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Sammanfattning 

Under mitt sista år på Musikhögskolan i Piteå har jag efter en lång tid av intresse för musik och 
TVspel skrivit egen musik till TVspelet ”Limbo”. Limbo gavs ut 2012 och har redan existerande 
musik som jag valt att inte lyssna på förrän efter detta arbete.  

Jag har undersökt vilka möjligheter och svårigheter som finns vid skapandet av spelmusik, hur 
förutsättningarna påverkar mina val av metoder, och vilken sorts musik jag kan skapa på egen hand 
med så lite hjälp som möjligt från andra musiker. 

Vid skapandet av musiken använde jag mig av videoklipp från olika delar av spelet, men skrev 
musiken med tanken att den även skulle kunna funka ”på riktigt”, alltså om man skulle 
programmera in den i själva spelet. Detta gjorde att jag valde att skriva musik som är 
innehållsmässigt och harmoniskt ganska avskalad, för att den skulle kunna förändras vid olika 
tillfällen beroende på vad spelaren gör. Jag har spelat in och programmerat nästan alla instrument 
själv, med undantaget elbas och viss kontrabas som spelas av andra musiker. Under arbetets gång 
förde jag loggbok med reflektioner som jag sedan använde mig av i denna text. 

Arbetet resulterade i sammanlagt ca 20 minuter musik som till stor del är baserad på gitarr, mitt 
huvudinstrument. Jag lärde mig mycket om verktyg för att förstärka känslor med hjälp av musik, till 
exempel hur jag kan använda tempo, harmonik och instrumentering, men även tystnad som har varit 
en viktig del av musiken i detta arbete. 

Under arbetet har jag alltid utgått från mina egna känslor och erfarenheter, alltså inte fokuserat på 
hur musiken skulle kunna uppfattas av andra.  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1. Personlig bakgrund 
Den första CD-skiva jag någonsin köpte var ”Smurfhits 2” (1997). Jag var åtta år gammal och 
kände ett behov av att börja lyssna på musik, inte för att jag själv var särskilt intresserad, men det 
var något som alla andra på skolan gjorde. Istället för att be mina kompisar om musiktips gick jag 
helt själv på affären med hundra kronor jag hade fått av mina föräldrar, en summa som begränsade 
urvalet något. Den enda skivan jag hade råd med som fångade mitt intresse var alltså ”Smurfhits 2”. 
I efterhand märkte jag att just den skivan inte gav mig det jag var ute efter, jag gjorde inga direkta 
sociala framsteg på skolan, och mitt intresse för musik lades på is. 

Fyra år senare fick jag spelkonsolen Nintendo 64 i julklapp med spelet ”The Legend of Zelda: 
Ocarina of time” (1998). Något som gjorde stort intryck på mig var musiken i spelet, skriven av 
Koji Kondo. Musiken fungerade ungefär på samma sätt som filmmusik, förstärkte olika känslor 
under spelets gång och verkade passa perfekt till de olika miljöerna man som spelare färdades 
mellan. Till skillnad från hur filmmusik ofta fungerar så fick musiken i ”Ocarina of time” ta väldigt 
stor plats och blev en lika viktig del i spelet som handlingen eller estetiken. Allt detta är så klart en 
analys jag gjort i efterhand, men jag kan nog säga att det var när jag spelade spelet mitt intresse för 
musik vaknade för första gången på riktigt. 

Ännu några år senare började jag lära mig spela gitarr och senare lite piano. Under mina år på olika 
musikutbildningar har jag spelat musik ur alla möjliga genrer, men något som följt mig hela vägen 
är ett brinnande intresse för instrumental musik och TVspelsmusik (hädanefter kallat spelmusik). I 
detta arbete vill jag därför prova på vad jag kan åstadkomma genom att använda den kunskap och 
de musikaliska referenser jag samlat på mig under åren till att skriva egen spelmusik. 
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2. Syfte 
Syftet med mitt arbete är att skriva musik och arrangera om den för att förmedla olika känslor till 
olika situationer och miljöer i TVspelet ”Limbo” (2010).  Jag vill också undersöka hur jag kan göra 
musiken formbar för att den ska kunna förändras vid olika tillfällen, och även vilka möjligheter som 
finns att skapa så mycket som möjligt av den klingande musiken själv. När jag skriver musiken 
utgår jag från att den även ska kunna fungera ”i verkligheten”, alltså att den faktiskt skulle kunna 
programmeras in i spelet och få avsedd effekt.  

