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Abstrakt 
I detta arbete vill jag ta reda på hur jag som filmkompositör påverkas av att skriva filmmusik utifrån 
olika perspektiv och hur detta i sin tur påverkar filmpublikens tolkning av filmen. Jag valde ut fyra 
perspektiv som är hämtade ur boken On the Tracks av Fred Karlin. Jag valde ut tre filmklipp från 
kända produktioner, två långfilmer och en TV-serie. Till varje filmklipp skapades fyra olika 
musikversioner, ett utifrån varje perspektiv. Det blev således tolv musikstycken totalt. Genom att 
föra loggbok under arbetets gång och låta en lyssningsgrupp svara på frågan ”Hur tycker du att 
musiken påverkar filmens berättelse?” kunde jag analysera både mitt eget skapande och hur detta i 
sin tur påverkade publikens tolkning av de filmscener som jag valt. Mitt egna konstnärliga skapande 
påverkades mycket av de olika perspektiven. Jag tvingades att anpassa musiken till det som skedde i 
bild och var även tvungen att använda kompositionstekniker som jag inte använt tidigare. Vissa 
perspektiv var enkla att förmedla till publiken och andra var betydligt svårare. Ibland stämde min 
och publikens tolkning överens och ibland tyckte vi olika. Det jag kom fram till var att musik som 
beskriver känslor eller filmens budskap var relativt enkelt att förmedla. Musik som på ett neutralt 
sett ska beskriva platsen eller situationen i filmen var däremot svårare att förmedla och gav 
utrymme för en mängd olika tolkningar. Det visade sig att musik nästan aldrig är neutral utan så gott 
som alltid bidrar med något mer till berättelsen. I några fall visade det sig dock att musik som är 
diegetisk kan upplevas som neutral eftersom musiken i sådana fall fungerar som en ljudeffekt.  

Av upphovsrättsliga skäl kan jag inte göra filmerna tillgängliga på Diva, där finns däremot min 
musik upplagd för den som är intresserad.  

Nyckelord 
Filmmusik, komposition, musikteori, arrangering, diegetisk/icke-diegetisk musik 

Tack 
Stort tack till min handledare Hans-Erik Holgersson som hjälpt mig med både det konstnärliga och 
det akademiska arbetet! Tack också till min texthandledare Katarina A. Karlsson som hjälpt mig 
med det skriftliga arbetet. Edvin Karlsson har hjälpt mig att välja ut mina filmscener och redigera 
bort originalmusik från dessa, stort tack för det! Jag vill även tacka Astrid Ankarcrona, Benjamin 
Jennersjö och Sofia de la Fuente som ställt upp som lyssningsgrupp.  
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1. Inledning 
Under vårt tredje år på Linnéuniversitetet har vi fått prova på att skriva musik till film. Vi har fått ta 

del av teorier och generella regler för hur man kan skriva musik till rörlig bild. Bland annat har vi 

lärt oss vad olika intervall, tonhöjder, instrument, ackord och melodier traditionellt sett bidrar med 

för känsla till en film. Vi har studerat olika filmer och dess musik och analyserat hur olika 

musikaliska element bidrar till filmens berättelse. Vi har fått i uppgift att skriva musik till reklam, 

vinjetter, kortare sekvenser av långfilmer och serier. När jag skrev min musik utgick jag ofta från 

den övergripande känslan som jag fick av bilden och provade sedan de olika musikaliska element 

som vi har lärt oss för att förmedla den känslan. Denna metod fungerade bra men kändes en aning 

slumpartad. Jag kände mig också begränsad av att bara utgå från den övergripande känslan som jag 

fick av filmen. Om jag ska göra en bildlig liknelse kändes det som att jag hade fått massor av 

verktyg men saknade en ritning. Jag visste vilka musikaliska tekniker man kunde använda för att 

förmedla olika känslor men jag var osäker på när, var eller hur jag skulle använda dessa. Jag 

saknade en plan för mitt skapande, ett musikaliskt koncept. Jag ville lära mig mer om vilka olika 

arbetsmetoder man som kompositör kan ha när man skriver musik till film.  
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2. Bakgrund 
I boken On the Tracks av Fred Karlin, som är en bok om filmkomposition, finns det en rubrik: 

”Whose Point of View to Play?”.  I det avsnittet redogör författaren för några olika teorier som man 1

kan använda sig av när man ska tolka en filmscen. Avsnittet handlar framförallt om att man kan 

tolka en scen ur olika perspektiv och låta musiken representera det perspektiv som passar bäst. Jag 

fastnade för fyra av dessa perspektiv som jag tyckte verkade spännande att utforska. Dessa 

perspektiv var:  

1. ”Getting inside the character’s feeling” - Musiken beskriver hur en karaktär känner sig.  2

2. ”Playing the environment or location” - Musiken beskriver platsen eller miljön som filmscenen 

utspelar sig i.  3

3. ”Playing the situation” - Musiken beskriver det som sker i bild snarare än att den beskriver 

karaktärernas känslor.   4

4. ”Playing what the scene is really about” - Musiken berättar om något större än det publiken ser i 

bild. Exempel ges från boxningsfilmen: Heart of Champions (1985) där den actionfyllda 

boxningsmusiken i den sista fightingscenen ersattes av ett långsamt och sorgligt stycke. Detta 

eftersom filmen till ytan kanske handlar om boxning men egentligen handlar om att kämpa och 

ge allt och sedan förlora.  5

Bokens innehåll är baserad på intervjuer som Karlin har gjort med kända filmkompositörer. Karlin 

är själv filmkompositör. Perspektiven är alltså inte framtagna med någon forskning utan är endast 

exempel på hur kända filmkompositörer har tänkt när de har komponerat musik till film. Vissa av 

perspektiven är även mycket kortfattat beskrivna i boken. På många sätt saknar därför dessa 

perspektiv tillräckligt med information eller underbyggnad för att klassas som sanningar. Därför 

ville jag undersöka dessa perspektiv mer djupgående. Jag tyckte att dessa fyra perspektiv verkade 

väldigt intressanta. De skulle kunna kunna vara till stor hjälp när jag i framtiden ska planera min 

filmmusik och skapa ett musikaliskt koncept. Punkterna skulle kunna fungera som olika slags 

”ritningar” för mig att följa. För att veta när jag skulle kunna använda respektive perspektiv 

 Karlin, 2004, s. 1341

 Karlin, 2004, s. 1372

 Karlin, 2004, s. 1373

 Karlin, 2004, s. 1394

 Karlin, 2004, s. 1355

!2



behövde jag dock ta reda på hur de olika perspektiven påverkar mina konstnärliga val när jag 

skriver filmmusik och hur detta i sin tur påverkar publikens tolkning av filmen.  

2.1 Syfte 
Jag vill ta reda på hur mina kreativa val påverkas när jag skriver filmmusik utifrån fyra modeller 

hämtade från Fred Karlins bok On the Tracks. Jag vill även ta reda på hur detta i sin tur påverkar 

publikens tolkning av de filmer som jag har skrivit musik till.  

2.2 Frågeställning 
Hur påverkas publikens tolkning av en filmscen beroende på vilket perspektiv jag, som 

filmkompositör, skriver musik utifrån?  
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3. Ordlista 
Nedan följer några viktiga ord och begrepp som jag kommer att använda mig av i mitt arbete.  

• BPM - Förkortning av ”beats per minute” alltså ”slag per minut”. Den tempobeteckning som 

används när man beskriver musikens tempo. 

• DAW - Förkortning av ”Digital Audio Workstation” och syftar på de dataprogram som används 

när man skapar, spelar in eller bearbetar musik. Exempel är ”Pro Tools”, ”Logic X”, ”Cubase” 

och ”Ableton Live”. 

• Diegetisk musik - Musik som utspelar sig i själva scenen som karaktärerna i filmen hör, t ex 

musik som hörs i en bar, på restaurang eller på en nattklubb.  

• Icke-diegetisk musik - Musik som enbart publiken hör, som tillför något mer till bilden. 

• ”Mickey mousing” - Musik som fysiskt beskriver vad som sker och används istället för 

ljudeffekter. Detta är vanligt i äldre tecknade filmer från Disney, därav namnet.  
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4. Metod 
4.1 Sammanfattning av metod 
Jag valde ut tre olika filmer som jag skrev filmmusik till. Varje filmklipp från respektive film var ca 

en minut lång. Sedan tolkade jag filmklippen utifrån de fyra perspektiv som nämnts tidigare och för 

varje perspektiv skapade jag ett soundtrack. Det blev således fyra versioner av filmmusik till varje 

filmklipp. Eftersom det var tre filmer blev det sammanlagt tolv musikstycken. Jag skrev och 

producerade min musik i min DAW med den importerade filmscenen i programmet. Jag beskrev 

kontinuerligt mina tolkningar och kreativa val i en loggbok. När jag hade komponerat alla mina 

musikstycken tog jag hjälp av tre personer som skulle lyssna, titta och berätta om hur de tolkade de 

filmscener som jag skrivit musik till. Lyssningsgruppen bestod av två studenter på 

musikproduktionsprogrammet och en student som läser filmvetenskap. Dessa tre personer fick först 

sitta hemma och titta på filmerna och skriftligen svara på frågan: ”Hur tycker du att musiken 

påverkar filmens berättelse?”. För att undvika missförstånd hade jag efter detta möjlighet att 

muntligt diskutera de skriftliga svaren med personerna.  

Utifrån de svar som jag fick från min lyssningsgrupp analyserade jag resultatet och såg hur dessa 

personer tolkade de olika filmscenerna. Jag kunde då se om det fanns några gemensamma 

tolkningar av scenerna eller om tolkningarna varit varierade och individuella. Genom att jämföra 

min konstnärliga vision, som jag beskrivit i min loggbok, med lyssningsgruppens tolkning kunde 

jag se om tolkningarna skiljde sig åt eller liknade varandra.  

