och i sinom tid skapat en gren inom tv-

spelsmusiken som bygger på atmosfär och känsla. Jag har alltid varit fascinerad av 

undervattensmusik och hur den gestaltas och ville utforska min process när jag komponerade 

musik avsedd för tv-spel på temat under vatten. För att hitta rätt ljud och känsla använde jag mig 

av det analytiska verktyget spectromorphology som hjälper en att identifiera vad ett ljud 

beskriver/symboliserar individuellt och i en kontext. Jag använde mig även av konnotationer till 

ordet vatten till att grunda mina gestaltande beslut på, och analyserade populär 

undervattensmusik för att se vad som var talande för miljön i den. 

 

Resultatet blev ett undervatten-tema som jag tyckte fångade känslan av att vara under vatten på 

grund av noggrant utvalda ljud och anpassning till begrepp och termer ur spectromorphology. Jag 

fick en djupare förståelse för hur jag produktionsmässigt skapar en känsla av att vara under 

vatten, vilka ljudtekniska verktyg som är viktiga och vad de ger för betydelse. 

 

Sökord: Undervattensmusik, vatten, tv-spelsmusik, gestaltning, spectromorphology, 

plattformsspel, tv-spel. 
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INLEDNING 

Julen 1995 fick jag och mina syskon ett begagnat Super Nintendo i julklapp. Jag var sju år och 

hade aldrig varit så glad i hela mitt liv. Vi hade haft Nintendos första konsol i några år och detta 

var ett nästintill overkligt uppköp. Det var grafik ifrån framtiden och jag kunde sitta och spela 

dagarna i ända trots att jag inte avancerade särskilt mycket i spelen. När jag var åtta skulle jag 

och min pappa åka och köpa ett nytt spel tack vare en längre tjatkampanj kombinerad med 

inställsamt hushållsarbete. Jag hade spelat Donkey Kong Country hemma hos en kompis och det 

var det absolut snyggaste och roligaste spelet jag kunde tänka mig. Jag hade siktet inställt på 

detta men möttes av något bättre när vi stegade in i butiken. Spelets uppföljare hade kommit, 

Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest. När jag var liten var alltid en uppföljare bättre än 

originalet, för uppföljaren var nyare. Detta är något jag på senare år ändrat åsikt om. Det var i alla 

fall inget snack om saken då, jag skulle ha det spelet och inget annat. Även om Super Mario 

World och många av NES (Nintendo Entertainment System) titlar hade bjudit på mycket bra och 

minnesvärd musik så var det DKC2:DKQ som fick mig att börja uppskatta spelmusik på ett helt 

annat sätt. Jag startade spelet för att låta det stå på i bakgrunden när jag gjorde annat bara för att 

höra musiken. Jag har vaggats till sömn medvetet och omedvetet av det avkopplande stycket 

”Stickerbrush Symphony” mer än en gång och suttit och ritat med ”Jib Jig” ljudande från tv:n 

lika många gånger. I tonåren kom internet och gjorde det lättare för mig att lyssna på spelmusik 

och hitta ny musik jag inte hört tidigare. Jag letade givetvis upp och började lyssna på 

spelmusiken från det första spelet i serien, och blev som förtrollad av ett stycke specifikt, 

”Aquatic Ambiance”. Det påminde om ”Stickerbrush Symphony” och jag lyssnade på det om och 

om igen. Jag älskade lugn och avkopplande tv-spelsmusik och började se ett mönster i musiken 

jag drog mig till. Mycket var musik ämnad för banor som tog plats under vatten och sakta men 

säkert hade ett mer specifikt intresse växt fram. Sedan dess har jag haft en förkärlek för 

undervattensmusik och en dröm om att skapa ett sådant stycke då ingen annan tv-spelsmusik 

påverkar mig så starkt.  
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PROBLEMOMRÅDE 

Tv- och data-spelsmusik kan låta precis hur som helst. Musiken skrivs med syfte att fånga och i 

många fall hjälpa till att skapa spelets känsla, så därför doppar tv-spelsmusik tån i många olika 

musikgenrer. Vad än ett tv-spel har för övergripande tema i musiken så har banor eller världar 

placerade under vatten haft en tendens att bryta av och gå ifrån spelets övriga känsla. Detta är 

mest framträdande i plattforms-genren, så därför lägger jag mitt fokus där. När man når en 

bana/värld placerad under vatten förändras spelmekaniken oftast då karaktären man spelar agerar 

annorlunda i vatten än på land. Man blir tvungen att simma eller åtminstone röra sig 

långsammare. Tempot går i varje fall ner och spelet brukar introducera nya fiender och hinder 

som kommer med territoriet. Även grafiska förändringar sker (det är inte ovanligt när man byter 

värld eller bana i spel), men det är den uppenbara skillnaden i tempo och spelmekanik som jag 

tror har bidragit till hur undervatten-teman låter. När grafiska förändringar sker i ett spel hör vi 

oftast musiken anpassa sig efter det. Så när en förändring sker både grafiskt, tempomässigt och 

spelmekaniskt är det inte konstigt att musiken förändras mer uppenbart. Det är mer än bara ett 

byte av miljö, det är ett byte av element. Att komponera musikstycken anpassade efter den här 

typen av värld/bana kräver mycket av kompositören för att musiken ska kunna fånga den rätta 

känslan. Det finns många bra och populära undervatten-teman som är direkta utgångspunkter och 

referensmaterial för många som spelar tv-spel och/eller lyssnar på musiken. Jag tror att det skulle 

vara väldigt givande och utmanande att försöka sig på att skriva undervattensmusik, med 

populära undervatten-teman som utgångspunkt. 
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SYFTE 

Att utforska min process när jag skriver musik avsedd för tv-spel på temat under vatten. 

 

Frågeställningar 

Hur väljer jag ut passande ljud när jag skapar musik på temat under vatten? 

Vilka naturliga musikaliska associationer gör jag på temat under vatten? 

Vilka produktionsmässiga verktyg stödjer känslan av att vara under vatten?  

Vad förknippar jag med vatten/undervattensmiljöer i tv-spel och vilka möjligheter ger det för 

musikalisk gestaltning? 

 

Avgränsningar 

Jag väljer att fokusera på spel i plattformsgenren, med riktat fokus på Nintendos titlar. Nintendo 

och deras karaktärer har varit närvarande sedan 80-talet och deras spel har bidragit starkt till 

genren och varit betydelsefulla för undervattensmusiken, både i dess skapande och 

vidareutveckling. Spel i plattformsgenren går ut på att med hopp styra spelkaraktärer mellan olika 

plattformar och/eller över hinder för att ta sig fram i spelmiljön. Super Mario-spelen är utan 

tvekan den mest kända spelserien inom denna genre, och den mest renodlade. Andra spelserier 

värda att notera är Sonic, Crash Bandicoot och Donkey Kong Country. Det finns många 

genrehybrider med plattformselement i sig så som Metroid/Super Metroid, Megaman-serien och 

Contra-serien för att nämna några. Dessa spel är även shooters (spel som bygger på att skjuta 

fiender/bossar för att vinna och ta sig vidare). Både shooters och plattformsspel är sub-genrer 

under actionspel-genren, alltså spel som lägger vikt vid fysiska utmaningar så som 

koordinationsförmåga och reaktionstid. 
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BAKGRUND 

I min bakgrundsdel skriver jag om skapandet och utvecklandet av undervattensmusik i 

plattformsgenren och presenterar skillnader i musiken som uppstår när spelaren hamnar under 

vatten.  

 

Mario under vatten 
Undervattensbanor i tv-spel har kommit att förknippas med förändring. När våra älskade 

spelhjältar tvingas ner under ytan och in i det okända färgar det ofta hela spelets framtoning. 

Spelaren behöver anpassa sig till ny spelmekanik och nya hinder och fiender för att ta sig vidare. 

Redan i Super Mario Bros1 märks skillnad i musiken när Mario hoppar i vattnet på andra banan i 

andra världen. Även om de föregående fem banorna varit annorlunda utseendemässigt, så har de 

gått ut på samma sak, det vill säga att Mario med precision ska hoppa mellan plattformar och på 

fiender för att ta sig till slutet av banan. När spelaren sedan dyker ner under vatten frångås det 

som annars definierar ett Mario- eller plattformsspel. Du kan varken hoppa eller springa 

snabbare, bara röra dig med simtag som stötvis tar dig uppåt eller låta karaktären sjunka neråt. Åt 

sidorna kan du givetvis röra dig, men med en bråkdel av den fart du har på land. Koji Kondo, 

spelets kompositör och ett numera välkänt namn inom tv-spelsvärlden, skrev en långsam vals att 

ackompanjera Marios första dopp med som fick titeln "Underwater" (GBelair, 2009).  