• Vilka konstnärliga möjligheter finns vid skapande av spelmusik? 
• Hur kan jag skriva musik som kan omformas vid oförutsägbara tillfällen beroende på vad som 

händer i spelet? 
• Vilka konstnärliga begränsningar och möjligheter finns vid programmering av vad instrument 

spelar? 
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3. Begrepplista 

DAW: En förkortning av Digital Audio Workstation, en term som innefattar olika inspelnings- och 
ljudredigeringsprogram, till exempel Avid Pro Tools, Logic Pro, Ableton eller Cubase. 

Logic Pro X: Apples egna DAW. Logic är det program jag valt att använda eftersom det är anpassat 
för att snabbt kunna spela in låtidéer med hjälp av mjukvaruinstrument och har ett enkelt gränssnitt. 

Sampling: En kortare inspelning. Många mjukvaruinstrument består av ett stort antal samplingar 
som tillsammans skapar ett virtuellt instrument. 

Slidegitarr: Gitarr spelad med ett rör, oftast i glas eller metall, trätt över ett av vänsterhandens 
fingrar. Det gör det möjligt att intonera steglöst över gitarrens hals. 

Dubba: Att dubblera, alltså att göra två tagningar av ett instrument med samma innehåll. 
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4. Material och förberedelser 

4.1 Intervjuer och litteratur 
När jag började med detta arbete under hösten 2015 befann jag mig i Los Angeles för två månaders 
utlandsstudier. Jag ville prata med någon som faktiskt skrivit spelmusik och fick kontakt med 
Kenny Meriedeth som tillsammans med Vince Dicola skrivit musik till bland annat ”Angry Birds: 
Transformers” (2014) och ”Transformers: Devastation” (2015). Det här är spel som inte har mycket 
gemensamt med den typen av spel som Limbo är, men det jag var intresserad av var att se hur 
Kenny och Vince rent praktiskt jobbat under sina projekt. Detta var alltså min utgångspunkt för vårt 
samtal, men när vi pratade med varandra märkte jag att Kenny hade betydligt mer kunskap och 
erfarenhet i andra grenar av musikbranschen och mitt intresse riktades om. Det slutade med att vi 
pratade om allt möjligt kring musik och branschen i allmänhet under en eftermiddag, och jag gick 
därifrån lite besviken på mängden information jag fått ut som var relevant för mitt arbete, men 
samtidigt väldigt inspirerad. Så vad fick jag egentligen ut av vårt samtal?  

Det jag fick ut av detta var främst inspiration, men även olika sätt att angripa utmaningar som kan 
uppstå under komposition av spelmusik. Till exempel använde sig Kenny och Vince ofta av 
tempoförändringar och musikaliska element som var oberoende av tempo för att passa in musiken 
till olika händelser och situationer. Kenny pratade också om hur bra han och Vince fungerade ihop, 
Vince är enligt honom ett musikaliskt geni som sprutar ur sig idéer i ett högt tempo, och Kenny är 
bättre på att ha kontakt med kunderna, att förstå vad det egentligen är för musikalisk produkt de är 
ute efter. Enligt Kenny är beställningarna oftast vaga i sina beskrivningar, och det blev även en 
utmaning i mitt arbete att omvandla de känslor och idéer jag fått under processen till musikaliska 
produkter, och sedan beskriva dem i musikaliska termer.   

Inför mitt arbete läste jag också ”Zelda - the Ocarina of Time: Ett exempel på spelmusik som 
deskriptiv musik” (Nilsson, 2004). I denna uppsats diskuterar Staffan Nilsson semiotik inom musik. 
Kortfattat är semiotik studiet av tecken och symboler, hur saker uppfattas och kan ha olika 
betydelser inom olika kulturer. Staffan Nilsson ger exempel på musikaliska symboler inom spelet 
Ocarina of Time, till exempel spelas den här rytmen av en banjo när spelets huvudkaraktär rider på 
sin häst: 

Detta ska alltså symbolisera hästens galloperande, och är tydligt för de som vet hur en hästs 
galloperande låter. Staffans uppsats är en analys av musik i efterhand, men inför mitt eget arbete 
kunde jag ta inspiration härifrån, framför allt gav det mig en infallsvinkel som hjälpte mig i vissa 
situationer. 

4.2 Inspelning 
Under min tid i Los Angeles hade jag inte möjlighet att spela spelet, så för att komma igång letade 
jag upp en inspelning på Youtube av spelets första tio minuter.  Fram till avsnitt nr 5.4 använder jag 1

mig i arbetet av detta videoklipp. Därefter är allt videomaterial inspelningar av när jag själv spelar. 

 https://www.youtube.com/watch?v=u29w8UyL1xg1
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https://www.youtube.com/watch?v=u29w8UyL1xg


Även fast jag använde mig av inspelad video under hela arbetet ville jag skriva musiken som om det 
vore ”på riktigt”, alltså som att den skulle kunna fungera i själva spelet. 