4.2 Förberedelser  
Det jag behövde göra innan jag kunde börja med själva kompositionen var fyra saker: 

1. Sätta mig in i perspektiven. Jag läste om de olika perspektiven i boken On the Tracks och 

försökte förstå hur författaren definierar dessa. 

2. Välja ut filmscener. När jag valde ut mina tre filmscener hade jag vissa kriterier som behövde 

uppfyllas för att forskningen skulle bli korrekt: 

- Jag skulle varken ha hört eller sett filmerna tidigare. Jag skulle inte ha någon 

förutbestämd uppfattning om filmens musik.  

- Scenerna var tvungna att innehålla minst en karaktär för att jag skulle kunna applicera 

perspektiv nummer ett.  
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- För att utmana både mig själv och perspektivens applicerbarhet ville jag att filmerna 

skulle tillhöra olika genrers. 

3. Redigera bort eventuell befintlig musik som fanns i originalet. Eftersom filmerna redan hade 

ljud och musik var jag tvungen att redigera bort detta. Jag var även tvungen att ersätta 

eventuella ljudeffekter som försvann vid bortklippningen av musiken. 

4. Eftersom jag inte hade sett filmerna tidigare behövde jag också göra ordentlig research kring 

vad filmerna handlade om.  

Jag hade stora svårigheter att välja filmer. Det är svårt att välja passande filmer som man inte har 

sett tidigare. Jag insåg också att jag inte skulle kunna redigera bort musiken själv eftersom jag då 

skulle höra originalmusiken. Därför tog jag hjälp av studenten Edvin Karlsson som hjälpte mig att 

välja ut passande filmer i olika genrers. Han hjälpte mig också att redigera bort musiken från 

filmscenerna.  

Jag och Edvin kom fram till att jag skulle ha en barnfilm, en dramaserie och en actionfilm.  

De tre scenerna valdes från filmen Modig (2009), serien Mad Men (2007) och filmen Mission: 

Impossible - Fallout (2018).  6

4.3 Avgränsning 
För att inte göra arbetet allt för omfattande valde jag att låta all musik vara instrumental. Eftersom 

jag varken hade möjlighet eller tid att spela in riktiga instrument valde jag att använde mig av 

samplebibliotek.  

4.4 Struktur för mitt kreativa skapande och analys 
För att underlätta mitt kreativa skapande och analys valde jag att dela upp mina kreativa val i sju 

musikaliska element. Under mitt tredje år på Linnéuniversitetet har jag lärt mig att dessa element 

har stor betydelse för hur en publik upplever en film. Exemplen till varje punkt är tagna från 

föreläsningar om filmmusik som ingick i min utbildning. Jag var inte tvungen att använda alla dessa 

element till alla filmscener. Dessa fanns till mitt förfogande där jag kunde välja vilka jag ville 

använda mig av. De sju elementen var: 

 Mission: Impossible - Fallout kommer i fortsättningen enbart att benämnas som Mission: Impossible 6
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1. Harmonik - Här syftar jag på vilken skala som används med tillhörande ackord. Olika skalor 

kan upplevas på olika sätt och kan därför påverka publiken. Exempelvis kan en vanlig durskala 

upplevas behaglig och lugn medan en skala i harmonisk moll kan upplevas dramatisk. 

2. Intervall - Olika intervall ger olika känsla, t ex ger ett tritonus-intervall en betydligt mer osäker 

känsla jämfört med en ren kvint.  

3. Instrument - Det är vanligt att man förknippar vissa instrument med specifika saker, t ex 

associeras ofta trumpet till militär eller strid medan stråkar ofta representerar människor eller 

kärlek. Något som också spelar roll är hur många som spelar. En hel stråkorkester ger en 

betydlig större och mäktigare känsla jämfört med en ensam violinist.  

4. Spelsätt - Hur musikerna spelar har en avgörande roll när det kommer till hur publiken upplever 

en scen. Om stråkar spelar långa legatobågar ges en mycket lugnare känsla jämfört med om de 

skulle spela staccato eller pizzicato.  

5. Tonhöjd - Vilken oktav man som kompositör väljer att skriva i kan ha stor betydelse för 

filmupplevelsen. Ett lågt register representerar ofta stora saker. Exempel på detta är från filmen 

Hajen (1975) där kontrabasarna representerar hajens storlek. På samma sätt brukar ofta ett högt 

register representera något lätt och litet, t ex det höga pianospelet som representerar fjädern i 

första scenen i filmen Forrest Gump (1994).  

6. Tempo - Ett högt tempo kan representera stress eller framåtrörelse. Ett lågt tempo ger ett 

betydligt lugnare intryck.  

7. Tonstyrka - Ju starkare musiken klingar desto mer påtaglig blir den. Ett crescendo kan bygga 

upp och leda fram till något viktigt. 

4.5 Kompositionsprocessen 
När jag komponerade min musik delade jag upp processen i fyra delar för varje film:  

1. Jag importerade filmen i min DAW. Jag försökte sedan tolka filmscenen utifrån det perspektiv 

som jag skulle utgå ifrån. Jag funderade kring hur man skulle kunna lägga upp kompositionen 

och vad det var jag ville berätta.  

2. Jag bestämde mig för ett musikaliskt koncept och började sätta ut markeringar i min DAW där 

jag ville att särskilda musikaliska element skulle komma in. Då utgick jag från de sju punkterna 

som nämnts ovan.  

3. Jag började själva komponerandet och arrangeringen.  
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4. Jag färdigställde kompositionen och finjusterade samplebiblioteken så att de skulle låta så 

realistiska som möjligt. I detta stadium mixade jag också musiken så att den kändes 

välbalanserad. 

I genomsnitt tog det tre dagar att färdigställa en film utifrån ett perspektiv.  

4.6 Ordning på filmerna 
Jag arbetade med ett perspektiv i taget. Jag skrev alltså först musik till de tre filmscenerna utifrån 

perspektiv nummer ett och sedan perspektiv nummer två osv. Detta för att kunna fördjupa mig inom 

varje perspektiv och också kunna växla mellan filmscenerna och på så vis komma tillbaka till 

scenerna med ”nya” ögon varje gång. För att det skulle bli en rättvis jämförelse tillät jag mig att få 

gå tillbaka till redan färdigkomponerade stycken och göra små förändringar. Det fanns annars en 

risk att de stycken som jag skrev i början skulle ha en lägre kvalitet jämfört med de jag skrev i slutet 

eftersom jag blev mer ”varm i kläderna” ju fler stycken jag skrev. 

4.7 Loggbok 
Under arbetets gång förde jag antecknar över min arbetsmetod i en loggbok. Här beskrevs hur jag 

tolkade scenerna utifrån de olika perspektiven och sedan motiverade jag mina konstnärliga val. På 

så vis fick jag en tydlig helhetsbild av förloppet. Jag såg hur jag tolkade scenerna och hur detta 

påverkade mina konstnärliga val. Sedan kunde jag jämföra min konstnärliga vision med 

lyssningsgruppens tolkning och se om dessa skiljde sig åt eller var desamma.  
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5. Resultat 
Nedan följer det resultat jag fick baserat på min egen kompositionsprocess och lyssningsgruppens 

tolkningar. En kortfattad sammanfattning av filmernas berättelse och de specifika scener som jag 

har valt finns i Bilaga A. Hur jag lade upp själva lyssningen med lyssningsgruppen finns i Bilaga B.  

5.1 Perspektiv 1 - ”Getting inside the character’s feeling” 
5.1.1 Modig 

I denna scen försökte jag beskriva så många karaktärers känslor som möjligt. Eftersom det är många 

karaktärer som alla har olika känslor gjorde detta att musiken blev väldigt varierad beroende på 

vilken person som var med i bild.  

 Mina konstnärliga val  

1. Harmonik - I början av klippet, när Merida presenterar sig, förekommer mediantik. 

Stråkarna går från B-dur till G-dur vilket ger en mäktig och pampig känsla som 

motsvarar hennes stolthet. Dessa ackord passar in i halv-/heltonskalan eller ”the 

octatonic scale” som den kallas på engelska. Denna skala består av åtta toner som är 

staplade med varannat halv- och heltonsteg. När Merida i slutet av presentationen säger 

att hon ska skjuta på egen hand ser hon arg ut och tittar upp mot sina föräldrar. För att 

förstärka detta sker ännu ett mediantsprång. Ackordet går från B-dur till Ess-dur, där 

Ess-dur fungerar som en dominant som leder till det sista ackordet som är giss-moll. Nu 

har jag modulerat så att musiken går i  harmonisk moll i giss vilket ger en arg känsla. 

Efter att Merida har berättat att hon ska skjuta och bilden visar klanledarna och Meridas 

mamma ville jag visa på allas missnöje genom att låta tre mediantsprång spelas med 

bara mollackord (giss-moll→b-moll→d-moll). Dessa tre ackord tillhör också halv-/

heltonskalan. Detta bygger upp en spänning och förvirring vilket jag tyckte passade bra. 