 
[Kondo]... makes a conscious decision to submerge Mario through thematic musical choices, and like 

the changes in gameplay, emphasize the uniqueness of underwater levels through disorientation of the 

game’s established musical rules. (DeSimone, 2014, s. 3)  

 

De tidigare banornas invecklade basgångar har bytts ut mot en skalenligt klättrande, 

återupprepande basgång, och snabba staccato-melodier släpps för att ge plats åt en melodi 

uppbyggd av längre, uthållna toner. När Koji Kondo arbetade vidare med undervattensmusik i 

Super Mario Bros 32 och Super Mario World3 förhöll han sig till grunden han etablerat i Super 

Mario Bros. Alltså, en långsam känsla, upprepande basgångar och längre toner. I Super Mario 

Bos 3 använder han mycket legato som skapar en känsla av att musiken aldrig stannar upp, att 

den bara flyter på. Super Mario World gavs ut på Nintendos andra konsol, Super Nintendo 

Entertainment System (SNES) och precis som många andra kompositörer under 16-bit-eran 

började Kondo experimentera mer med ljud och ljudbild. Kompositörerna lämnade de tre mono-

kanalerna bakom sig för att börja utnyttja den nya hårdvarans utökade förmåga. Nu erbjöds bland 

annat reverb, EQ, filter och kompressor att tillgå i stereo. Med den nya tekniken till hands 

skapade Kondo ett undervattenstema som i stil låg väldigt nära det i Super Mario Bros, men som 

ljudmässigt spelade i en annan liga. SNES var kapabel att hantera 8 kanaler med högre 

ljudupplösning. Dock som med många tidiga 16-bit-spel utnyttjades inte alla ljudtekniska redskap 

                                                           
1 Nintendo 1985 
2 Nintendo 1988 
3 Nintendo 1991 
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som fanns. Det var upp till en annan kompositör och ett annat spel att definiera 

undervattensmusiken. 

 

Aquatic Ambiance 

Först och främst vill jag kort beskriva ambient musik. Det är en musikgenre där fokus läggs på 

atmosfär och som förhåller sig till känsla och att måla upp en bild framför traditionell musikalisk 

struktur och rytm. Ambient musik ska vara intressant utan att vara uppseendeväckande, en 

musikbakgrund med starkt målande och känslomässiga kvaliteter.  

 

I tv-spelsvärlden är ”Aquatic Ambiance” (SupraDarky, 2008) av David Wise från Donkey Kong 

Country4 ett av de mest välkända musikstyckena över huvud taget. Utöver vad det gjort för 

undervattensmusik har stycket påverkat tv-spelsmusiken i stort. Wise säger i en intervju med 

Eurogamer.net (2017) att i jämförelse med NES var SNES som att komponera för en hel orkester. 

”Aquatic Ambiance” var det första stycket Wise komponerade som heltidsanställd på 

spelföretaget Rare (på den tiden Rareware) och säger att han då formade de tekniker han skulle 

använda i sitt komponerande i flera år framöver (Davidwise.co.uk, 2010). Programmerarna på 

Rare utnyttjade SNES prestanda till max i arbetet med Donkey Kong Country för att skapa något 

nytt och fräscht som skulle särskilja sig från samtida spel. Wise ville inte vara sämre när det kom 

till musiken och förde in så mycket ljudinnehåll han kunde på de 64kb han hade till sitt 

förfogande för att leverera en fyllig och verkligt innehållsrik ljudbild. Hans mål med arbetet på 

både DKC och DKC2: Diddy’s Kong Quest5 var att få musiken till SNES att låta så snygg som 

möjligt trots de ljudkvalitativa begränsningar systemet förde med sig. Att hitta sätt som sparade 

plats för att ge mer plats åt ännu mer information som kunde förhöja upplevelsen av musiken var 

därför en viktig del av arbetet. Som ett stort fan av elektroniskt framställd musik komponerade 

Wise mycket med synthar. Under arbetet med ”Aquatic Ambience” hämtade han stora delar av 

sin inspiration från en specifik synth, nämligen en Korg Wavestation. Synthen introducerade 

någonting Korg kallade för "wave sequencing", vilket innebar att ett simpelt tangenttryck 

programmerade en oscillator att spela upp digitala ljudvågor med olika karaktär och längd i följd 

tills man släppte upp tangenten igen. Detta skapade oändligt långa ljudvågssekvenser i ständig 

förändring. Synthen tonade automatiskt mellan de olika ljuden så övergångar blev mjuka och 

följsamma. Wise säger att hans första försök till att återskapa ”wave sequences” är det man hör i 

”Aquatic Ambiance” (Davidwise.co.uk, 2010). Han lyckades spara in på minne samtidigt som 

han skapade en upplevelse av mycket ljud och en känsla av desorientering i och med ständiga 

slumpmässiga förändringar i ljudvågor. Den ljudtekniska experimentlustan hos Wise var en starkt 

bidragande faktor till att stycket har kommit att bli ett av de stora verken inom tv-spelsmusiken. 

 
Almost all of the sounds within “Aquatic Ambiance” apply reverb such as the opening synth lines and 

wood block hits or are muted such as the cymbal sounds, in order to make the instrumentation sound as 

if it is being played underwater as well. (DeSimone, 2017, s. 4-5) 
                                                           
4 Rare, Nintendo 1994 
5 Rare, Nintendo 1995 
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Precis som styckets titel avslöjar är det en ambient känsla som är styrande och ställs i stark 

kontrast till spelets övriga perkussiva och taktfasta musik. Wise säger att han föredrar att spela en 

bana innan han tonsätter den för att få en känsla för tempot (Eurogamer.net, 2017) och detta 

märks tydligt i "Aquatic Ambiance". De flesta insatser i låten stiger eller sjunker långsamt precis 

som karaktärerna i miljön. Wise leker även mycket med dynamik och lyckas skapa en känsla av 

mycket rymd när ljud närmar sig och försvinner bort i fjärran. Ett lugn infinner sig när man 

lyssnar på stycket och det var vanligt hos spelare att pausa spelet på undervattensbanan bara för 

att lyssna på den avslappnande musiken. I en intervju med OverClocked ReMix (2008) får Wise 

frågan om vems idé det var att låta musiken fortsätta ljuda när spelet pausades. Han svarar att det 

var en sista-minuten-lösning då de inte tänkt på att skriva pausmusik. En slump som resulterade i 

en trend och att stycket ökade i popularitet. Även om Koji Kondo och David Wise närmade sig 

undervattensmusik på olika sätt så var de gemensamma nämnarna desorientering och att ställa 

undervattensmusiken i kontrast mot den övriga musiken.   

 

Apropå Aquatic Ambiance 

”Aquatic Ambiance” har mycket gemensamt med ett annat välkänt stycke som David Wise 

komponerade för uppföljaren till DKC, DKC2:DKQ. Stycket med titeln "Stickerbrush 

Symphony" (SupraDarky, 2007) spelas på en bana med högt tempo försatt i en snårig 

växtlabyrint högt upp luften. I en intervju med Fact Magazine (2014) berättar Wise att 

”Stickerbrush Symphony” faktiskt skrevs för en undervattensbana. Men när spelutvecklarna inte 

gjorde den tänkta vattenbanan fick stycket lov att spelas på den tidigare beskrivna banan på grund 

av att Wise helt enkelt inte hade tid att skriva något annat. I en annan intervju berättar Wise att 

"Aquatic Ambiance" och "Stickerbrush Symphony" båda skrevs för hans egen tekniska njutnings 

skull (GiantBoyDetective, 2014, 3 februari). Båda styckena blev till av experimenterande med 

ljud och maximalt utnyttjande av SNES kapacitet, vilket jag tycker visar på att originellt 

tänkande och att frångå förväntningar får spelare att reagera. 