Jag valde att spela in all musik i Logic Pro X som jag är bekant med sedan tidigare. I Logic kan 
man även importera videofiler för att kunna se videon spelas i samma bildruta som 
inspelningsprogrammet, vilket har varit en enorm hjälp i mitt arbete. Vad jag vet finns ungefär 
samma funktion även i andra inspelningsprogram, men Logic är anpassat för att snabbt kunna spela 
in idéer och smidigt installera och använda olika mjukvaruinstrument.  

För inspelning av akustiska instrument använde jag mig av en enda mikrofon, en SE2200a. Det är 
en relativt billig kondensatormikrofon jag äger och jag var intresserad av vilka resultat jag skulle 
kunna få med så pass enkla medel. Resten av instrumenten jag använt är antingen kopplade rakt in i 
mitt ljudkort eller mjukvaruinstrument. Vid inspelning av ljud utomhus använde jag mig av en 
Zoom H4N. 

Jag har valt att inte lägga fokus på mixningen av musiken i detta arbete, utan bara gjort väldigt 
grundläggande mixar av de olika delarna. Det är så klart en viktig del i hur musiken låter i 
slutändan, men jag har varit mer intresserad av själva processen att skapa musiken fram till det 
stadiet, snarare än att skapa en färdig produkt. 

4.3 Loggbok 
Jag har under skapandet av musiken fört loggbok med egna reflektioner som jag sedan gått tillbaka 
till för att skriva texten till detta arbete. 

4.4 Limbo 
Jag vill i det här avsnittet skriva några ord om varför jag valde just detta spel att jobba med, 
eftersom det har stor betydelse för slutresultatet. Om du som läsare någon gång vill spela Limbo vill 
jag varna för att jag kommer avslöja betydande händelser från spelet i detta avsnitt. 

Innan jag började med arbetet bestämde jag mig för två kriterier i val av spel. Det skulle vara något 
som jag aldrig spelat eller hört musiken till, och det skulle finnas en handling. 

Limbo är ett spel jag varit intresserad av länge, men aldrig tagit mig tid till att spela. Jag visste 
också att det helt saknar dialog, att handlingen istället utspelar sig på ett mer subtilt sätt och berättas 
genom olika händelser som är upp till spelaren att tolka själv. Jag spelade igenom det några gånger 
och det visade sig finnas ett djup i berättandet jag inte var beredd på. 

I Limbo styr man en liten pojke som vaknar upp i en mörk, svartvit skog. Vid en första anblick är 
det ett enkelt sidescroller-äventyr,  och det enda man vet på förhand är att den lilla pojken letar efter 2

sin syster. Under spelets gång får man ingen uppenbar förklaring till var man befinner sig (spelets 
titel är dock en stark ledtråd) eller vad som egentligen händer på vägen. Spelet slutar med att pojken 
flyger genom en glasruta och kommer tillbaka till skogen från början av spelet. Där kommer han till 
slut ansikte mot ansikte med sin syster. Hon står på huk med ryggen mot pojken och gräver i 
marken under en trädkoja. Innan hon hinner vända sig om blir skärmen svart och eftertexterna 
rullar. Efteråt kommer man tillbaka till spelets startmeny där trädkojan används som bakgrundsbild. 

 En typ av spel där man oftast rör sig i en tvådimensionell värld och tar sig genom olika hinder.2
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Många teorier om vad handlingen i Limbo egentligen är har uppstått i diskussioner på olika 
spelforum, och i en artikel på spelsidan Kotaku har Kevin Wong samlat ihop några av de mest 
populära.  Min egen tolkning har varit betydelsefull för mina musikaliska val i detta arbete, därför 3

vill jag berätta kort om hur jag tolkat spelets händelser. Till att börja med håller jag med några av de 
teorier Kevin Wong lyfter fram, pojken är död och befinner sig i Limbo. Spelets olika delar skildrar 
olika delar av pojkens liv innan han dog, till exempel börjar spelet med att pojken tar sig igenom en 
obehaglig skog där han på vägen möter några av sina rädslor. Wong ger mobbare, spindlar och 
rädslan för att drunkna som exempel. I senare delar går pojken genom ett risigt hotell och en 
industrimiljö. Jag tänker att dessa delar representerar hans föräldrar, att pappan skulle kunna ha 
jobbat på en fabrik och mamman skulle ha kunnat vara städerska eller i något annat sammanhang 
jobbat på hotell. I vilket fall tolkar jag det som att det var en fattig familj där föräldrarna ofta inte 
var närvarande utan slet för att få ha mat på bordet. Pojkens band till sin syster blev därför väldigt 
starkt, varför det är minnet av henne som driver honom framåt genom limbo. Anledningen till att 
han befinner sig där efter sin död tror jag beror på en av två saker. Antingen har spelets skapare haft 
den gamla katolska idén om limbo i åtanke, att odöpta barn hamnar där automatiskt, eller så beror 
det på att pojken begått en synd under sitt liv. Min tanke är att han på något sätt varit delaktig i sin 
systers död. Att han kanske råkat knuffa ner henne från trädkojan som är central i spelets slutscen, 
och även i startmenyn innan man ens påbörjar själva spelet. Det skulle kunna vara ännu en 
anledning till varför systern har en så betydelsefull roll på pojkens resa genom limbo. 