När bilden zoomar in på Meridas mamma spelas ett e-moll som fungerar som en 

dominant som inte löses upp. Den ”hänger i luften” och förstärker den osäkerhet som 

mamman känner när hon säger ”What are you doing” för sig själv. När Merida börjar 

skjuta löses det e-moll som hängt i luften upp till a-moll. Musiken övergår nu till dorisk 

moll. Denna skala är för mig hoppfull och allvarlig på samma gång vilket jag tyckte 

motsvarade Meridas känslor. Hon är bestämd eftersom hon ska visa de andra att hon 

faktiskt kan skjuta. Samtidigt tänkte jag att det måste kännas befriande för henne att 

!9



äntligen få visa att hon inte är som andra prinsessor. En ren mollskala hade känts för 

allvarlig för henne i just denna scen. När Meridas mamma visas i bilden förändras 

musiken från dorisk moll till harmonisk moll. Detta ger en mycket mer mörk och 

skrämmande klang, vilket jag tyckte passade bra till mammans upprördhet. När Merida 

avfyrar sin sista pil och filmen går i slow motion spelas ett A-dur istället för a-moll för 

att visa på Meridas stolthet och säkerhet. För att markera mammans förskräckta min och 

pappans något mer imponerande min valde jag att summera deras två känslor i ett E 

dur+5 som för mig utstrålar både mammans och pappans känslor.  

2. Intervall - När Merida börjar skjuta valde jag att cellostämman skulle vandra nedåt på 

en skalton i taget. Detta ger en lugn och stabil karaktär och beskriver hur Merida är lugn 

och bestämd och inte låter sig hindras av att hennes mamma säger åt henne att sluta. När 

mamman visas i bild får första fiol drilla mellan kvinten och sexten i den harmoniska 

mollskalan, vilket är en liten sekund. Detta ger en instabil känsla och beskriver 

mammans oro och upprördhet. När Merida avfyrar den sista pilen och man får se hur 

hennes föräldrar och de andra klanledarna stirrar med förvåning och förtvivlan vandrar 

första fiol kromatiskt uppåt för att visa hur känslorna stiger ju närmare pilen kommer 

måltavlan.  

3. Instrument - När klanledarnas arga miner visas i början av scenen spelas melodin av 

horn vilket förstärker den upprörda känslan. När bilden senare zoomar in på mamman 

spelar stråkar och flöjt vilket ger en skör klang och motsvarar mammas oro och undran. 

För att visa på Meridas envishet och viljan att göra en slags revolt mot sina föräldrar 

fick huvudmelodin stöttas av virveltrummor när hon skjuter. Detta ger en känsla av att 

hon, i bildlig bemärkelse, är på ”krigsstigen”. I den sista bilden när Merida står och tittar 

på måltavlorna spelar klockspel och flöjt vilket ska förstärka den lättnad som Merida 

känner när hon inser att hon har klarat det. När hon till sist vänder sig om och stirrar argt 

på sin mor spelar tromboner och horn för att beskriva bestämdheten.  

4. Spelsätt - I början när Merida presenterar sig spelar stråkarna långa toner och beskriver 

hur Merida är lugn och bestämd. När Merida börjar skjuta spelas den melodiska frasen 

med jämnlånga toner och beskriver Meridas stabilitet och beslutsamhet. När Meridas 

mamma säger åt henne att sluta, drillar stråkarna på små sekunder och berättar att 

mamman är upprörd.  

5. Tonhöjd - Oboen som spelar i början tillsammans med fiolerna spelar i den ettstrukna 

oktaven i ett bekvämt läge för att återigen visa på Meridas stabilitet och bestämdhet. När 
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mamman säger ”What are you doing” spelar flöjt och stråk i ett högt läge för att visa på 

osäkerheten. När Merida börjar skjuta vandrar cellostämman nedåt för att visa hur säker 

hon är. För att visa på att spänningen ökar när sista pilen avfyras stiger stråkarna 

kromatiskt uppåt.  

6. Tempo - Tempot är först lågt när Merida presenterar sig, det visar hennes lugn. När hon 

sedan börjar skjuta är tempot högre för att förstärka hur hennes energi går upp. När pilen 

skjuts och karaktärerna upplever hur tiden står still går tempot ner igen för att förstärka 

detta.  

7. Tonstyrka - Musiken är stark när Merida skjuter för att beskriva hennes energi och 

bestämdhet. Musiken spelar även starkt precis innan den sista pilen träffar måltavlan för 

att visa att spänningen hos alla är som störst. Flöjt och stråk spelar mycket svagt i 

scenen där mamman säger ”What are you doing” för sig själv för att förstärka 

osäkerheten och oron i hennes blick.  

Publikens tolkning  

Min lyssningsgrupp beskrev hur dialogerna får tyngd i och med att musiken stöttar det som 

sägs. Mammans känslor kommer fram tydligt och Merida upplevs som filmens ”hjälte”. 

Virveltrumman beskriver Meridas kamp. När musiken byggs upp mot slutet, då den sista 

pilen närmar sig måltavlan, känns scenen ”förlösande” och känslor som uppgivenhet, 

upprymdhet och förväntan kommer fram. Musiken gör att scenen blir tydlig. Musiken 

känns dock förutsägbar och tillför egentligen ingen ytterligare dimension till berättelsen.  

5.1.2 Mad Men 

Jag tyckte att denna scen var både sorglig och vacker på samma gång. När jag tolkade Drapers 

ansiktsuttryck upplevde jag att han tycker det är jobbigt att visa upp sitt barndomshem. Samtidigt 

tycker han nog att det är skönt att äntligen få visa för sina barn var han har växt upp. Han ser väldigt 

samlad ut och visar nog inte mycket av sina känslor. Jag ville att musiken i början bara skulle 

beskriva Drapers känslor. I slutet skulle musiken beskriva Drapers och Sallys gemensamma känslor.  

Mina konstnärliga val  

1. Harmonik - I början vandrar musiken mellan två ackord, FMaj7 och CMaj13. Om 

skalan därför blir en ren C-durskala eller en F-lydisk skala är svårt att avgöra. De stora 

klangerna ger ett något diffust intryck vilket passade till de blandade känslor som 
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Draper troligtvis har. Jag ville låta musiken gå i dur eftersom Draper innerst inne tycker 

att det är skönt att få visa var han har växt upp. När Sally vänder sig om och ser på sin 

far går ackordet från ett FMaj7 till ett GissMaj7. Denna mediant markerar att Sally har 

insett något. När Draper visas spelas ett C-moll7 vilket passade till Drapers ledsna 

ansiktsuttryck. Sist kommer ett F-dur add9 vilket ger en öppen och halvupplöst känsla. 

Detta visar att Sally och Draper kanske inte förstår varandra helt men att de har insett 

någonting om varandra.  

2. Intervall - Melodin håller sig till skaltonerna och intervallerna blir aldrig större än en 

ters. Den enkla melodin ger ett väldigt känslosamt intryck och passar bra till Drapers 

samlade ansiktsuttryck.  

3. Instrument - Jag valde att ha ett ensamt piano för att framhäva den ömma och känsliga 

situationen.  

4. Spelsätt - För att ytterligare framhäva den ömma och känsliga situationen spelas pianot 

väldigt mjukt.  

5. Tonhöjd - Melodin befinner sig mellan tvåstrukna E och ettstrukna A. Jag provade att 

lägga melodin en oktav upp men då blev soundet för skört och känslosamt för att 

beskriva Drapers sansade uttryck. Om melodin hade spelat en oktav ner hade Draper 

känts för lugn.   

6. Tempo - Eftersom det är en lugn och eftertänksam scen valde jag ett lågt tempo.  

7. Tonstyrka - För att förstärka den känsliga situationen valde jag att pianot skulle spela 

mycket svagt.  

Publikens tolkning  

Här tyckte lyssningsgruppen att musiken känns vemodig och oviss och att den påverkar 

mycket hur publiken ska känna. Draper upplevs som ensam. Musiken beskriver även 

nostalgi. Man får till och med intrycket av att han hade en trevlig barndom. Sally känns 

förlåtande/förstående.  

  

5.1.3 Mission: Impossible 

I den här scenen ville jag att musiken skulle beskriva huvudkaraktärernas känslor. Jag ville beskriva 

spänningen i scenen och huvudkaraktärernas höga puls. Samtidigt är huvudpersonerna 

professionella och har gjort liknande uppdrag tidigare. Musiken får därför inte beskriva någon 
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skräck eller panik. Jag ville också att musiken skulle skildra Ethans och Augusts intentioner. När 

den misstänkta mannen tittar upp ville jag beskriva att han anar någonting.  

 Mina konstnärliga val  

1. Harmonik - Musiken går i ren moll, det ger ett allvarligt intryck men utan att göra 

känslan sorglig eller hemsk. Synthen spelar tillsammans med borduntonen och bildar ett 

E7 men utan ters. Det är därför svårt att avgöra om låten går i dur eller moll vilket ger 

en öppen och otydlig klang. Det passar den avvaktande och spännande känslan.  

2. Intervall - För att beskriva Ethans besvikelse när han misslyckas med sitt första utfall 

spelar andra fiol och viola en kromatiskt fallande linje för att signalera besvikelsen.  

3. Instrument - I början är stämningen avvaktande och spänd. Jag valde att ha en 

pulserande bassynth som beskriver pulsen hos huvudpersonerna. Eftersom jag även ville 

beskriva att huvudkaraktärerna är professionella och relativt vana vid sådana här typer 

av situationer valde jag att låta synthen vila på samma ton och vara väldigt subtil. Lead-

synthen har en långsam attack och mycket reverb vilket ger den en svävande och osäker 

känsla. Samtidigt spelar en mycket hög ton från första fiol över hela ljudbilden för att 

förstärka spänningen och avvaktandet. När Ethan misslyckas med sitt första utfall ser 

han besviken ut. Då kommer andra fiol och viola in för att förstärka detta. När Ethan når 

fram till den misstänkta mannen ersätts syntharna av stråkar för att visa att läget börjar 

bli mer känsligt och kritiskt. När den misstänkta mannen börjar ana att något är fel 

spelar valthornen för att markera detta. Det ger scenen en dramatisk känsla.  