 

Efter Aquatic Ambiance 

I Koji Kondos undervattensmusik i Super Mario 646 märktes det tydligt att hans syn på temat 

hade förändrats. Istället för att använda sig av en annan musik-genre för att bryta av och 

desorientera anammade han Wises formula och skapade en ambient ljudbild med synth-melodier 

och mycket reverb. Tack vare att Mario på banan "Dire, Dire Docks" (SparktheYoshi, 2007) är 

ovanför vattenytan stundtals, kunde Kondo leka med förändringar i musiken beroende på var 

spelaren befann sig. När Mario skuttar runt på land hörs ett trumkomp som försvinner när han 

hoppar i vattnet. Detta är ett tydligt musikaliskt exempel på att lämna något bakom sig, i det här 

fallet en väl etablerad övre värld. ”Aquatic Ambiance” tillsammans med ”Dire, Dire Docks” 

skapade en ihållande trend för undervattensmusiken med mer fokus på atmosfär och 

konstruerande av ljudbild. Koji Kondo fortsatte att ha samma förhållningssätt till 
                                                           
6 Nintendo 1996 
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undervattensmusik och märks bland annat av i ”Aquas” (StarFox64Soundtrack, 2008) från Star 

fox 647. Ett stycke som ligger ännu närmare ”Aquatic Ambiance” i stil än vad ”Dire, Dire Docks” 

gjorde. Det finns många fler exempel på undervattensmusik, men det jag presenterat är det som är 

viktigast att veta sett till undervattensmusikens skapande och vidareutveckling. I 

plattformsgenren är undervattensbanor fortfarande ofta förekommande och fler stycken 

komponeras hela tiden på temat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Nintendo 1997. 
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TEORETISKT RAMVERK 

Här presenterar jag det teoretiska ramverk jag förhåller mig till under arbetet i form av 

konnotationer och det analytiska verktyget spectromorphology. 

 

Konnotation  

Inom språkvetenskapen är en konnotation ett ords bibetydelse och de föreställningar som är 

förknippade med ordet (Sjögren & Györki, 2011). När man hör eller ser ett ord associerar man 

det med allt man har lärt sig att förknippa det med. Vad en associerar ett specifikt ord med är 

därför väldigt individuellt. I tv-spelsmusik hör en tydligt att vissa miljöer ger de flesta 

kompositörer samma konnotationer. Det är ingen slump att musik avsedd för djungelmiljö oftast 

använder sig av mycket perkussivt, såsom djembe-trummor, för det är där våra (västerländska) 

associationer leder oss. ”A Slap Happy Start” (MirrorsEdgeworth, 2011) från Rayman Origins, 

”Dino Jungle” (GilvaSunner, 2011) från Kirby’s Epic Yarn, ”Jungle Rollers” (TnVGaming, 

2011) från Crash Bandicoot8 och ”DK Island Swing” (SupraDarky, 2010) från Donkey Kong 

Country är några exempel på djungelmusik från olika spel, av olika kompositörer, baserade på 

samma konnotationer. Ökenmusik är också ett tydligt exempel på detta med tydliga 

konnotationer till Egypten och andra arabisktalande länder. ”Shifting Sand Land” (mkWIIfreak, 

2010) från Super Mario 64, ”Sandopolis Zone Act 1” (sonicKAI, 2007) från Sonic and Knuckles, 

”Gobi’s Valley” (southernpickle, 2007) från Banjo Kazooie och ”Desert Heat” 

(gamermusicSTAR, 2013) från Golden Sun9 är några exempel på ökenmusik.  

 

Undervattensmusikens avsaknad av kulturella konnotationer 

Att man inte naturligt knyter ett visst instrument eller musikgenre/stil med att vara under vatten 

kan vara en av anledningarna till att undervattenmusiken dragit åt det mer mystiska, drömmande 

och utomjordiska hållet. Om man hamnar ovanför vattenytan letar vi direkt efter kulturella 

konnotationer. Ser vi en strand som leder in i en djungelmiljö går tankarna till karibisk musik och 

instrument förknippade med den stilen. Strand och hav leder tankarna till vind som blandar in 

träblåsinstrument, vågorna blandar in cymbaler och andra slagverk med mycket diskant och öppet 

hav ger upphov till melodier som skriker frihet och matinéäventyr. Mycket av tidig tv-spelsmusik 

är uppbyggd på klichéer från filmvärldens musik, en värld som redan under ett halvt sekel 

beskrivit miljöer med musik och på gott och ont cementerat associationer hos oss. 

Undervattensmusik är inte uppbyggd på kulturella klichéer utan hämtar istället inspiration från 

rörelserna och tempot och känslan av att stänga ute ljuden från den musikaliskt associationsfulla 

världen ovanför.  

 

                                                           
8 Rayman Origins, Ubisoft 2011. Kirby’s Epic Yarn, Good-Feel, HAL Laboratory, Nintendo 2010. Crash Bandicoot, 

Naughty Dog, Sony Computer Entertainment 1996. 
9 Sonic and Knuckles, Sonic Team, Sega 1994. Banjo-Kazooie, Rare, Nintendo 1998. Golden Sun, Camelot 

Software Planning, Nintendo 2001. 
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Spectromorphology 

Här kommer jag presentera en övergripande bild av spectromorphology innan jag i metoddelen 

går in på termer och begrepp som jag använder mig av i det klingande arbetet. 

 

1986 myntade Denis Smalley termen spectromorphology för att ha ett analytiskt verktyg till 

förmån för elektroakustisk genre/ljuddesign/ ljudlandskap. Smalley säger: 

 
The two parts of the term refer to the interaction between sound spectra (spectro-) and the ways they 

change and are shaped through time (-morphology). The spectro- cannot exist without the -

morphology and vice versa: something has to be shaped, and a shape must have sonic content. 
(Smalley, 2014, S. 2) 

 
Det Smalley säger är att ljud, form och rörelse går hand i hand och att klassificera och relatera 

dessa kan hjälpa en att förmedla en tänkt upplevelse. På grund av att vi numera kan framställa 

ljud på elektronisk väg är musik inte längre begränsat till att bara använda ljud från instrument 

och röster. Alla tänkbara och otänkbara ljud kan produceras och gör det svårt för åhörare att 

naturligt placera och knyta ett ljud till dess källa. En förståelse för vad olika ljud förmedlar är en 

värdefull förmåga hos en kompositör.  

 
Technological listening occurs when a list-ener ‘perceives’ the technology or technique behind the 

music rather than the music itself, perhaps to such an extent that true musical meaning is blocked. 

(Smalley, 2014, S. 4) 

 

De flesta har en mental bild av en musiker spelande sitt instrument, de rörelser som är 

involverade, instrumentets utseende och uppbyggnad och ljuden som uppstår. Denna medvetenhet 

om tekniken bakom kan hindra en åhörare från att lyssna på musiken och dess sanna mening. I 

elektronisk musik blir upplevelsen av ljudet det centrala då uppkomsten är oviss. Det finns en 

naturlig tendens att relatera ett ljud man hör till en förmodad källa och vidare att relatera ljud som 

har liknande karaktär eller/och känsla av ursprung med varandra. Smalley kallar detta för "Source 

bonding". 

 
No doubt we can describe spectral attributes of the source in terms of whether the sound is bright, 

dull, hollow, thin, intense, and so on. We need to expand this terminology of qualitative description in 

order to deal more comprehensively with aspects of spectral space. (Smalley, 2014, S. 14) 

 

Om man komponerar med spectromorphology i åtanke så är man ute efter att ta reda på vad varje 

ljud har för betydelse i sig självt och vad de får för betydelse i styckets helhet. Smalley använder 

termer, exempel och figurer för att göra det lättare för en att analysera ljud och dess betydelser. 

Han öppnar upp för och uppmuntrar frågeställningar såsom: Hur börjar, fortsätter och avslutas 

något, vad säger det? Hur låter olika rörelser? Vilken riktning har/tar ett ljud, är det 

växande/krympande? Vilken textur symboliserar ljudet?  
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Ljud uppfattas antingen som en ton eller brus och båda är vanligt förekommande i elektronisk 

musik. Brus är ljud utan tonhöjd och därför något vi hör en hel del av i livet. Source bonding sker 

mer automatiskt för oss när vi hör brus, eftersom brus i sig självt inte kopplas naturligt till musik. 

Därför kan brus vara väldigt effektivt i gestaltande av miljöer.  