 http://kotaku.com/the-most-depressing-theories-on-what-limbo-means-17242763673
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5. Genomförande 
I kommande avsnitt går jag i detalj igenom musiken som skapats till olika delar av spelet. 

5.1 Ett litet frö 
Efter att tittat på youtubeklippet några gånger och fört anteckningar under tiden över vilka intryck 
och känslor jag upplevt kändes det som att jag hade tusen idéer om hur musiken skulle vara, men 
ingen aning om i vilken ände jag skulle börja. Jag bestämde mig för att börja i samma ände som jag 
ofta gör när jag skriver egen musik i andra sammanhang - genom att sätta mig ner och 
experimentera på mitt huvudinstrument, gitarren. Jag började i tonarten a-moll och märkte ganska 
snabbt att jag hade lätt för att fastna och spela invanda mönster, så för lite extra inspiration bytte jag 
till c-moll, en tonart jag som gitarrist inte är lika van vid. 

Idén till vad som skulle bli spelets huvudtema kom när jag lyssnade på inspelningen av min 
improvisation och fastnade för den här melodin:  

Det påminde mig om när man söker efter någon annan och ropar ”hallå”, med melodin av en 
fallande liten ters. En genomgående känsla jag hade när jag spelade Limbo var just ensamhet, därför 
kände jag att det här var en riktigt bra utgångspunkt.  

Jag jobbade vidare med att hitta en väg för melodin att gå, samtidigt som jag försökte hitta en 
harmonik som förstärkte känslan i melodin. Efter ett tags improvisation lät det så här: 

 Denna ackordföljd upplever jag sakna upplösning eftersom den slutar på ackordet G-moll 
(hädanefter förkortat Gm), ett ackord jag inte känner någon spänning i just i det här sammanhanget. 
För en tydligare spänning hade jag valt G eller G7 som sedan löses upp när ackordsvändan börjar 
om med Cm. Jag gjorde det här valet för att symbolisera hur pojken i spelet kämpar sig framåt 
under spelets gång utan att komma till någon tillfredsställande upplösning förrän i slutet, och även 
där är upplösningen inte självklar. En tanke med detta var även att göra det möjligt för musiken att 
förändras nästan när som helst utan att jag som spelare och lyssnare upplever att det låter konstigt 
eller tappar riktning, till exempel när man dör. 

5.2 In i Limbo 

Limbo inleds med att pojken långsamt vaknar upp i skogen och börjar röra sig framåt. För att 
matcha det långsamma tempot i inledningen lämnade jag det ganska fritt från musik. Med de första 
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två tonerna gav jag en liten introduktion till temat som kommer in något senare, samtidigt som det 
symboliserar ”hallå-ropet”. Tanken var att det skulle upplevas ungefär som när man vaknar från en 
dröm där man hör sitt namn ropas, i det här fallet av pojkens syster. Tonerna spelas av en elgitarr, 
och genom spelet kommer systern alltså symboliseras av just elgitarren. Att låta ett instrument 
representera en specifik karaktär var en idé som inspirerats av Prokofjevs Peter och vargen (1936). 
För mig är systern drivkraften som får pojken att röra sig framåt, därför är elgitarren en del av 
musiken genom hela spelet. 

I ”Limbo” finns många sätt att dö, och under min första vända genom spelet hände detta många, 
många gånger. I detta första videoklipp dör spelaren omedelbart på spelets allra första hinder. Jag 
ville att något skulle hända i musiken vid dessa tillfällen, att den avbryts på ett smidigt sätt. Jag 
valde att spela in olika ljud som spelas varje dödsfall, och skiljer sig åt beroende på hur musiken 
låter vid tillfället. Fler exempel på detta kommer i senare videoklipp. 
    
Efter ett tag zoomar spelets kamera ut och miljön öppnar upp sig. Här tyckte jag att det passade att 
spela temat, i en något avskalad version. Elgitarrmelodin tillsammans med en akustisk gitarr, 
kontrabas och visp-trummor lämnar mycket luft i musiken som i senare delar fylls i av andra 
instrument.  
    