4. Spelsätt - Den pulserande basen förkroppsligar karaktärernas höga puls. Detta gör även 

celli som spelar samma rytmiska figur. Trots att spänningen är hög är Ethan och August 

relativt lugna och målinriktade, de andra stråkarna spelar därför långa och ihållande 

toner för att beskriva detta.  

5. Tonhöjd - Den pulserande basen spelar i en låg oktav för att förkroppsliga den 

mänskliga pulsen. Den höga ihållande tonen som spelas av första fiol beskriver hur 

karaktärerna är på helspänn.  

6. Tempo - Tempot är ganska högt men kontrasteras av att instrumenten spelar långa toner. 

Detta gör att scenen upplevs som spännande och avvaktande.  

7. Tonstyrka - Musiken är ganska svag men har ett crescendo precis innan Ethan och 

August ska ge sig på mannen. Detta berättar att Ethan och August ”laddar upp” inför 

själva attacken.  
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Publikens tolkning 

Scenen beskrevs som dramatisk och spännande. Den pulserande basen tillsammans med 

andra fiol och viola skapar en ”olidlig” spänning. Andra fiol och viola uppfattades inte som 

en beskrivning av Ethans besvikelse. Musiken bygger upp för det som ska ske. När den 

misstänkta mannen får ögonkontakt med August berättar musiken att han förstår vad som 

kommer att ske. Musiken känns spännande men också en aning lekfull. Musiken känns 

bekant till en sådan här typ av scen.  

5.2 Perspektiv 2 - ”Playing the environment or location” 
5.2.1 Modig 

Eftersom filmen utspelar sig i det medeltida Skottland valde jag att skriva traditionell skotsk/keltisk 

musik. Den skotska traditionella musiken är indelad i två kategorier, Ceòl Mór och Ceòl Beag. Ceòl 

Mór betyder ”liten musik” och är långsam musik som spelas av säckpipa. Ceò Beag betyder ”stor 

musik” och är snabbare musik som man dansar de skotska traditionella danserna till.  Jag valde att 7

skriva Ceò Beag i början när Merida skjuter sina pilar och Ceòl Mór när scenen går i slow motion. 

Musiken är i början diegetisk men övergår till att vara icke-diegetisk när Merida börjar skjuta. 

 Mina konstnärliga val  

1. Harmonik -När jag skrev musiken försökte jag att hitta en referenslåt som både skulle 

kunna passa scenen och beskriva platsen. Min referenslåt blev Andy Reynold’s Reel av 

Orlando Pops Orchestra.  I skotsk musik är det vanligt att ha en bordunton eftersom 8

mycket av musiken är skriven för säckpipa som har en bordunton inbyggd i 

instrumentet. Därför valde jag att bara ha en låg ton i basregistret och låta musiken spela 

över denna.  

2. Intervall - Huvudmelodin börjar med en ren kvint vilket ger ett folkligt och traditionellt 

sound. I övrigt vandrar melodin mycket på alla skaltonerna i uppåtgående och 

nedåtgående linjer vilket förekom i min referenslåt.  

 VisitScotland. Hämtad: 2019-01-29.7

 Skotsk trad. 2015. Andy Reynold’s Reel. Orlando Pops Orchestra. 8
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3. Instrument - Några traditionella instrument från Skottland är säckpipa, fiol, 

virveltrumma och bastrumma. Därför valde jag att ha med dessa instrument.   9 10

4. Spelsätt - När man spelar säckpipa förekommer det mycket ornamentik och drillar, 

därför valde jag att ha med det i min komposition.  

5. Tonhöjd - Tonhöjden är begränsad till säckpipornas omfång, därför skrev jag en melodi 

som passade deras register.  

6. Tempo - Jag anpassade tempot till den stilen jag valde. Ceòl Beag fick vara snabb och 

Ceòl Mór fick vara långsam.  

7. Tonstyrka - Denna typ av musik är väldigt odynamisk, därför fick min musik också 

vara det.  

 Publikens tolkning  

Lyssningsgruppen beskrev hur denna musik passar till platsen som karaktärerna befinner 

sig på. Den snabba musiken för tankarna till tornerspel och den långsamma till skotskt krig. 

Säckpipan i den långsamma delen fungerar som en slags salut till Merida som trotsar 

klanernas regler. En av lyssnarna beskrev hur man blir taggad av musiken och känner hur 

viktigt det är för Merida att träffa pilarna. Merida beskrivs som en spännande karaktär som 

publiken vill identifiera sig med, musiken berikar hennes karaktär.  

5.2.2 Mad Men 

Denna serie utspelar sig till största del under 1960-talet i USA. Därför försökte jag att skapa en låt 

som hade kunnat spelas på radio under denna tid. Den spelas först på bilradion som diegetisk musik 

och kommer sedan in i slutet som ickediegetisk.  

 Mina konstnärliga val  

1. Harmonik - Jag utgick mycket från Stevie Wonder när jag skrev harmoniken. Han 

använder sig mycket av ledtoner och tillfälliga dominantackord, exempelvis i låten For 

Once in My Life eller Sunny vilket jag implementerade i min musik.   Mycket av 11 12

musiken från 1960-talet går i dur, därför fick min låt också göra det.  

 Skotsk trad. 2009. Scotland the Brave. The Royal Scots Dragoon Guards. 9

 Mason, John M. 1983. Fiddlers to the force. The Scottish Fiddle Orchestra.10

 Hebb, Bobby. 1968. For Once in My Life. Stevie Wonder.11

 Hebb, Bobby. 1968. Sunny. Stevie Wonder. 12
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2. Intervall - Wonder använder sig av kromatiska linjer i de låtar som nämnts ovan dvs att 

tonerna vandrar uppåt eller nedåt kromatiskt. I min låt vandrar basstämman och 

gitarrstämman därför nedåt kromatiskt.  

3. Instrument - Jag inspirerades av soundet från Strawberry Fields Forever med The 

Beatles när jag valde instrument.  Jag använde mig av instrument som var vanliga 13

under den här tiden så som trummor, elgitarr, elbas, mellotron och tamburin. Här 

spelade också själva mixningen en stor roll, jag använde mig mycket av kompression 

och distorsion för att få till en ljudbild som kändes ”vintage”. För att få musiken att låta 

som om den kom från bilradion lät jag låten vara i mono.  

4. Spelsätt - Jag försökte programmera alla midiinstrument så att det lät som ett liveband. 

Jag ville inte att musiken skulle låta kvantiserad eller statisk och lade därför mycket tid 

på att förskjuta toner och trumljud för att göra det mer mänskligt.  

5. Tonhöjd - Jag anpassade tonhöjden till instrumentens register så att de spelade i 

bekväma lägen.  

6. Tempo - Jag valde ett lågt tempo som skulle kunna fungera som en ballad under 1960-

talet. Jag hade You Make Me Feel Like (A Natural Woman) med Aretha Franklin som 

referens.   14

7. Tonstyrka - De referenser som jag lyssnade på var ganska jämnstarka, därför fick min 

låt också var det.  

Publikens tolkning  

Gruppen tyckte att musiken är något diffus. Den är varken glad eller ledsen. En av 

lyssnarna tyckte att musiken satte mer fokus på barnen, det kändes som att barnen skämdes 

lite för sin pappa samtidigt som de kände en vördnad och gladdes över att inte ha behövt 

växa upp på samma sätt. Lyssnarna hade svårt att förstå att musiken skulle föreställa 1960-

tal.  

5.2.3 Mission: Impossible 

Huvudkaraktärerna befinner sig på en klubbtoalett och därför valde jag att skapa musik som skulle 

kunna spelas på den klubben. Jag gjorde en låt som skulle kunna sorteras in under genren Minimal 

 Lennon, John - McCartney, Paul. 1967. Strawberry Fields Forever. The Beatles. 13

 Goffin, Gerry - King, Carole - Wexler, Jerry. 1968. (You Make Me Feel Like) A Natural Woman. Aretha Franklin. 14
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Tech House. Jag hade två referenslåtar. Chronic av Jeremy Olander och Mob Action av Per Hammar 

och Onno.   Musiken är först diegetisk men övergår senare till att vara icke-diegetisk.  15 16

 Mina konstnärliga val  

1. Harmonik - Eftersom detta är dansmusik är den väldigt repetitiv. Det kan räcka med 

endast ett ackord. I mina referenslåtar finns bara ett mollackord, därför valde jag att göra 

detsamma. Låten går i d-moll.  

2. Intervall - Inte relevant eftersom det ofta inte finns någon melodi i denna genre.  

3. Instrument - Jag använde mig av elektroniska trummor och synthar eftersom detta är 

vanligt inom denna genre. I låten Chronic hörde jag ett samplat piano, det använde jag 

mig av även i min låt. Precis som i perspektivet ovan spelade mixen en avgörande roll 

för att musiken skulle bli trovärdig. Jag använde mig av reverb och equaliser för att få 

till rätt ljudbild.  

4. Spelsätt - I mina referenslåtar har syntharna ofta väldigt korta ljud vilket gör att 

reverbet kommer fram ordentligt. Jag gjorde därför samma sak.  

5. Tonhöjd - Inte relevant.  

6. Tempo - Tempot i denna genre brukar vara mellan 120-125 bpm, därför valde jag ett 

liknande tempo.  

7. Tonstyrka - Jag valde att ha musiken på relativt hög volym för att representera den 

höga volym som brukar förekomma på nattklubbar.  

Publikens tolkning  

Lysningsgruppen tyckte att musiken beskriver rummet som scenen utspelar sig i och inte 

beskriver själva intrigen. Scenen känns avslappnad och inte lika spännande fram till att den 

övergår till icke-diegetisk. Då känns scenen spännande igen. Att musiken spelar under 

själva fightningscenen och på ganska hög volym gjorde att den kändes som en musikvideo.  