 
Spectromorphological changes – in spectral space and density, in dynamic level, in motion and growth 

processes – in themselves imply spatial settings and motions, and these implications can be developed 

by the composer. (Smalley, 2014, S. 17) 

 

Att ha vetskap om hur ens komponerade rum ser ut och hur ljud rör sig i det är väldigt väsentligt, 

och när Smalley skriver om detta använder han termen spatiomorphology "... to highlight this 

special concentration on exploring spatial properties and spatial change" (Smalley, 2014, S. 17). 

Vad får tonhöjden för påverkan på upplevelse av höjdskillnad? Är rummet diffust, klart, stort, 

litet? Vilken densitet har rummet? Det finns många fler frågor en kan ställa sig för att hitta sitt 

komponerade rum. 

 

Spectromorphology är ett tankesätt där principen är lättförståelig då det är grundat på ljud och 

oljud från verkligheten. Därför känner jag att det är den bästa analysmetoden för mig att utgå 

ifrån då jag är ute efter att så många som möjligt ska få samma upplevelse av min musik.  
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METOD 

Eftersom mitt arbete bygger på mina egna tolkningar bedriver jag kvalitativ forskning och min 

datainsamling fokuserar på det Patel & Davidsson (2011) beskriver som ”mjuka” data. I det här 

fallet innebär detta tolkande analyser. Alvehus (2013) säger att tolkande eller kvalitativ forskning 

handlar om att säga något av vikt om ett fenomen till andra som också är intresserade av 

fenomenet, och att poängen är att utöka en tolkningsrepertoar och bidra till en mer generell 

förståelse. Jag hoppas kunna bidra till en djupare förståelse för gestaltande av 

undervattensmiljöer i plattformsspel genom att komponera mitt egna undervatten-tema baserat på 

det teoretiska ramverk jag presenterat. Jag hoppas även på att leverera en komposition som 

påminner om populär undervattensmusik samtidigt som den kommer närmare känslan av att vara 

under vatten, på grund av en mer djupgående gestaltande analys. 

 

När jag presenterade mitt problemområde skrev jag om hur mycket som behöver tas i beaktning 

när man komponerar för en undervattensbana. Under arbetets gång kommer jag ha mycket tankar 

i huvudet och behöver snabbt få de nedskrivna så de inte går förlorade. Om en ostrukturerad 

loggbok säger Bjørndal: 

 

Det verkar vara förhållandevis vanligt att man uppfattar loggboksskrivandet som en ostrukturerad 

metod och i princip behöver den inte ha någon annan struktur än att du skiljer mellan olika tidpunkter 

eller skeden i det du skriver om. Fördelen med en sådan loggbok är att du förhåller dig öppen för att 

upptäcka saker och ting som är halvt omedvetna för dig eller som du inte tagit dig tid att fundera över. 

(Bjørndal, 2005, S. 64) 

 

Detta tillvägagångssätt hoppas jag resulterar i full förståelse för hur jag tänkt utan att det hämmar 

mig kreativt. Den ostrukturerade loggboken kommer bestå av datummärkta anteckningar av 

lösryckta tankar jag får under processen och kommer därför inte vara direkt citerbar utan är till 

för mig för att förstå hur jag tänkt. Jag kommer sedan sammanställa ett resultat av processen 

utifrån loggboken och det klingande arbetet.  

 

Konnotationer till ordet vatten 

För att ha något att utgå ifrån och basera mina val på när jag väljer ljud till min komposition 

kommer jag göra en tankekarta med konnotationer till ordet vatten. Egentligen skulle det kanske 

räcka att associera ord med känslan av att vara under vatten då det är där mitt fokus ligger, men 

jag tror att fri association runt ordet vatten kommer gynna mig. För det första är det onödigt att 

jag avgränsar mig innan jag vet vart associationer kommer leda mig. För det andra skadar det inte 

att få fram för mycket ord och för det tredje hjälper det mig att komma in i tankesättet och få mig 

att associera snabbare och mer uttömmande. Jag kommer hur som helst få fram ord som har med 

"under vatten" att göra.  
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Under vattenytan med spectromorphology 

När jag komponerar mitt stycke kommer jag använda mig av termer och begrepp ur 

spectromorphology som jag anser relaterar till en undervattensmiljö för att komma så nära den 

tilltänkta känslan jag bara kan. Här nedan presenterar jag dessa och beskriver varför de passar. 

 

Onsets, continuants och terminations 

Hur ljud utvecklas över tid delar Smalley in i tre olika karaktärer, ”onsets” (hur något börjar), 

”continuants” (hur något fortsätter) och ”terminations” (hur något avslutas). När det kommer till 

”onsets” planerar jag att använda mjuka ljud med långsam attack. En långsam ”onset”, som 

”departure”, skapar en förväntan av mer långsamhet hos lyssnaren och det går väl ihop med 

tempot mitt stycke kommer ha. ”Departure” betyder avfärd och signalerar ett lugnt och sansat 

tillstånd. Eftersom jag vill skapa en känsla av långsam rörelse i stilla vatten väljer jag 

”continuants” av typerna ”prolongation” och ”maintenance”. Om till exempel en ”onset” har en 

långsam och svajig ”departure”, fortsätter ljudet svaja långsamt med en ”continuant” av typen 

”prolongation”. ”Disappearance” beskrivs som en slö ”termination” utan egentlig mening, när 

ett ljud försvinner på ett sätt som i sammanhanget känns så naturligt att lyssnaren knappt märker 

av det. Detta tycker jag är talande för en stor undervattensmiljö, där slumpartade rörelser är 

väntade och föga förvånande. 

 
Motion och growth 

Under vatten kan en röra sig långsamt i alla riktningar. Riktningarna ”descent” (nedstigande, 

sjunkande) och ”ascent” (uppstigande) är mest intressanta då de är väldigt specifika för miljön 

jag vill gestalta. En stor vattenmassa rör sig inte i en utan alla riktningar samtidigt och innehåller 

många olika typer av rörelser. Detta får mig att titta under kategorin ”bi-multidirectional” där 

Smalley placerar rörelser som har mer än en riktning. ”Divergence” och ”convergence” 

beskriver starka riktade rörelser som utvidgas och krymper ihop. Eftersom jag vill gestalta lugna 

vatten passar det att sikta in sig på linjära, simultant sjunkande och stigande rörelser. Jag vill 

förmedla en känsla av stora, långsamma undervattensströmmar.  

 

Utöver riktning har rörelser också karaktär och Smalley pratar om rotlösa rörelser och jordbundna 

rörelser. Jag är givetvis ute efter rörelser åt det mer rotlösa hållet och tar därför vara på begreppen 

”float”, ”drift” och ”flow”. De tre karaktärerna är långsamma och föränderliga precis som en 

vattenmassa. De uppenbarar sig som att de alltid existerat och behöver tid för att etablera sig 

själva, som levande varelser och objekt, sakta och konstant simmande/flytande. I och med att jag 

vill gestalta en outforskad värld tänker jag att begreppen kan bidra med ett mystiskt och 

främmande lugn. ”Rise” (stigande) med dess luftiga karaktär är givet då det är väldigt talande för 

bubblor.  

 

Behaviour 

Hur ockuperar rörelser sammantaget det ljudande rummet? Hur många lager med olika typ av 
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ljudinnehåll ska mitt stycke bestå av och hur arbetar de med varandra? Eftersom min kontext är 

ett plattformsspel ser jag tre lager framför mig: Världen, hjälten/hjältarna och fienderna/hindren. 

När olika lager kan urskiljas i en och samma övergripande rörelse kallas det för ”streaming”. Jag 

vill att de olika lagren ska vara representerade i mitt stycke. I och med vattnets långsamma och 

ständigt föränderliga rörelser tänker jag att upplevelsen av ”streaming” borde vara ”continuous” 

(kontinuerlig) och ”sustained” (oavbruten). Detta passar bra in på tv-spelsmusikformatet, då en 

plattformsbana oftast håller på tills du klarar av den.  

 

Space 

Hur stort är det ljudande rummet? Hur högt i tak (”canopy”) och hur lågt till dess bas (”root”)? 

Jag vill att det ska kännas ovisst och diffust då jag tänker mig min undervattensmiljö som 

oändlig. ”Diffuseness” uppnås genom spridning av ljud överallt i det ljudande rummet. 