Trummorna var från början helt programmerade i Logic, men jag upplevde att det lät stelt och 
onaturligt. Jag ville inte heller att det skulle låta som ett vanligt trumkomp, jag ville bara ha något 
som drev musiken framåt. Eftersom en stor del av spelet utspelar sig i en skog fick jag idén om att 
faktiskt spela in ljud från en skog och använda dessa som trumljud.  Jag gav mig ut i skogen här i 
Piteå med en stereomikrofon och fick hjälp med att skapa ljuden av en vän, Magnus Ricklund. 
Vispljudet jag använt är alltså en grankvist släpad mot marken som jag klippt ihop till ett sorts 
vispkomp, och baskaggen är ljudet av Magnus som står och hoppar på en gammal träbro. Jag har 
också kombinerat det med en av Logics egna samplade baskaggar för att ge ljudet lite mer tryck. 
Resultatet tycker jag blev ett ljud som man skulle kunna höra i skogen snarare än någon som spelar 
på ett trumset. 
    
Nästa miljö är en sjö som pojken korsar med en båt. Min instinktiva tanke var att låta vattnet 
representeras i musiken av ett nytt instrument, snarare än att ändra på hur eller vad de andra 
instrumenten spelar. Jag kom att tänka på låten ”Little April Shower” från filmen ”Bambi” (1942) 
som spelas i en scen där det börjar regna. I mitt minne började den med ett piano, men när jag 
lyssnade på låten visade det sig vara en klarinett. Jag bestämde mig för att ändå lita på min första 
tanke och låta vattnet representeras av ett piano. Jag spelade in en slinga i ett högre register än de 
akustiska gitarrerna för att fylla ut ljudbilden. Här kommer också en tonartshöjning i musiken för att 
inge en liten känsla av hopp. 
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Efter ett tag tätnar skogen, och miljön förde mina tankar till svensk folkmusik. Jag provade att spela 
in en liten improvisation på akustisk gitarr inspirerad av Roger Tallroths gitarrspel i 
folkmusikbandet Väsen. Här använde jag en mollskala med både liten och stor sjua, och liknande 
drillar som Tallroth använder för att få en liten smak av folkmusik. När temat kommer tillbaka ville 
behålla samma känsla av ensamhet och långsamma strävande tillsammans med 
folkmusikinfluensen, så jag lade till ett gitarrspår som spelar små utfyllnader med samma tonspråk 
som i improvisationen. 
    
När temat spelats en vända är spelaren kvar på samma hinder och verkar ha lite problem med att ta 
sig fram. Jag ville att något skulle hända i musiken som manar spelaren att kämpa på och ta sig 
vidare, något som även skulle kunna användas vid andra tillfällen spelaren är kvar på samma plats 
under en längre tid. Eftersom både melodin och harmoniken rör sig neråt i tonhöjd tänkte jag att det 
skulle vara passande med en gitarr som spelar uppåt som en kontrast, och som samtidigt 
symboliserar en gnutta hopp, en liten röst i huvudet som säger ”kom igen nu, du fixar det här”. Jag 
spelade in en akustisk slidegitarr för att fylla det här syftet. 
    
Efter att temat spelats i ungefär en minut kommer pojken plötsligt till en stor sten som rullar mot 
honom. Här ville jag ha något som speglar hotet i situationen och provade att spela in två fioler med 
tremolo. Den ena spelar unisont med melodin, den andra en liten sekund under. Jag blev nöjd och 
tänkte att instrumentet fiol skulle få representera olika hot senare i spelet också. Jag tänkte inte på 
det vid tillfället, men varför jag valde just fiol som spelar sekundstämmor kan ha att göra med 
associationer till filmen ”Psycho” (1960). I den berömda duschscenen blir en kvinna huggen av en 
kniv, där varje hugg betonas av korta, aggressiva fioltoner. 

5.3 Bossfight! 

En traditionell modell inom spel är att spelaren tar sig igenom olika banor som var och en avslutas 
med ett klimax där man måste besegra en stor och utmanande fiende, en så kallad boss. Limbo är 
inte riktigt uppbyggt på det sättet, det finns inga tydliga banor. En bit in i spelet stöter pojken dock 
på vad jag upplever som spelets första och enda boss, en stor spindel.  
    