 Olander, Jeremy. 2011. Chronic. Jeremy Olander. 15

 Van Velsen, Onno - Hammar, Per. 2015. Mob Action. Per Hammar och Onno. 16

!17



5.3 Perspektiv 3 - ”Playing the situation” 
5.3.1 Modig 

Musiken skulle här beskriva situationen utan att göra någon värdering. Jag utgick därför från vad 

som hände fysiskt i scenen och försökte beskriva fysiska egenskaper hos karaktärerna. Jag försökte 

även beskriva fysiska rörelser.  

 Mina konstnärliga val  

1. Harmonik - Genom hela scenen går musiken i dorisk moll. För mig är dorisk moll 

varken sorglig eller glad. Den förhåller sig någorlunda neutral till det som sker i bild. 

Två undantag finns dock. Det första är när Merida spänner sin båge. Då är näst sista 

tonen i den frasen ett Ciss som inte hör till skalan g dorisk moll. Detta använde jag 

eftersom denna ton leder till tonen D som frasen slutar på. Detta visar hur Merida 

spänner bågen ordentligt. Det andra undantaget är när Merida förstör sin klänning. Då 

använder jag ackordet D-dur som enligt skalan egentligen ska vara ett d-moll. D-dur blir 

då ett dominantiskt ackord, skalan har ändrats till g harmonisk/melodisk moll vilket 

enligt mig ger en allvarligare stämning och förstärker situationen när sömmarna i 

klänningen går sönder.  

2. Intervall - Genom att låta instrument spela snabba språng på alla skaltoner uppåt eller 

nedåt skapas en naturlig rörelse som passar bra till de rörelser som visas i bild.  

3. Instrument - Instrumenten beskriver olika personer och deras rörelser. Exempelvis 

representeras Merida av ett engelskt horn och hennes bestämda steg av celli och 

virveltrumma. Drottningen representeras av en viola samtidigt som hennes arga steg 

spelas av timpani. Klanledarna beskrivs av en fagott. Instrumenten används också för att 

peka ut saker. Den sista pilen som svävar långsamt fram beskrivs av en solofiol, 

klockspelet och tvärflöjt pekar ut pilarna som träffar måltavlan och trumvirvlarna 

beskriver hur den sista pilen klyver den andra pilen på mitten.  

4. Spelsätt - Celli och virveltrumman beskriver Meridas bestämda steg genom att spela 

staccato. När de två första pilarna träffar måltavlorna spelar flöjt och klockspel korta 

toner för att visa pilens snabbhet och exakthet. För att beskriva den sista pilens långa 

och eleganta färd genom luften fick solofiolen spela långa och uttrycksfulla legatobågar.  

5. Tonhöjd - Jag lade ned mycket tid på att instrumenten skulle spela snabba språng där de 

vandrar uppåt i skalan för att visa rörelse. Exempelvis gör flöjt och klockspel detta när 
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pilarna träffar måltavlorna. Första fiol gör detta när Merida spänner bågen för sista 

gången och i absolut sista delen av scenen, när Merida vänder sig om, gör både flöjt och 

harpa detta.  

6. Tempo - För att beskriva Meridas stabila gång går musiken i ett tempo som kan tolkas 

som ett slags marschtempo. När den sista pilen avfyras och allt går i slow motion är 

tempot mycket långsammare för att förstärka detta.  

7. Tonstyrka - Musiken spelar starkt när Merida skjuter för att förstärka att det är mycket 

som händer. När Merida sedan spänner bågen och senare avfyrar den sista pilen är 

musiken svagare för att visa på koncentration, tystnad och häpnad från åskådarna. Det är 

ingen musik när Merida presenterar sig i början, detta visar hur alla åskådarna är tysta 

och undrar vad som sker.  

Publikens tolkning  

Scenen beskrivs som komisk, busig och glad. Musiken beskriver fysiskt vad som händer. I 

denna scen är det inte lika självklart att Merida är hjälten utan att hon kanske till och med 

gör bort sig. När den sista pilen skjuts upplevs den som viktig och att Merida har kämpat 

för att träffa.  

5.3.2 Mad Men 

Precis som i scenen ovan valde jag att endast beskriva vad som sker utan att göra någon värdering. 

Jag valde att ge de olika karaktärerna ett tema och att anspela mycket på tystnaden. 

 Mina konstnärliga val  

1. Harmonik - Jag tänkte inte mycket på själva skalan i denna scen, jag utgick mest från 

ackorden. I musiken finns många sus-ackord som är någorlunda neutrala eftersom dessa 

inte avslöjar om musiken går i dur eller moll. När jag i efterhand analyserade skalan 

insåg jag att musiken går i Fiss-mixolydisk. Denna kyrkotonart liknar på många sätt den 

doriska, det är egentligen bara tersen som är höjd till en dur-ters i mixolydisk. Detta 

passade bra och harmoniken i sig säger väldigt lite av vad publiken ska känna.  

2. Intervall - Eftersom det inte riktigt finns någon melodi i musiken är intervallen inte 

relevant i just denna scen. 

3. Instrument - Även här beskriver olika instrument olika karaktärer. Elbasen 

representerar Don Draper. Jag tyckte att just elbas passade hans person och 
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ansiktsuttryck. Barnen fick representeras av ett klockspel och Sally av en flöjt. 

Karaktärerna står mest och tittar, detta ville jag beskriva med musiken på något sätt. 

Första fiolen spelar därför en lång och ihållande ton. I första delen av scenen, när alla 

fyra går fram till huset, beskrivs det av stråkar som spelar pizzicato.  

4. Spelsätt - Jag använde mig av många ihållande toner för att visa hur tiden står still. Som 

nämnts ovan fick stråkarna spela pizzicato i början för att beskriva hur Draper och 

barnen går fram mot huset.  

5. Tonhöjd - Eftersom musiken beskriver karaktärerna, som mest står stilla, valde jag att 

låta alla instrument spela i bekväma register för att visa på minmal ansträngning.  

6. Tempo - Eftersom det är en stilla och lugn scen fick tempot vara lågt.  

7. Tonstyrka - För att beskriva tystnaden valde jag att ha mycket paus i musiken och låta 

tystnaden ”tala”. När musiken väl kom in fick den spela svagt.  

Publikens tolkning  

Lyssningsgruppen beskrev musiken som komisk, framförallt stråkarna som spelar pizzicato 

i början. Eftersom musiken är synkad med de karaktärer som visas i bild skapas något 

gemensamt samspel mellan dessa, vad exakt är oklart. Scenen känns inte alls lika sorglig 

utan har en positiv underton och mer fokus hamnar på barnen. I slutet talar musiken om att 

Draper och Sally får någon slags kontakt.  

5.3.3 Mission: Impossible 

I denna scen ville jag beskriva tystnaden och den avvaktande stämningen utan att avslöja att något 

kommer att hända.  

 Mina konstnärliga val  

1. Harmonik - Här använde jag mig av en ren mollskala, d-moll. Första ackordet är dock 

ett Dsus4, alltså ett terslöst ackord. Detta gör att musiken inte riktigt avslöjar vad som 

kommer att hända. Sedan använde jag mig av rena mollackord för att ändå beskriva den 

allvarliga stämningen.  

2. Intervall - Musiken består bara av ackord, intervallerna är därför inte relevanta för 

denna scen. 

3. Instrument - I denna scen låg mycket fokus på att musiken skulle beskriva tystnaden, 

val av instrument spelade därför en mindre roll. Vid tre partier i scenen ville jag dock att 

musiken skulle beskriva något annat. Jag ville visa att Ethan och August får ögonkontakt 
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med varandra genom att låta ett klockspel spela en hög ton. I ett annat parti ville jag 

beskriva den vassa sprutan. Då använde jag mig av ljudet från en trumpinne som skrapas 

mot en cymbal. När Ethan går fram för att attackera spelar en bassynth för att beskriva 

Ethans försök till anfall.  

4. Spelsätt - Jag valde att använda mig av långa toner för att beskriva väntan och 

avvaktan.  

5. Tonhöjd - Var inte relevant för mig i just detta perspektiv.  

6. Tempo - Karaktärerna rör sig lugnt och står för det mesta helt stilla, därför kändes det 

naturligt att ha ett väldigt lågt tempo.  

7. Tonstyrka - För att beskriva tystnaden spelar stråkarna diminuendo. Jag använde mig 

också av långa pauser mellan ackorden.  

Publikens tolkning  

Musiken beskrivs som allvarlig och kraftfull. Scenen får en viss mystik och 

lyssningsgruppen förstår att det som sker är kritiskt. De får även viss sympati med den 

misstänkta mannen och upplever nästan honom som huvudpersonen. Musiken beskriver 

den lyxiga toalettens hårda ytor. Samtidigt för den associationer till genren science fiction.  

5.4 Perspektiv 4 - ”Playing what the scene is really about” 
5.4.1 Modig 

När jag skrev musiken utifrån detta perspektiv ville jag beskriva hur viktig denna scen är för 

Merida. Musiken skulle vara allvarlig för att beskriva Meridas kamp samtidigt som den skulle vara 

hoppfull eftersom det som sker är något positivt.  

 Mina konstnärliga val  

1. Harmonik - Jag valde att skriva musiken i ren moll för att ge musiken en allvarlig ton. 

Musiken cirkulerar kring tonikaackordet d-moll men växlar ibland till sin tonikaparallell 

F-dur vilket ger scenen en mer hoppfull känsla. Detta sker när Merida presenterar sig 

men också när hon träffar den andra pilen. För att peka ut vissa viktiga händelser 

moduleras musiken till D-dur på två ställen. Första gången är precis innan den sista 

pilen klyver den redan isittande pilen på mitten och Meridas far syns i bild. Jag ville 

förstärka känslan av att Meridas pappa inser att hans dotter inte är som han tidigare har 
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trott. Andra gången är det absolut sista ackordet, musiken beskriver här hur Merida har 

lyckats.  