”Plenitude” talar för att rummet är uppfyllt, i mitt fall vattenfyllt. ”Packed” är beskrivande av ett 

rums densitet. Under vatten skapas ett tryck och ett lock för öronen som stänger ute och förändrar 

ljud. Det ljudande rummet blir packat och komprimerat. 

 

Noise 

Hur förhåller jag mig till brus (noise) och dess olika karaktärer, ”granular” (grynig) och 

”saturate” (mätta)? Granular är förknippat med vattentexturer, exempelvis vågor som slår, regn 

som smattrar eller bubblor som spricker. Dessa talar för händelser ovanför vattenytan och är 

därför mindre intressanta. Saturate är det som mer går ihop med vad jag håller på med, då det 

bland annat kan beskriva något hoppressat eller tajt packat så som en tung och stor vattenmassa. 

 

Hur gestaltande är populär undervattensmusik egentligen? 

Jag kommer lyssna på populära undervatten-teman för att ta reda på vad de har gemensamt och 

vidare hur väl de gestaltar en undervattensmiljö sett till spectromorphology. Hur nära känslan av 

att vara under vatten kommer dessa stycken? Kommer det vara lätt/svårt för mig att med mitt 

stycke komma närmare känslan?  
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RESULTAT 

Jag kommer inleda min resultatdel med en kort redogörelse för vad jag upptäckte när jag lyssnade 

på populär undervattensmusik efter att jag läst och utvecklat min förståelse för 

spectromorphology. Sedan kommer jag presentera orden jag fick fram genom konnotations-

tankekartan och vidare vad orden enligt spectromorphology får för ljudmässigt innehåll. 

Avslutningsvis går jag igenom låtskrivandeprocessen, från val av ljud till komponerande och 

mixning.  

 

Tidigare undervattensmusik i relation till spectromorphology 

Vad har undervattensmusiken i stort gemensamt? Vanliga likheter är ett långsammare tempo i 

förhållande till övrig musik i spelet, mjukare ljud, ofta låg- eller högfrekventa, långa uthållna 

toner och mer legato än stackato. Detta går väl ihop med långsamma ”onsets”, ”continuants” och 

”terminations”, icke jordbundna rörelsekaraktärer (”flow”, ”float”, ”drift”, ”fly”) och ett 

”behaviour” som både är ”continuous” och ”sustained”. Undervattensmusik upplevs ofta som 

avkopplande och meditativ och passar väldigt väl ihop med ett stort och uppfyllt (”plenitude”) 

ljudande rum som omsluter en. I stycken som ”Aquatic Ambiance”, ”Dire, Dire Docks”, ”The 

Lums Dream” (VGMKingdom, 2012) från Rayman Origins, ”Lower Maridia” 

(SonicSpeedsMyGame, 2009) från Super Metroid och ”Underwater” (InvincibleHedgehog91, 

2012) från Crash Bandicoot 3: Warped10 hör man tydligt att kompositörerna lagt vikt vid att 

skapa atmosfär genom de grepp jag nämnt ovan. Det sistnämnda exemplet använder sig av 

ljudupptagningar av vatten som skvalpar för att skapa rätt känsla. Billigt och effektivt men något 

jag valt att inte använda i mitt stycke då mitt mål är att komponera med ljud som skapar känslan 

av vatten. Samtliga exempel använder även perkussiva instrument. Super Metroid är inte lika 

uppenbar i sin användning av något perkussivt, men det ligger ändå något där som liknar en 

öppen hi-hat och spelar svagt i bakgrunden. Om man tar spectromorphology i beaktning är 

perkussiva instrument inte särskilt talande för gestaltande av en undervattensmiljö. Dova och 

dämpade trumslag skulle möjligtvis kunna vara passande och symbolisera mullrande ljudvågor 

som tränger sig fram genom vattnet. Ljudet av bubblor skulle säkert kunna fungera som något 

perkussivt, men oftast är det handtrummor som används. Hur som helst är de perkussiva inslagen 

i exempellåtarna det som minst bidrar till miljögestaltningen. De är istället där för att tydliggöra 

det långsamma tempot och skapa ett driv i musiken. Melodin är det som de flesta kommer ihåg 

när de lyssnar på musik från plattformsspel, den är ofta mest framträdande och etsar sig fast på 

grund av repetition. Melodier fyller inte en starkt gestaltande funktion utan används för att styra 

upplevelsen av musiken till att kännas exempelvis äventyrlig, sorglig eller spännande.  

 

Baserat på dessa observationer kändes det som att jag med mitt stycke kunde komma närmare 

känslan av att vara under vatten. Stycket skulle behöva vara ambient, långsamt, inte lägga för 

mycket fokus på det perkussiva, samt ha en sparsmakad melodi som inte stod i vägen för känslan 

                                                           
10 Super Metroid, Nintendo 1994. Crash Bandicoot 3: Warped, Naughty Dog, Sony Computer Entertainment 1998. 
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som målades upp av ljudbilden. 

 

Mina konnotationer  

Min tankekarta med konnotationer till vatten hjälpte mig att få fram och ta vara på ord som blev 

grunden för mina val innan och under arbetet. Jag arbetade på så vis att jag associerade vatten 

med en mängd ord som jag sedan associerade vidare på. Till exempel ledde ordet vatten mig till 

hav, som i sin tur ledde mig till djupt och vidare till mörkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Exempel på hur min tankekarta utformades. 

 

Jag fortsatte på detta sätt tills jag hade en uppsjö av ord att inspireras av. De ord jag tog vara på 

extra mycket var sådana som jag tyckte mest talande kunde översättas till musik och som var 

beskrivande av känslan att vara under vatten. Mina ledord efter gallringen blev: trögt, vågor, 

diffust, djupt, stort, mörkt, sjunkande, stigande, bubblande och lågfrekvent. Ord som ”regn” och 

”droppar” förknippas inte med vad som sker under vatten, men kan ändå vara värda att ha i 

åtanke då de är starkt förknippade med vatten som element. Fortsättningsvis redogör jag för hur 

jag använde mig av Smalleys tankesätt för att ta reda på hur jag bäst skulle kunna gestalta dessa 

ord i en musikalisk kontext.  

 

Konnotationernas ljudmässiga innehåll enligt spectromorphology 

Orden "sjunkande" och "stigande" översätts direkt till begreppen ”ascent” och ”descent” ur 

spectromorphology. De har mer att göra med vad jag väljer att göra med ett ljud än hur ett ljud 

låter. Med en pitch-bend (ett ljudtekniskt verktyg som glidande manipulerar tonhöjd) skulle jag 
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kunna åstadkomma effektfulla mjukt fallande toner för att illustrera ett nedstigande i djupet. 

”Ascent” och ”rise” är direkt relaterade till ”bubblande” som talar för en lätt, mjuk och stigande 

rörelse.  ”Bubblande” för mina tankar till luft som jag associerar med diskant.  

 

”Vågor” stod för en känsla jag ville återge. Jag planerade att använda filter för att skapa en 

upplevelse av att ljud rör sig i ”vågor”. ”Granular” är talande för ”vågor”, men i mitt fall var det 

vågrörelser och undervattensströmmar långt ner under ytan det syftades på.  

 

"Djupt" associerar jag bland annat med "lågfrekvent" och "mörkt" i och med att det förefaller mig 

naturligt att gestalta djup med låga eller fallande toner. Men "djupt" går också hand i hand med 

ordet "stort", då båda är beskrivande av rum, vilket jag kopplar ihop med ljud med mycket reverb 

och lång efterklang. Långsamma toningar mellan toner och långa efterklanger skulle skapa den 

typ av ”termination” jag kopplade till min undervattensmiljö, ”disapearance”. Naturligt och 

osynligt, precis som målet med ambient musik. 

 

"Trögt" för mina tankar till ordet långsamt och något som dämpar en kraftig rörelse. Jag 

förknippar ordet med att inte komma till skott, att dra ut på något eller att något är tungrott. Ljud 

med långsam attack och release skapar en känsla av att ljud smetas/dras sakta fram. Om jag hela 

tiden anpassade mig till mina ”onsets”, ”continuants” och ”terminations” skulle jag konstant 

skapa en ”trög” känsla. Genom att använda mig av mycket ambienta ljud skulle jag även förhålla 

mig till mina rörelsekaraktärer, ”flow”, float” och ”drift”, begrepp som jag även skulle kunna 

gestalta med fördröjningseffekter (reverb, delay). 