När jag spelade den här delen av spelet kände jag en stress över spindeln som då var det största 
hotet hittills, som kunde döda mig med bara ett hugg. Jag funderade även över vilka musikaliska 
associationer jag hade till spindlar. Även fast jag vet de största spindlarna finns nästan överallt 
under ekvatorn associerar jag dem främst med Sydamerika. Därför var min första tanke något latin-
inspirerat.  
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Med detta i bakhuvudet började 
jag återigen med gitarren och 
spelade en rytm i 6/8, i ett högre 
tempo än förut. Eftersom jag ville 
att musiken skulle vara formbar 
valde jag en enkel harmonik som 
egentligen bara växlar mellan 
tonika, Cm, och dominant, G7b9. 
Dominanten i det här fallet utgörs 
av klättrande dimackord, tanken med detta var att 
efterlikna en spindels klättrande. Redan från början hade 
jag en tanke om att musiken skulle öka i intensitet ju närmare pojken kom spindeln, så jag bestämde 
att dimackorden bara skulle spelas när den var i bild. När spindeln kommer ur bild vilar harmoniken 
på tonikan, och några av instrumenten plockas bort. Som förut representerar fiolerna ett hot, 
spindelns hugg. Denna gång ännu mer inspirerat av Psycho spelar de korta, höga toner. Elgitarren 
spelar en variation av temamelodin som följer harmoniken, till skillnad från tidigare då jag skrev 
melodin först. 
    
Eftersom spindeln rör sig lite oberäkneligt valde jag att byta taktart från 6/8 till 5/8 ibland för att få 
en lika oberäknelig känsla i musiken.  
    
När pojken till slut besegrat spindeln genom att låta den hugga av sina egna ben i en björnsax flyr 
den och som spelare förstod jag att det inte var över, att den skulle komma tillbaka. I musiken 
speglas detta genom att den bara tonas ut, istället för att få en ordentlig avslutning. 

5.4 Fast i nätet 

Strax efter att ha besegrat spindeln första gången kommer pojken till spindelns näste där han fastnar 
med fötterna i ett nät på marken. Här tappar man som spelare kontrollen över vad som händer, det 
enda man kan göra är att vicka fram och tillbaka för att försöka ta sig loss, utan att lyckas. Längden 
på denna scen är alltså förutbestämd, och därför kunde jag anpassa musiken specifikt efter vad som 
händer i videoklippet.  
    
Återigen började jag med den akustiska gitarren och spelade samma figur som en av gitarrerna 
under förra mötet med spindeln, denna gång i ett lågt tempo som ökar ju närmre spindeln kommer. 
När jag spelade spelet och spindeln högg pojken tänkte jag första gången att jag misslyckats, att det 
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fanns ett sätt att ta sig loss. Spindeln fortsatte dock med att vira in honom i sitt nät, och jag förstod 
att det var en förutbestämd händelse. I musiken speglas denna lilla känslomässiga bergochdalbana 
med en längre version av dödsljudet som slutar på dominanten för att ge ett intryck av att resan 
kommer fortsätta. 

5.5 En kreativ dag 

En dag provade jag att sätta mig ner och skriva en låt med A-och Bdel inspirerad av det jag dittills 
skrivit till Limbo. Jag hade inget särskilt syfte med detta, det var bara musik jag kände för att spela 
in den dagen. När jag började visste jag inte om jag faktiskt skulle komma använda låten i mitt 
arbete, men allt eftersom den växte fram blev jag inspirerad att använda den som en slutvinjett. Allt 
eftersom jag skrev musik till delar av spelet jobbade jag även med denna låt och lade till element 
från resterande delar.  

När låten blev färdig upplevde jag delar av den som hoppfull och tyckte att den även skulle passa 
när pojken just tagit sig loss från spindelns näste och hoppar vidare mot frihet, fortfarande inlindad i 
nätet. Jag provade att lägga in en avskalad version, eftersom min första inspelning innehåller ganska 
många spår och blev lite för storslagen för denna del. Låten i sin helhet tar jag upp i avsnittet ”slutet 
och eftertexterna”. 

5.6 Sista mötet 

Pojken jagas av spindeln vid två tillfällen, och vid det tredje och sista mötet har den bara ett ben 
kvar. Därför skalade jag även av musiken tills det bara var två gitarrer kvar. I många andra spel när 
jag klarat en boss brukar jag få en känsla av triumf, men här kändes det mest tragiskt när pojken för 
hand sliter av det sista benet från spindeln, så jag valde att bara låta musiken dö ut med en antydan 
av de ljud som spelas när pojken själv dör. 
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5.7 Att tappa kontrollen 

I den här sekvensen blir pojken blir kontrollerad av en sorts parasit, en mask som sätter sig fast i 
hans huvud. Det som händer är att spelaren delvis tappar kontrollen över honom, han går av sig 
själv åt ett håll tills han kommer in i ljuset. Där verkar masken inte trivas, och byter håll. Spelaren 
kan styra i vilken hastighet han går, och hoppa. Målet är att lyckas styra honom till några varelser 
som hänger i taket som äter upp masken. 