2. Intervall - Jag lade fokus på att skriva en allvarlig men hoppfull melodi, därför 

hamnade tankarna kring intervall i skymundan. När jag i efterhand analyserade melodin 

då Merida börjar skjuta kom jag fram till att upptakten är en kvint, sedan staplar jag 

tonika-ackordets treklang dvs från tonen D till F till A. Därefter går melodin upp en ters 

till C. Sedan följer intervallerna en slags fallande linje där varannan ton går ner en ters 

och varannan ton går upp en sekund på skaltonerna. Detta enkla mönster gör att melodin 

blir tydlig och enkel att komma ihåg. Jag tror dock att det i just detta fall är ackorden 

som bidrar med den allvarliga och hoppfulla känslan.   

3. Instrument - Som i tidigare versioner valde jag att använda mig av virveltrumma som 

ger ett krigiskt intryck vilket passar till Meridas kamp. För att visa på en slags kvinnlig 

frigörelse valde jag att ha en kvinnokör som sjunger när den sista pilen avlossas. Oboe 

fick spela huvudmelodin eftersom detta instrument har en allvarlig men vacker klang.  

4. Spelsätt - Jag använde mig av många uttrycksfulla fraseringar med mycket vibrato för 

att scenen skulle kännas ”eldig” och emotionell.  

5. Tonhöjd - Huvudmelodin som spelas av oboe spelas i ett ganska högt register för att ge 

en känslomässigt stark klang.  

6. Tempo - När Merida börjar skjuta är tempot högt, detta beskriver Meridas kamp och 

vilja att slita sig fri. När den sista pilen avfyras är tempot lägre vilket förtydligar hur 

viktig den sista pilen är men även hur detta är början på en hoppfull frigörelse.  

7. Tonstyrka - Dynamiken följer tempot. När tempot är högt är tonstyrkan hög och när 

tempot är lågt är tonstyrkan låg. Detta förstärker effekten av de tempoändringar som 

beskrivits ovan. Ett undantag görs dock i slutet när musiken blir starkare för att betona 

att Merida har lyckats.  

Publikens tolkning  

Huvudkaraktären känns mer ”episk” jämfört med tidigare versioner. Musiken är mer 

dramatisk och förlösande och scenen känns viktig och allvarlig.  
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5.4.2 Mad Men 

Eftersom Draper har varit så hemlighetsfull kring sin barndom under seriens gång ville jag 

verkligen förtydliga hur viktig den här scenen är för seriens berättelse. Att Draper äntligen väljer att 

visa var han har växt upp är någonting stort.   

 Mina konstnärliga val  

1. Harmonik- Precis som i många av de tidigare scenerna går även musiken i denna scen i 

dorisk moll. Musikens allvarliga men hoppfulla harmonik passar även till denna scen. 

För att göra scenen känslosam valde jag att växla mellan komplexa och enkla ackord. På 

så sätt strävar musiken framåt och växlar mellan att vara spännande och vilande. Detta 

gav ett emotionellt uttryck vilket passar scenens budskap. För att beskriva att scenen är 

positiv och att det som sker är någonting vackert slutar musiken i dur.  

2. Intervall - Här lade jag fokus på att skriva en emotionell melodi vilket prioriterades 

framför att anpassa intervallerna till scenen.  

3. Instrument - Eftersom scenen är känslostark spelas musiken av en stråkorkester vilket 

förknippas med starka känslor.  

4. Spelsätt - För att ytterligare ge mer känsla till stråkarna spelar de uttrycksfulla och 

långa toner.    

5. Tonhöjd - Genom att låta hela stråkorkestern spela från den högsta förstafiolen till den 

lägsta kontrabasen skapas en fulländad klang som blir känslomässigt stark och upplevs 

som mäktig.  

6. Tempo - Det som sker är lugnt och vackert, därför spelas musiken i ett lågt tempo. Ett 

ritardando görs i slutet för att betona vikten av att Draper visar hur han har växt upp.  

7. Tonstyrka - Musiken har ett långt crescendo som leder fram till sekvensen där Sally och 

Draper tittar på varandra. Här betonar musiken att detta kan vara en ny start för Draper 

och Sally och deras relation.  

Publikens tolkning  

Lyssningsgruppen beskriver scenen som sorglig. Huset känns inte som ett positivt hem. När 

Sallys och Drapers blickar möts beskrivs scenen som gladare. Sally verkar få sig en 

tankeställare.  
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5.4.3 Mission: Impossible 

I denna scen ville jag beskriva hur viktigt det är att Ethan och August får tag på den misstänkta 

mannen. Jag ville beskriva att två tredjedelar av världen står på spel och att flera miljarder 

människors liv är i fara. Jag försökte att skapa en slags apokalyptisk domedagsmusik.  

  

 Mina konstnärliga val  

1. Harmonik - Här använde jag mig av väldigt sparsmakad harmonik och största delen av 

scenen består bara av grundton och kvint. Detta ger en slags domedagskänsla. När Ethan 

och August väl förbereder sig för att attackera spelas en mycket enkel melodi av celli i 

ren moll för att berätta allvaret i situationen och att Ethan och August nu ska förhindra 

den domedag som väntar.  

2. Intervall - Som nämnts ovan ger grundton och kvint en stillsam och öppen känsla som 

för mig beskriver en apokalyptisk och öde värld.  

3. Instrument - Här ville jag använda mig av basrika och stora instrument för att beskriva 

bomben och den mörka framtid som väntar. Celli, bassi och stora bastrummor 

representerar detta. För att representera den smärta och det lidande som väntar 

befolkningen valde jag att ha med ljudet när man skrapar mot en cymbal. Detta ger ett 

vasst och farligt ljud.  

4. Spelsätt - Stråkarna fick spela långa toner för att visa på den tysta och öde framtid som 

väntar.  

5. Tonhöjd - De basrika instrumenten spelar låga toner för att ge ett stort och mäktigt 

intryck.  

6. Tempo - Tempot är lågt för att beskriva det öde landskap som väntar.  

7. Tonstyrka - För att beskriva allvaret och faran är musiken väldigt dynamisk, den börjar 

tyst för att beskriva allvaret men precis innan Ethan och August attackerar görs ett 

crescendo för att visa att nu avgörs världens framtid.  

Publikens tolkning  

Musiken beskrivs som skräckinjagande, hotfull men ändå lugn. Den ger ett djup till 

historien.  
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6. Analys 
Nedan följer en tabell över hur väl min vision stämde överens med publikens tolkning. Sedan 

kommer en analys kring mina kompositioner och publikens tolkningar.  

 

 

= Publikens tolkning stämmer till stor del överens med min vision 

= Publikens tolkning stämmer delvis överens med min vision 

= Publikens tolkning stämmer inte överens med min vision 

6.1 Perspektiv 1 - ”Getting inside the character’s feeling” 
Min komposition  

När jag komponerade min musik till detta perspektiv valde jag att utgå från karaktärernas 

ansiktsuttryck och repliker. Jag tog även hänsyn till bakgrundsfakta om karaktärerna och 

berättelsen för att på så vis kunna avgöra vilka känslor de skulle kunna bära på inombords. 

Musiken är därför väldigt varierad. Detta gällde framförallt i filmen Modig. I den scenen 

finns det många karaktärer med olika känslor som jag var tvungen att ta hänsyn till. Något 

som jag lade märke till var att jag kunde ”ta ut svängarna” mycket mer när jag beskrev 

karaktärernas känslor i Modig jämfört med de andra två filmerna. Detta beror enligt mig på 

att Modig är en barnfilm där det är viktigt att man tydligt berättar vad som sker. I en 

vuxenfilm finns det mer utrymme för tolkning och subjektivitet, därför måste man som 

kompositör anpassa sig till detta och undvika att ”skriva publiken på näsan” och beskriva 

exakt vad karaktärerna känner. I Mad Men och Mission: Impossible lämnade jag mer 

utrymme för tolkning.  

Modig Mad Men Mission: Impossible

Perspektiv 1

Perspektiv 2

Perspektiv 3

Perspektiv 4
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Publikens tolkning  

Publikens tolkning stämde till största delen överens med den vision som jag hade när jag 

skrev min musik utifrån detta perspektiv, framförallt i filmen Modig. Detta beror troligtvis 

på att de musikaliska elementen är väl synkroniserade med de personer som visas i bild 

vilket tydligt visar att musiken beskriver personernas känslor. I Modig är känslorna också 

mycket tydligare jämfört med de andra två filmerna. Ibland skilde sig lyssningsgruppens 

tolkningar från min vision. I Mad Men upplevdes det positiva i musiken som en beskrivning 

av Drapers barndom när det i själva verket var tänkt att beskriva Drapers lättnad när han 

äntligen får berätta sanningen. Andra fiol och viola i Mission: Impossible beskrevs som 

spänningshöjare och upplevdes inte som en beskrivning av Ethans besvikelse. Min 

iakttagelse är att detta perspektiv fungerar bäst i Modig där karaktärernas känslor visas 

tydligt i bild. I Mad Men och Mission: Impossible är ansiktsuttrycken mer subtila och därför 

kan musiken tolkas på olika sätt. Frågan är om musiken i Modig tillför något nytt eller 

egentligen bara förstärker det som redan visas i bild? Publiken beskrev hur musiken i 

Modig inte ger någon ytterligare dimension till det som visas. I Mad Men och Mission: 

Impossible däremot bidrar musiken med något mer eftersom ansiktsuttrycken är så pass 

neutrala. Musiken berättar vad som sker på insidan av karaktärerna. Min analys baserat på 

dessa tre filmer är att känslor i barnfilm är mycket tydligare jämfört med känslor i 

vuxenfilm. Musiken i barnfilm används för att förstärka känslorna medan musik i 

vuxenfilm används för att beskriva känslor som vi inte ser. 