 

"Diffust" förknippar jag med ord som dimmigt, grumligt, oklart och suddigt, och det för mina 

tankar till skymd sikt och när något är ur fokus. ”Diffuseness” uppnås genom att fylla upp hela 

ljudbilden. Något som täta, mättade (”saturate”) synth-pads med slumpartat beteende skulle 

kunna åstadkomma.  

 

Om jag såg på stycket utifrån ett rent gestaltande perspektiv skulle jag i stort sett bara använda 

mig av atmosfärljud, det vill säga ambienta ljud, för att måla upp bilden av en undervattensmiljö. 

Men jag skrev med intentionen att beskriva någonting mer än bara miljö. Jag ville förmedla den 

känsla av mål och mening som uppstår när en spelar tv-spel. Efter ihärdigt testande av hundratals 

olika ljud hittade jag elva som jag tyckte tillsammans uppfyllde det jag eftersökte. Jag 

återkommer om detta i avsnittet om skrivandeprocessen. 

 

 

Mitt undervatten-tema 

Det jag siktade på var att komponera ett ambient stycke som tar med lyssnaren djupt ner under 

vattenytan till en outforskad och främmande plats som verkar oändlig. Jag ville lyckas skapa en 

känsla av att musiken omsluter en och frångå förväntningar genom oväntade musikaliska grepp. 
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Ljuden 

I enlighet med spectromorphology valde jag att använda mig nästan helt uteslutande av 

elektroniska ljud för att styra lyssnaren bort från oönskad ”source bonding”. Jag ville att ett ljud i 

sig skulle låta exempelvis "trögt" snarare än att ett instrument spelades av en utövare med 

intentionen att det skulle låta "trögt". Jag hade inga begränsningar när det kom till hur många 

kanaler mitt projekt skulle innehålla, men siktade ändå på att använda mig av runt åtta. Dels på 

grund av att känna av hur det var under 16-bit-eran, men också för att dra en lös gräns och få mig 

själv att verkligen analysera och tänka igenom mina val. Stommen i tv-spelsmusik utgörs, precis 

som i populärmusik, för det allra mesta av bas, melodi, något ackompanjerande och något 

perkussivt. Viktigt för mitt ändamål var också ambienta ljud för atmosfärens skull utan något 

direkt ackompanjerande över sig.  

”Streaming” beskrev urskiljande av lager med olika ljudinnehåll i en och samma helhet. Detta 

kunde jag ljudtekniskt skapa genom att till exempel panorera ljud, jobba med volymskillnader 

och skillnader i vart ljud placeras inom frekvensspannet.  

 

Bas 

När det kom till bas valde jag en elektronisk sub-bas för att tydligt tillgodose det mörka och 

lågfrekventa jag behövde. Tonhöjd påverkar även vår upplevelse av höjd i det ljudande rummet. 

Sub-bas får en att tänka "lågt" och vidare "djupt". Jag la basen i ett så pass lågt läge att tonerna 

knappt urskiljs utan det ackompanjerande. Långsam attack skapar en långsam ”departure” och 

vidare en lugn och sansad känsla. Sub-basen bidrar till ”plenitude” och ”diffuseness” då den 

fyller upp nästan en tredjedel av det hörbara frekvensomfånget.   

 

Något ackompanjerande 

Det ackompanjerande ville jag spela arpeggio och letade efter ljud som lät "trögt" och beskrev 

"vågor" som trycker sig fram igenom de ständigt svajande och täta (”packed”) vattenmassorna. 

Jag hittade ett passande synth-ljud med långsam ”departure” och ”disapearance” med ”flow”-

karaktär, som i högre oktaver kunde låta "bubblande".  

 

Melodi 

Till melodi valde jag en lead-synth uppbyggd på samplade vokalinspelningar som i 

sammanhanget lät som sjungande undervattensvarelser. Det var ett mjukt ljud med efterklang 

som lät intressant både i ett lägre och högre tonläge. Med en något mer drivande ”departure” än 

tidigare och en växande ”continuant” av typen ”statement” som signalerar en nästan självständig 

status, talade ljudet för saker och ting som rör sig i miljön. Jag tänkte mig ett väldigt rörligt 

melodispråk som kunde kopplas ihop med ”sjunkande/descent” och "stigande/ascent".  

 

Något perkussivt 

Undervattensmiljöer är tröga och långsamma och ur ett gestaltande perspektiv passar ambienta 

ljud bättre än perkussiva, men då jag ville ha ett driv i stycket så beslutade jag mig ändå för att 
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inkludera något perkussivt. När jag valde ljud för detta ändamål gick jag ifrån det elektroniska 

ljudbiblioteket och tittade istället åt samplingar av perkussiva instrument. Jag valde att använda 

mig av "wood blocks", "taiko" och "djembe". Att spela svagt på wood blocks låter mjukt och lätt 

och i sammanhanget som vattendroppar eller bubblor som spricker, ”granular” ”noise” snarare än 

”saturate”, men fortfarande talande för vatten. Med tanke på att det perkussiva i sig inte talar för 

händelser under vatten kändes det som det bästa valet under omständigheterna. Taiko är något vi 

i västvärlden använder som samlingsnamn för trummor från den japanska kulturen medan djembe 

är en traditionell afrikansk handtrumma. Jag blandade ljuden från dessa mjuka och lågfrekventa 

trummor, som båda har en relativt långsam ”departure” sett till perkussiva instrument. Djembe, 

som jag sa tidigare, för tankarna till Afrikas djungler. Eftersom undervattensvärldar precis som 

exotiska platser kan upplevas som främmande av många, så bidrog trumman till upplevelsen av 

att vara på en icke familjär plats. Men eftersom jag inte ville leda lyssnarens tankar till en 

djungelmiljö blandade jag in taikos för att desorientera och göra upplevelsen av vad som 

uppenbarligen är handtrummor mer "diffust". Jag la också på mycket reverb för att bidra till 

”plenitude” och kunna beskriva ljuden med karaktärerna ”flow”, ”drift” och ”float”. Jag 

modulerade även djemben till att låta dovare för att gömma det klassiska djembe-soundet och få 

det att låta droppande istället. Jag la på reverb med lång efterklang och mycket modifikation (hur 

mycket ljudet förändras och bryts upp i rummet) på allt perkussivt för att skapa ett stort rum med 

mycket ”diffuseness”.  

 

Ambienta ljud 

Jag letade efter ljud av ambient karaktär och hittade tre synth-pads jag fastnade för av olika 

anledningar. Alla tre använde någon form av ”wave sequencing”-effekt liknande den i en Korg 

wavestation och gick väl ihop med mina rörelsekaraktärer. Ett ljud var långsamt utvecklande och 

extremt slumpartat, även rikt på övertoner som resulterade i att spelade toner inte upplevdes helt 

rena. Ljudet tillförde ”diffuseness” och hjälpte till att etablera en känsla av djup och var en 

befann sig (”root”). Det var också både grynigt (”granular”) och mättat (”saturate”). Ett annat 

ljud var stort, fylligt och svagt pulserande och gick ihop med begreppen ”divergence” och 

”convergence” (starka, riktade rörelser). Jag ville använda det som ackordbakgrund för att stötta 

upp det ackompanjerande arpeggiot. Ljudet var väldigt talande för hela min ”onsets-continuants-

terminations”-kedja med en långsam ”departure” som sedan fortsätter likadant (”prolongation”) 

och till sist bara försvinner med efterklang (”disapearance”).  Det sista ambienta ljudet var ett lätt, 

mjukt och gnistrande ljud som jag tänkte använda till fallande toner. "Gnistrande" för att det låter 

som många små splittrade ljudfragment som kan associeras med tusentals ljusgnistor som 

flimrande tränger sig ner genom vattnet. Ljudet gjorde mycket för helhetsintrycket av 

”diffuseness” med sitt fokus på diskant. Det fick spridningen av ljud i rummet att kännas mer 

komplett.  

 

Kompositionen 

Precis som Koji Kondo döpte jag mitt första undervatten-tema till ”Underwater”. När jag började 
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skriva stycket frågade jag mig själv hur jag skulle skapat desorientering och en känsla av att vara 

under vatten om jag inte hade haft ljuden jag valt och dess väldigt talande egenskaper till mitt 

förfogande? Låga och fallande toner var givet, men även väldigt höga toner för det "bubblande". 