Jag utgick från versionen av temat från början av spelet och gjorde några ändringar. Det första jag 
gjorde var att förvrida ljudet på elgitarren, som att pojken fortfarande tänker på sin syster men inte 
kan tänka klart. Sedan lade jag till en puka som spelar sextondelar, ungefär som en romersk 
trumslagare på en båt som styr vilket tempo dess slavar ska ro i. Jag ville att kontrabasen skulle 
drönande ligga kvar på samma ton, men lyckades inte få fram det ljud jag ville ha med hjälp av den 
programmerade basen. Därför tog jag hjälp av Magnus Ricklund med att spela in en riktig 
kontrabas. Han bidrog med två idéer: att spela med stråke, och att under den långa tonen glida 
närmre och närmre stallet med stråken för att få fram fler övertoner vilket skapar ett ganska 
obehagligt ljud.  

5.8 Regnet öser ner 

Vid ett tillfälle av spelet börjar det regna, och kommande delar innehåller olika vattenbaserade 
pussel. Eftersom jag tidigare använt pianot på de ställen vatten förekommer provade jag att spela in 
en improvisation på piano som övergår i en variant av temat. Regnet faller först tungt och jag 
försökte att spegla det med tunga ackord under improvisationen. Efter ett tag upplevde jag regnet 
som lite lättare och försökte följa det. Sedan lade jag till elgitarren på olika meloditoner. 

5.9 Upp och ner 
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När jag spelade den här delen fick jag en idé som hade med en av spelets mekanismer att göra. På 
vissa ställen kan pojken vända på gravitationen för att lösa olika pussel, och jag började fundera hur 
jag skulle kunna vända upp och ner på musiken vid dessa tillfällen. Att vända upp och ner på själva 
notbilden var ett kul experiment, men resultatet avvek för mycket från den tidigare känslan i spelet, 
det blev för glatt helt enkelt. 

Min nästa idé var att spela in det instrumenten tidigare spelat, men baklänges för att sedan vända på 
ljudfilerna. Tanken var att få en sorts baklängeseffekt, men att melodin och harmoniken skulle vara 
densamma. Det visade sig vara väldigt svårt, särskilt med den akustiska gitarr som plockar brutna 
ackord. När jag spelat in den baklänges och sen vände på ljudfilen klingade tonerna över varandra 
på ett ganska fult sätt, så jag tänkte om. Nu provade jag istället att spela in ackorden ett åt gången 
och spelade helnoter istället för att bryta dem, och kom åt baklängeseffekten jag ville ha. 
Kontrabasen och trummorna lät jag vara för att behålla stadigheten i musiken. Eftersom spelaren 
kan vända på gravitationen när den själv vill spelade jag in två versioner av musiken. En utan 
baklängeseffekten och en med, för att teoretiskt kunna byta mellan dem när som helst. I det här 
fallet ”fadeade”  jag in och ut de olika spåren när gravitationen ändrades i mitt videoklipp. 4

5.10 Fabriken 

Ett av de stora miljöombytena i Limbo sker när pojken kommer till en slags industrimiljö. Som jag 
skrev i avsnittet ”Limbo” tror jag att denna miljö representerar pojkens pappa, och jag ville att 
musiken skulle spegla deras relation samtidigt som den passar in i själva miljön.  

 Fade: en volymsänkning till tystnad (fade out), eller höjning från tystnad till önskad nivå (fade in) 4
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Eftersom det är ett stort miljöombyte ville jag att soundet skulle skilja sig lika mycket. Jag behöll 
ungefär samma melodi och sound i elgitarren, därefter försökte jag skapa ett nytt trumsound. I 
Logic finns samplade ljudeffekter, till exempel olika metalliska ljud. Jag använde dessa till att spela 
in ett sorts trumkomp, vilket jag tycker gav ett tydligt industriellt sound. Sedan valde jag  en 
harmonik som kändes mer tragisk än tidigare eftersom denna miljö för mig belyser två saker. En 
pappa har förlorat sin son, och eftersom pojken är vid medvetande i den här världen lever han 
vidare medveten om att ha förlorat sin pappa.  
    
Kontrabasen har nu bytts ut mot en elbas, spelad av Emil Johansson. Jag provade att spela in några 
tagningar då jag själv spelade men blev helt enkelt inte nöjd med resultatet. Jag gillade Emils anslag 
sedan tidigare och bad därför honom att hjälpa mig. 
    
De akustiska gitarrerna bytte jag ut mot olika synthar som skulle passa bättre i den ljudbild jag ville 
ha. Under inspelningen av dessa höll jag spelsättet enkelt med långa, tunga ackord för att spegla 
känslan av pojkens tunga hjärta. 