6.2 Perspektiv 2 - ”Playing the environment or location” 
Min komposition  

När jag skrev musik utifrån detta perspektiv valde jag att inte utgå från vad som händer i 

själva scenen. Jag fokuserade på att enbart skriva musik som passade till miljön. Jag insåg 

när jag skrev musiken att det är omöjligt att skriva helt neutral musik som bara beskriver 

miljön, musiken kommer alltid tillföra något till dramaturgin. Inom detta perspektiv fanns 

det utrymme för mig att experimentera med diegetisk och icke-diegetisk musik. När jag 

skrev musiken insåg jag att icke-diegetisk musik påverkar dramaturgin mycket mer än 

diegetisk. Så fort musiken övergår till att vara icke-diegetisk har jag som kompositör gjort 

en värdering och jag kände direkt hur musiken slutade att beskriva miljön och började 
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kommentera dramaturgin istället. Om jag hade velat att musiken skulle vara helt neutral 

hade jag valt att enbart skriva diegetisk musik. 

Publikens tolkning 

Av de tre filmerna tyckte publiken att Mission: Impossible var mest neutral, detta förändras 

dock så fort musiken blir ickediegetisk. Musiken i de andra två filmerna påverkar 

dramaturgin väldigt mycket eftersom dessa till största del är icke-diegetiska. Musiken i 

Modig beskriver till viss del miljön men bidrar med nya dimensioner till berättelsen som jag 

inte hade planerat. I Mad Men uppfattades inte musiken som en beskrivning av miljön, 

musiken gav snarare nya dimensioner till berättelsen och dramaturgin. Detta kan dock bero 

på att jag inte är van att skriva musik som ska låta som om den är från 1960-talet. Om man 

hade använt sig av en ”riktig” poplåt från 1960-talet hade nog gruppen uppfattat detta som 

en bättre beskrivning av miljön. Jag tror dock att även en sådan låt hade kommenterat 

dramaturgin om den varit icke-diegetisk. Min bedömning är att musiken måste vara 

diegetisk om den ska vara neutral eftersom den då fungerar mer som en ljudeffekt.  

6.3 Perspektiv 3 - ”Playing the situation” 

Min komposition  

Precis som i ovanstående perspektiv var det svårt för mig att skriva musik som på ett helt 

objektivt sätt beskriver vad som sker utan att lägga någon värdering. Om jag hade gjort om 

detta perspektiv hade jag skapat musik med mycket färre toner och med betydligt mer 

sparsmakad harmonik. Jag hade även haft mer avskalade arrangemang med färre 

instrument. Då hade musiken troligtvis känts mer neutral. Ett misstag jag gjorde var att 

introducera tersen i musiken, en dur-/mollters har en oerhört stark laddning. Om musiken 

ska vara objektiv bör man undvika tersen eller andra starkt laddade intervall. Något annat 

som jag hade svårt att beskriva var tystnad, både i Mad Men och i Mission: Impossible 

bygger stora delar av scenerna på tystnad. Här finns det en poäng att undvika musik. Jag 

tror att stora delar av detta perspektiv går att ersätta med ljudeffekter istället för musik, 

ljudeffekter har inte alls en lika stor laddning.  

Publikens tolkning 

Musiken i Mad Men och Mission Impossible, som enbart var tänkt att beskriva situationen i 

filmen, kom istället att beskriva andra saker utöver det som visas i bild. Här tror jag att min 
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musik skulle ha varit mycket mer sparsmakad som jag beskrivit ovan. Musiken beskrev till 

viss del det som sker i Modig, troligtvis blir detta mer tydligt eftersom scenen är så pass 

fysisk. Jag tror även att man är van att se detta i barnfilm där musik historiskt sett har 

använts för att beskriva situationen, det som kallas för ”Mickey Mousing”. 

En intressant sak var att många av de musikaliska val som jag gjorde beskrevs som 

komiska. Som nämnts ovan tror jag att musiken är överflödig när man enbart ska beskriva 

situationen. När musiken ska beskriva situationen är det lätt att den uppfattas som ”Mickey 

Mousing” vilket ger ett komiskt intryck. Här har ljudläggningen en betydligt effektivare 

och mer objektiv roll. Istället för att musiken berättar att karaktärerna går framåt är det 

bättre att man hör deras fotsteg. Musiken kommer alltid att uttrycka någon typ av värdering. 

6.4 Perspektiv 4 - ”Playing what the scene is really about” 
Min komposition  

När jag skrev musik utifrån detta perspektiv blev musiken dramatisk i förhållande till vad 

som sker i bild. Musiken är väldigt emotionell och tar mer plats jämfört med de andra 

perspektiven. Jag kände mig fri i mitt skapande och upplevde inte några restriktioner. Jag 

behövde inte anpassa musiken efter vad som sker i bild i samma utsträckning som i 

perspektiv ett och tre. Jag fick fria tyglar att beskriva det som jag upplevde som viktigt.  

Publikens tolkning 

Publiken upplevde scenerna som starkt emotionella. I Mission: Impossible lyckades jag inte 

helt med att förmedla den vision jag hade. Att koppla musiken till världens undergång kan i 

efterhand eventuellt kännas en aning långsökt. Möjligtvis hade man behövt någonting i 

bilden som gav en indikation på att världen är i fara. I Modig och i Mad Men lyckades jag 

till stor del med min vision vilket troligtvis berodde på att det jag ville beskriva med 

musiken hade en närmare koppling till det som visas i bild.  
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7. Diskussion  
Att skriva musik utifrån ett visst perspektiv har utmanat mig kreativt, metoden har fått mig att inte 

skriva musik utifrån min magkänsla utan utifrån filmens berättelse och handling. Denna metod har 

tvingat mig att analysera filmerna från grunden. Metoden har också hjälpt mig att upptäcka detaljer 

i scenerna som jag troligtvis inte hade upptäckt om jag hade skrivit musik utifrån min egen 

intuition. En sak som jag skulle vilja göra i framtiden är att skriva musik utifrån min magkänsla och 

sedan skriva musik utifrån dessa perspektiv. På så vis skulle jag kunna jämföra hur resultaten skiljer 

sig åt.  

Metoden har också utvecklat mina kunskaper om komposition och arrangering. Genom att begränsa 

mig till ett visst perspektiv tvingades jag att vara så kreativ som möjligt utifrån de förutsättningar 

som gavs. Jag var tvungen att använda skalor som jag vanligtvis inte använder mig av. Jag var även 

tvungen att modulera mellan olika skalor för att musiken skulle passa till bilden. Metoden krävde 

också att jag använde mig av instrument och spelsätt som jag inte har använt tidigare. Jag har också 

blivit mer medveten om hur olika musikaliska element påverkar lyssnarens känslor och 

associationer.  

Publikens tolkning stämde ibland överens med min vision och ibland inte alls. Några saker som vi 

var överens om var att virveltrummorna beskrev Meridas kamp, säckpiporna associerades till 

Skottland och att den rena mollskalan gav ett allvarligt intryck. Dessa är troligtvis musikaliska 

element som både jag och lyssningsgruppen har sett och hört flera gånger i film och musikstycken. 

Därför blir dessa element till musikaliska klyschor som fungerar. Andra mer ovanliga 

kompositionsval som t ex en minimal technolåt eller en pulserande synthbas gav ett mer subjektivt 

intryck och där stämde lyssningsgruppens tolkningar inte överens med min vision.  
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8. Slutsats 
Efter att ha undersökt de fyra perspektiv som jag har tagit från Karlins bok har jag lärt mig mycket 

om hur de olika perspektiven går att använda och hur de påverkar både min kreativitet och 

publikens tolkning. En slutsats jag kan dra utifrån mitt resultat är att musik som är icke-diegetisk 

alltid kommer att påverka berättelsen eller dramaturgin. Det går inte att skapa musik som är helt 

neutral som endast beskriver platsen (perspektiv två), såvida musiken inte är diegetisk. Faktum är 

att den icke-diegetiska musiken i perspektiv två i vissa fall berättade minst lika mycket om 

karaktärernas känslor och filmens budskap som perspektiv ett och fyra. Exempelvis tyckte 

lyssningsgruppen att den skotska musiken i Modig berättar mycket om Meridas person och hur 

viktig den sista pilen är för henne. Vad gäller perspektiv tre så tyckte lyssningsgruppen, precis som i 

perspektiv två, att musiken inte enbart beskrev det som jag hade komponerat utifrån. 

Lyssningsgruppen beskrev hur musiken i alla tre filmerna påverkade filmens dramaturgi snarare än 

att enbart beskriva situationen. Man kan alltså säga att när jag utgick från perspektiv två och tre så 

tvingades jag att tänka bort dramaturgin när jag komponerade. Trots detta så upplevde 

lyssningsgruppen att musiken påverkade dramaturgin ändå, iallafall när den var icke-diegetisk. 

Exakt hur musiken påverkade filmens dramaturgi var ibland tydligt för lyssningsgruppen och ibland 

otydligt och diffust. När det gäller perspektiv ett och fyra så var det enklare att förmedla min vision. 

Här tvingades jag att beskriva dramaturgin och detta uppfattade lyssningsgruppen till stor del.  

Sammanfattningsvis kan man säga att icke-diegetisk musik alltid kommer att påverka filmens 

dramaturgi. Antingen kan jag som filmkompositör välja den säkra vägen och skriva icke-diegetisk 

musik utifrån perspektiv ett eller fyra. Då har jag relativt stor kontroll över hur jag vill att publiken 

ska tolka scenen. Det andra alternativet är att skriva icke-diegetisk musik utifrån perspektiv två eller 

tre och frånskriva mig ansvaret för dramaturgin. Genom att låta mig inspireras av perspektiv två och 

tre kan jag skapa musik som påverkar dramaturgin på ett sätt som jag kanske inte har räknat med. 