Ett långsamt tempo och långa uthållna toner som spelar legato kände jag var givna ingredienser 

för att skapa lugn och illustrera följsamma rörelser. Desorientering inom musik kan skapas när 

någonting går emot ens förväntningar och det var därför jag började skriva den första delen av 

stycket i 5/4-takt.  

 

Jag hade en idé om att basen skulle spela på ett sätt som lekte med lyssnarens förväntningar, 

nämligen bara på punkterade fjärdedelar. Tanken var att basen tillsammans med ambienta 

svävande ljud som inte etablerar någon taktart inleder stycket. Tack vare att basen då endast 

spelar på punkterade fjärdedelar ihållande och efter varandra skapas upplevelsen av att den spelar 

rakt och på slag. Innan jag förverkligade denna idé behövde jag få fram en ackordgrund att bygga 

på.  

 

Färgade ackord var givet för mig. Jag ville nämligen att både moll- och durterser skulle ljuda 

samtidigt för att skapa desorientering och en diffus känsla. Varken solklart glatt eller sorgligt, jag 

ville skapa en osäker stämning. Det ackompanjerande spelade jag arpeggio med mycket dynamik 

för att frammana känslan av att ljudet anländer i vågor. Jag satte tempo på 95 bpm, detta baserat 

på vad jag tyckte lät mest avslappnat när jag spelade mitt arpeggio. Jag hade mitt tempo, mina 

ackord och en idé och därmed var det bara att sätta igång.  

 

Inledning (00:00 – 00:26) 

Åtta takters inledning i 5/4-takt blev det, med basen stadigt spelandes grundton på sina 

punkterade fjärdedelar. De fyra färgade ackord jag byggt min vända på spelades av den fylliga 

och svagt pulserande ambienta synth-pad jag valt samtidigt som basen. Varje ackord lät jag ligga 

över två takter vardera och i ett lägre mellanfrekvent tonläge som ökade på fylligheten 

(”plenitude”) och ljudets omslutande kvaliteter. Jag satte en riktigt långsam attack på anslaget 

som smetade ut ackorden i öronen på en. På grund av att basen spelade som den gjorde innebar 

detta att den endast markerade på ettan i var tredje takt, och vidare att basen bara hann spela sex 

bastoner istället för sju var tredje ackord. Detta hoppades jag skulle skapa desorientering men 

också få lyssnaren att inte börja räkna slag och försöka hitta takten. Det slumpartade, orena 

ambienta ljudet använde jag också i inledningen. Jag spelade ensamma låga toner, inte 

grundtoner, men skalenliga som skapade mörka, diffusa ljud som dyker upp och försvinner i 

djupet.  För övrigt komponerade jag stycket i en enkel durskala då jag upplever att det är något 

rent och mjukt över lag med att vara under vatten. Inledningen bestod även av det lätta, mjuka, 

gnistrande ambienta ljudet som jag spelade fallande mörka och ljusa toner med. Jag använde mig 

av pitch-bend för att kunna falla en hel oktav med toner. Detta bidrog givetvis till en fallande och 

"sjunkande" känsla, men tillförde också liv då det påminde om valsång. En val är ett gigantiskt 

djur som behöver något ännu mer gigantiskt att leva i så något som liknar valsång bidrar till en 

"stor" känsla. Jag la fokus på det ljudande rummet i inledningen för att få åhöraren att känna in 
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atmosfären och inte koncentrera sig på form och melodi. La stor vikt vid att skapa ”diffuseness” 

och ”plentitude” genom att använda mig av fylliga ambienta ljud. Jag hade redan lagt grunden för 

”streaming” med en ljudbild som målade upp en undervattensvärld som rörde sig kontinuerligt 

och oavbrutet (”continuous”,”sustained”).  

 

A-del (00:26 – 01:41) 

Från och med att det ackompanjerande arpeggiot börjar spela till och med taktartsbytet kallar jag 

för A-delen. När arpeggiot sveper in med sina mjuka dynamiska vågrörelser ges lyssnaren det 

första tecknet på vilken taktart stycket går i. Jag skar bort mycket av dess höga frekvenser för att 

det skulle närma sig en känsla av lock för öronen och därmed också bygga på känslan av 

rummets densitet (”packed”). Jag dubblade arpeggiot med en oktavering uppåt av samma ljud, 

men oktaveringen behöll sina höga frekvenser och erhöll en snabbare attack-tid, vilket gjorde att 

man hörde anslaget av tonerna snarare än att ljudet gled in i tonerna. Blandningen av dessa ljud 

tyckte jag skapade ”flow” och målade upp en bild av ljusstrimmor som strilar ner igenom vatten. 

Arpeggiot symboliserar det andra lagret i ”streaming”, nämligen hjälten. Detta i enlighet med en 

spelkaraktärs ständiga rörelse igenom en miljö och att allt som händer kretsar kring den. Det 

gnistrande ambienta ljudet spelar ensamma ljusa toner som markerar när inte arpeggiot spelar. 

Jag ville att de skulle upplevas som små utomstående rörelser någonstans längre ovanför i 

vattenmassorna för att höja det ljudande rummets tak (”canopy”) och indikera ”rise” 

(”bubblande”) med klättrande halvtonsteg. Sedan växlar ljudet om till att spela blixtsnabba 

nedåtgående drillar som bidrar till en fallande glimmande effekt innan melodin introduceras. De 

två andra ambienta ljuden fortsätter spela likadant och basen likaså.  

 

00:51 börjar melodin spelas med det vokal-samplade ljudet som symboliserar det tredje lagret i 

”streaming”, fienderna. Ljudet startar kraftigt och motsätter sig de långsamma ”onsets” och 

”continuants” som de övriga ljuden har för att sedan utvecklas till något mjukt för att sedan 

försvinna i djupet med lång efterklang (”disapearance”). Melodin tillskriver jag fienderna på 

grund av att den är mer oberäknelig än de andra ljuden och talar för något levande. 

Spelkaraktären är också något levande men eftersom det är en roll vi som spelare iklär oss, vill 

jag att den har en mer allmän känsla. I början har melodin nästan en ackompanjerande status och 

spelar två korta toner markerade endast i början av varje takt. Efter åtta takter (01:16) utvecklas 

den och spelar mer otajt och med mer rörelse upp och ner, med toner som svajar volymmässigt. 

När melodin började spela startade även det perkussiva. Woodblocks och trummor spelar då om 

vart annat och skapar en sparsmakad rytm som gör takten och taktarten mer tydlig. Även om jag 

lagt effekter på det perkussiva för att det ska passa in i undervattensmiljön är det ändå det minst 

försvarbara i mitt stycke när det kommer till gestaltning. Om jag skulle komponerat ett stycke 

som endast tog elementet i beaktning skulle jag inte använt något perkussivt. Nu är jag dock ute 

efter att göra en musikbakgrund till ett äventyr, som även i långsammare tempo behöver lite driv. 

Ett gnistrande fall av toner från det gnistrande ambienta ljudet som indikerar förändring för oss in 

i nästa del. 
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B-del (01:42 – 02:27) 

Det slår om till 4/4-takt och ackordvändan blir annorlunda, men skalenlig fortfarande. Arpeggiot 

fortsätter på liknande sätt men eftersom takten nu inte har det där extra slaget så rullar det bara 

vidare och binder ihop takterna. Eftersom arpeggiot nu spelar mer väntat upplevs det mer riktat 

och självsäkert. En tempohöjning känns, men sker inte, stycket får en skjuts framåt och en 

riktning uppåt i och med högre tonlägen i det pulserande, fylliga ambienta ljudet och basen. 

Stycket framstår som ännu mer ”continuous” och ”sustained” och fullkomligt förkroppsligar 

”plenitude”, då ljud fyller upp rummet i ett bredare frekvensomfång. Basen markerar nu bara på 

ettan i varje takt och känns mer bestämd och självsäker, vilket ytterligare bygger på känslan av att 

stycket plötsligt fått en riktning och ett mål. Det gnistrande ambienta ljudet dubblar nu melodin 

och gör att den skimrar och bidrar till en känsla av att vi närmar oss ljuset och ytan. 

”Diffuseness” sprider sig i ljudbilden och styckets botten (”root”) blir mer och mer diffust medan 

taket (”canopy”) höjs. Det rör sig verkligen framåt och uppåt (”ascent, float, drift, rise”). Men 

melodin hejdar sig alltid när den klättrat uppåt och tar ner det igen, innan det slutligen mynnar ut 

i att det perkussiva får två takter av ensamhet innan ljud försvinner i fjärran och stycket 

repriseras. Basen och synth-pads går ner i ton återigen och vi är tillbaka längre ner i djupet. Med 

B-delen ville jag åstadkomma mening och få lyssnaren att dras in i det förmodade storslagna 

äventyret hjälten är iväg på. 

 

 

Repris 

En ensamhet och ett lugn lägger sig över stycket när det repriseras på grund av att ljudbilden som 

nyss var väldigt packad tunnas ut. Det låter precis som det gjorde i inledningen förutom att 

trummorna nu ligger kvar och markerar på basens puls, för att inte tappa drivet som ändå byggts 

upp. När stycket återigen går in i A- och B-delen låter det exakt likadant.  
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REFLEKTION 

Mitt syfte var att utforska min process när jag skrev musik avsedd för tv-spel på temat under 

vatten och jag tycker att jag har uppnått detta. Min metod fick mig verkligen att gå på djupet när 

det kom till gestaltande. Konnotations-tankekartan var ett bra sätt att få mig fokuserad och gav 

mig en stadig grund att bygga arbetet på. Men det var spectromorphology i synnerhet som bidrog 

till de gestaltande besluten. Det var väldigt skönt att ha ett tydligt ramverk att utgå ifrån under 

processen, det var inte någon gång det kändes som att jag inte visste vad jag skulle göra. Jag 

känner dock att jag kunde analyserat tidigare undervattensmusik på ett annorlunda sätt. Jag 

ställde musiken i relation till de termer och begrepp ur spectromorphology som jag hade tagit 

fram för att beskriva orden tankekartan gav mig. Jag borde ha analyserat musiken med hjälp av 

alla begrepp ur spectromorphology och kanske då fått en klarare bild av just hur gestaltande 

undervattensmusik verkligen är. När det kommer till frågeställningar var det bara en jag tycker 

kunde besvarats mer utförligt. Nämligen frågan om vilka produktionsmässiga verktyg som 

stödjer känslan av att vara under vatten. Även om det framgår att panorering, EQ, reverb med 

mera har en stor påverkan, var jag inte tydlig nog när jag adresserade denna frågeställning i 

texten. Jag kunde återkopplat genom en underrubrik eller bara fört in det naturligt i mina 

resonemang genom att skriva ”produktionsmässiga/produktionsmässigt verktyg” i texten.   

 

När jag ser något jag antecknat förstår jag vad jag menade och kommer ihåg varför jag skrev det 

och därför har en ostrukturerad loggbok fungerat bra. Jag hade absolut inga problem med att se 

sammanhanget i mina osammanhängande anteckningar. Datum, tid och tankar var det enda som 

behövdes för mig. Det har hur som helst varit roligt och givande att jobba med det här arbetet. 

Jag trodde hela tiden att jag skulle njuta av processen men jag trodde inte att jag skulle ta med 

mig så mycket mer än ett egenskrivet undervatten-tema från den.  

 

Jag har verkligen börjat se med nya ögon på musikaliskt gestaltande. En stor lärdom 

spectromorphology gav mig (det tankesättet kommer jag bära med mig resten av livet för övrigt) 

var vikten av rörelse och hur en kopplar rörelse till ljud. Att en kan analysera rörelse så 

djupgående är häpnadsväckande och lärorikt och har fått mig att lyssna efter ”onsets”, 

”continuants” och ”terminations” och försöka identifiera rörelsekaraktärer i enskilda ljud och i ett 

styckes helhet. Jag har inspirerats till att experimentera mer när jag håller på med musik.  

 

Undervattensbanor får ofta inte samma positiva mottagande som musiken. Många spelare avskyr 

verkligen undervattensbanor och säger att de förstör spelets tempo och/eller att de känns svåra 

och krångliga för att en inte har fått öva på spelmekaniken. Jag har klagat när jag spelat 

undervattensbanor, men jag undrar om inte svårigheterna och långsamheten har fått musiken att 

sticka ut mer än vad den skulle gjort annars. I Donkey Kong- och Super Mario-serien innebär ett 

dopp att gå ifrån ihärdigt tryckande till att trycka med jämna mellanrum och att delvis låta 

karaktären sjunka utan att göra något alls. Fokus behöver läggas någonstans och om det fysiska 

knapptryckandet inte tar upp lika mycket av det så kan det bli musiken som fångar 
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uppmärksamheten. Detta är bara en tanke, men jag vet att så är fallet för mig när jag spelar en 

bana som inte kräver lika mycket av mig som spelare. Musiken får mitt fulla fokus.   

 

En undervattensmiljö har mycket gemensamt med rymden. Det går inte att andas, man får 

försämrad rörlighet, ljud förändras (i rymdens fall, förintas) och tyngd och dragningskraft ställs 

på sin ända. Att dyka ner under havsytan är som att komma till en annan planet, det är 

främmande för oss då vi inte kan leva där. Det blir då extra intressant att se hur ett spel som 

Super Metroid, som helt utspelar sig på en annan planet, tacklar undervattensmusik. Som väntat 

är det inte en uppenbart märkbar skillnad i musiken när spelaren hamnar i vatten, då resten av 

banorna är lika utomjordiska och främmande. När en väl tar sig an vattenpartierna i spelet är ens 

mobilitet inte hindrad av vattnet utan spelmekaniken är som den är i resten av spelet. Detta tycker 

jag stödjer att förändring av spelmekanik och tempo påverkar spelmusikens framtoning, och att 

undervattensmiljöer och miljöer försatta på främmande planeter och i rymden har mycket 

gemensamt när det kommer till musikalisk tolkning. Trots att Metroid-serien inte är ett exempel 

på när undervattensmusik uppenbart bryter av mot resten av ett spels musik har spelen producerat 

uppskattad undervattensmusik.  

 

Idag upplever jag inte att undervattensmusik sticker ut på samma sätt som under 90-talet. Vad 

beror detta på? Jag tror att det helt enkelt är vanligare att skriva musik med fokus på atmosfär och 

känsla nu för tiden. Det finns bättre ljud, det läggs mycket mer resurser och tid på musiken. 

Under 80- och början på 90-talet var det snabba ryck som gällde, då kunde man behöva vara klar 

med ett helt soundtrack på fyra veckor. Spelare och spelutvecklare har genom åren insett hur 

mycket musik kan betyda för spelupplevelsen. I spelvärlden experimenteras det mycket och med 

gratisprogram för spelutveckling att ladda ner så kan vem som helst med en dator, en idé och tid 

skapa ett spel. Nya spel och spelstudior dyker upp hela tiden och det experimenteras med 

narrativ, med spelmekanik, med grafik och ljud och de stora spelföretagen fortsätter att driva 

industrin framåt med ny teknik och högre prestanda. Spelmusik är i en bra position just nu, den 

tas på stort allvar och ett bra soundtrack kan bli uppskattat även om spelet det är knutet till skulle 

vara dåligt. Undervattensmusik stod tidigt för atmosfär, stämning och känsla, något som är lika 

vanligt som vatten nu för tiden.  
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SLUTSATS 

Jag tycker att jag uppnått mitt syfte och besvarat mina frågeställningar. Jag är mycket nöjd med 

mitt val av metod. Den fick mig verkligen att gå på djupet och tänka igenom varje gestaltande 

beslut flera gånger om. Jag har kommit underfund med hur jag väljer ut passande ljud genom 

analys av redan existerande undervattensmusik och med hjälp av det analytiska verktyget 

spectromorphology. Jag har fått en djupare förståelse för hur jag produktionsmässigt skapar en 

känsla av att vara under vatten, vilka verktyg som är viktiga och vad de ger för betydelse. Jag vet 

vad jag associerar ”under vatten” med och vad som förknippas med undervattensmiljöer i tv-spel.  

Tack vare konnotationer, spectromorphology och populär undervattensmusik har jag fått en 

uppfattning om vad det innebär för mig själv att musikaliskt gestalta en undervattensmiljö avsedd 

för tv-spel.  
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