När jag exempelvis ville beskriva karaktärernas rörelse med pizzicato skapades en komisk scen. När 

jag ville beskriva nattklubbsmiljön skapade den musiken spänning. På samma sätt skapade den 

skotska musiken mycket dramatik trots att den enbart skulle beskriva platsen. Kanske blir dessa 

musikaliska val helt fel eller så blir de helt rätt. Man vet inte förrän man har provat. Om man som 

kompositör endast vill beskriva platsen med hjälp av musik bör man skriva diegetisk musik. Om 

man endast ska beskriva situationen bör man göra detta med ljudeffekter istället. Dessa är slutsatser 

jag kan dra utifrån detta specifika arbete. Eventuellt går det att endast beskriva platsen eller 
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situationen med icke-diegetisk musik, trots att jag inte lyckades med det. Enligt mig verkar detta 

dock mycket osannolikt.  
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9. Avslutande reflektion  
När man ska skriva musik till en långfilm anser jag att det är viktigt att vara flexibel som 

kompositör. Det finns ingen anledning att begränsa sig och bara låta musiken beskriva en sak i 

taget. Jag har upptäckt att musik både kan beskriva platsen, karaktärerna och berättelsen samtidigt 

och det behöver inte vara fel. Troligtvis är det sådan musik som filmkompositören ska skriva. 

Ibland kan man dock försöka att endast beskriva en sak för att skapa en effekt. Att endast beskriva 

karaktärernas känslor kanske skapar en tydlighet som är viktig för filmscenen. Här gäller det för 

kompositören att hela tiden veta vad som passar bäst till filmen. Kompositören måste även här vara 

flexibel och tillåta sig att växla mellan perspektiven. Att musiken endast ska beskriva platsen kan 

passa perfekt till en del av filmscenen men bli helt fel fem sekunder senare. Det gäller att hela tiden 

veta vad som är viktigt i filmen och anpassa sin musik därefter. Att experimentera med dessa 

perspektiv tror jag dock är viktigt. Att skriva musik och låta sig inspireras av ett perspektiv som vid 

en första anblick upplevs som helt fel kanske gör att scenen får en helt ny betydelse och skapar 

någonting nytt. 
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Bilagor  
Bilaga A - Filmerna 
Nedan följer en kortfattad sammanfattning av de tre filmernas övergripande handling och en kort 

beskrivning av vad som sker i den specifika scenen som jag har skrivit musik till.  

Modig 

Filmen utspelar sig i det medeltida Skottland och handlar om Merida, en ung prinsessa som tillhör 

klanen Dun Broch. Merida är en ung och äventyrslysten prinsessa som inte alls vill vara lika 

väluppfostrad och ståtlig som sin mor, drottningen. Hon vill hellre vara ute i skogen och skjuta med 

sin pilbåge. I filmen finns det tre andra klaner och enligt traditionen ska prinsar och prinsessor gifta 

sig med en annan prins eller prinsessa från någon av de andra klanerna. En dag utlyses en 

bågskyttetävling där tre prinsar från de andra klanerna ska tävla om vem som ska gifta sig med 

Merida. Merida tycker att detta är orättvist. Hon vill också vara med och tävla för egen sak och inte 

alls gifta sig med en av dessa tre prinsar bara för att det förväntas av en prinsessa. Hon bestämmer 

sig för att smyga ner och delta i tävlingen. Här börjar scenen jag har valt. Filmen handlar om att 

bryta traditioner och våga gå sin egen väg.  

Scenen börjar med att Merida går in på skyttebanan, presenterar sig och berättar att hon också ska 

skjuta. Detta upprör publiken, de andra klanledarna och inte minst Meridas mamma och pappa. 

Bilden zoomar in på Meridas mamma, hon ser orolig ut och viskar: ”What are you doing?” för sig 

själv.   

Merida försöker skjuta men klarar inte av det eftersom hennes klänning är för åtsittande. Hon lyckas 

få klänningen att spricka så att hon kan röra sig ordentligt, vilket skapar starka reaktioner. Merida 

börjar skjuta samtidigt som hennes mor går ner på skyttebanan för att stoppa henne. Merida lyckas 

träffa mitt i prick på alla måltavlor. När hon avfyrar den sista pilen visas scenen i slow motion och 

bilden växlar mellan att visa pilen, de andra klanledarna och Meridas föräldrar. Klanledarna ser arga 

och förtvivlade ut. Mamman verkar förskräckt. Pappan ser undrande och orolig ut men man anar 

ändå att han verkar imponerad. Dramaturgin byggs upp och slutar med att hennes pil bryter den pil 

som redan satt i mitten av måltavlan. Scenen avslutas med att Meridas mamma kommer fram och 

Merida stirrar trotsigt in i sin mors arga blick.   
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Mad Men 

Denna serie utspelar sig i USA på 1960-talet där vi får följa huvudpersonen Don Draper som arbetar 

i reklambranschen. Vi får följa Draper både i hans arbetsliv och privatliv där han kämpar med bland 

annat sina relationer och sitt alkoholmissbruk. Draper har svårt att visa vem han egentligen är och 

anpassar sig mycket efter situationen vilket gör att både arbetskollegor och familjemedlemmar har 

svårt att förstå vem han egentligen är. Bland annat har han en något vacklande relation till sin dotter 

Sally. Draper är också väldigt hemlighetsfull kring sin egen uppväxt som är ganska mörk. Han är 

bland annat uppvuxen på en bordell. I slutet av serien väljer han att sluta vara så hemlighetsfull och 

visar sina barn var han har växt upp. Här börjar scenen jag har valt. 

Scenen börjar med att Draper sitter i bilen och småpratar med sina tre barn. Därefter går de alla ur 

bilen och fram till ett gammalt och slitet hus. Draper berättar att det är här han har växt upp och alla 

fyra står och tittar på huset. De står tysta och allvarliga och tittar en stund utan att säga något. I 

slutet av scenen tittar Sally på sin far, deras blickar möts och man får känslan av att Sally får ny 

förståelse för sin far.  

Mission: Impossible - Fallout 

Ethan Hunt är filmens huvudkaraktär. Han är en agent och jobbar för Impossible Mission Force, en 

agentbyrå ägd av den amerikanska regeringen. I denna film får han ett uppdrag att stoppa en hemlig 

extremist med koppling till terrororganisationen ”Apostlarna”. Organisationen planerar att spränga 

en tredjedel av världen med hjälp av tre ryska plutoniumkärnor som de stulit. Ethan och hans 

kollegor måste stoppa extremisten innan plutoniumbomberna sprängs. I scenen som jag har valt 

besöker Ethan och en av hans kollegor, August, en nattklubb där de har fått tips om att denna 

extremist befinner sig. 

Scenen utspelar sig inne på klubbtoaletten där de har hittat en misstänkt person. På denna toalett är 

alla handfat utanför toaletterna, i mitten av rummet. Där står den misstänkta mannen och tvättar 

händerna. August har en spruta med bedövningsmedel som de ska ge mannen. De närmar sig 

honom långsamt men de har svårt att ge sig på honom eftersom det finns andra toalettbesökare där. 

Bland annat kommer en person som ska tvätta händerna precis när Ethan och August ska ingripa. 

De står och väntar men den misstänkta mannen börjar ana något. Han tittar upp och ser på August 

genom spegeln och man kan ana att han har insett att de är ute efter honom. Ethan och August 

väntar tills alla andra har gått och ger sig sedan på mannen. Det slutar med att de lyckas 
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oskadliggöra honom och de hör då att det kommer nya toalettbesökare. August och Ethan 

bestämmer sig för att gömma den medvetslösa mannen för att inte bli avslöjade.  
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Bilaga B - Planering och regler inför lyssningsgruppen 
För att resultatet skulle bli så trovärdigt som möjligt krävdes planering inför utskicket av filmerna 

till min lyssningsgrupp. Tre saker var viktiga: 

1. Lyssningsgruppen fick inte veta vilken musik som hörde till vilket perspektiv. Jag ville att 

personerna skulle utgå från sin egen intuition och inte överanalysera musiken. Eftersom en 

biopublik aldrig vet hur en filmkompositör har tänkt kändes det rimligt att min lyssningsgrupp 

inte heller skulle känna till hur jag hade tänkt.  

2. Musikstyckerna spelas i olika ordning för de olika personerna i lyssningsgruppen. För att 

förhindra att resultatet blev lidande av att lyssnarna hade mer energi vid den första filmen 

jämfört med den 12:e var låtordningen slumpad. Själva filmscenernas ordning var dock 

konstant: först spelades film nummer ett med ett slumpvis valt perspektiv, sedan spelades film 

nummer två med ett slumpvis valt perspektiv och sist spelades film nummer tre med ett 

slumpvis valt perspektiv. Sedan började cykeln om och gick totalt fyra varv. Att filmscenerna 

inte var slumpvist valda berodde på att deltagarna inte skulle se samma filmklipp två gånger i 

rad. Det fanns annars en risk att de skulle jämföra de olika musikversionerna till samma film. 

3. Lyssningsgruppen såg först filmerna utan musik. Gruppen hörde då vilka ljudeffekter och 

dialoger som finns med. Detta gjorde även att de, rent objektivt, kunde sätta sig in i vad som 

sker i bild. Det fanns annars en risk att man som lyssnare upplever det första musikstycket som 

originalljud vilket gör att de andra känns fel eller sticker ut. Förhoppningsvis blev lyssnarna 

mer objektiva när de först fick se filmerna utan musik. 
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