5.11 Slutet och eftertexterna 

Här når spelet sitt klimax och pojken kommer äntligen ikapp sin syster. Musiken är på ett sätt en 
sammanfattning av många av de musikaliska delarna genom spelets gång. Melodin rör sig nedåt i 
terser, spelad av en akustisk gitarr istället för elgitarren, som nu istället fått en utfyllnadsroll. Detta 
speglar hur systern inte längre är pojkens drivkraft, hur han nu kan gå vidare. 
Folkmusikinfluenserna från spelets början finns kvar i instrumenteringen, artikulationen i melodin, 
och harmoniken. Jag använde mig av akustiska gitarrer, mandolin och kontrabas för kompsektionen.  
För en fylligare ljudbild spelade jag in flera gitarr- och mandolinspår, och dubbade några av dem. 
Harmoniken är ganska enkel visharmonik 
i moll, fast med en subdominant som 
växlar mellan dur och moll vilket ger både 
en känsla av vemod och glädje över att 
pojken till slut hittat sin syster. Jag tänker 
att han hittat henne betyder antingen att de 
nu kommer få vara tillsammans, eller att 
han inser att han är död och aldrig 
kommer få återse henne. 
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5.12 Tystnad 
En viktig del i musiken har varit tystnaden, jag har använt mig av långa pauser i musiken, och även 
lämnat stora partier fria från musik. Detta för att förstärka den genomgående känslan av ensamhet 
som infann sig när jag spelade spelet och befann mig i Limbos värld. Jag upplevde också att det 
förstärkte alla de känslor som jag ville att musiken skulle ge.  

5.13 Några avslutande ord 
Efter att ha skrivit den musik jag ville till detta arbete kände jag att det fortfarande fanns utrymme 
för att göra mycket mer, flera delar av spelet som jag kände saknade musik. Min avsikt från början 
var som sagt inte att göra en färdig produkt, utan att undersöka hur man kan gå tillväga för att skapa 
denna typ av musik, men jag är glad att jag hade så kul på vägen att jag ville fortsätta. På grund av 
den mängd tid jag hade att disponera valde jag att ändå nöja mig här och fokusera på skrivandet av 
själva textdelen i arbetet.  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6. Diskussion 

6.1 Ramar 
Under arbetets gång har jag fått en inblick i vad det innebär att skriva musik utifrån givna ramar. En 
viktig faktor i arbetet som påverkat mina musikaliska val har varit det faktum att förutsättningarna 
kan förändras i och med spelarens val. Det gjorde att jag valde att skriva musik som är ganska 
enkel, både i harmoniken och antalet beståndsdelar. På så sätt kan förändringar ske med ganska små 
medel utan att det bryter av upplevelsen för spelaren.  

Att ha dessa ramar gav mig en ny infallsvinkel på hur jag kan skapa, att upprepning kan vara något 
positivt. När man spelar ett spel ger man kanske inte alltid full uppmärksamhet till musiken och 
ledsnar därmed inte lika lätt på saker som upprepar sig. Att skriva sådan musik har också gett mig 
en större uppskattning för upprepning i övrig musik, något jag kan ta med mig till exempel när jag 
improviserar i grupp. Förut har jag upplevt att jag ofta har ganska bråttom att ta musiken åt ett nytt 
håll vid sådana tillfällen, medan jag nu kan känna att jag har lättare att ge plats till en långsammare 
förändring och låta idéer växa allt eftersom. Detta gäller även när jag spelar vanliga låtar 
tillsammans med andra, det är nu lättare att till exempel spela samma gitarrkomp en hel låt utan att 
konstant vilja göra små variationer som egentligen bara är för min egen skull. Att kunna vara 
bekväm i upprepning kan vara något som gynnar låten.    

Ett annat sätt att åstadkomma musik som kan förändras när som helst är det sätt originalmusiken är 
skriven på. Jag lyssnade på denna, skriven av Martin Stig Andersen, efter att ha gjort färdigt min 
musik. Det är ungefär 20 minuter musik totalt som består till stor del av olika långsamt svepande 
synthmattor. Förutom att det skiljer sig helt från min musik rent soundmässigt saknar den till stor 
del också melodier och rytm. Att göra något liknande hade underlättat arbetet med att få musiken så 
formbar som möjligt. Denna typ av musik kan börja och sluta när som helst utan att det blir för 
abrupt, och hade kanske inte fått så mycket uppmärksamhet av mig om jag hade hört den under 
spelets gång. Den bildar ett ljudlandskap som ligger i bakgrunden, men saknar det jag försökt sträva 
efter under mitt arbete, att den ska vara en del av historieberättandet och hjälpa till att lyfta fram 
olika känslor och tankar hos spelaren. Funktionen originalmusiken istället får för mig är någon form 
av bakgrundsljud, som ett tillägg i miljön snarare än i själva historien. 

Precis som min musik är originalmusiken också sparsamt utplacerad. Att spela igenom spelet för 
första gången tog mig ungefär tre timmar, och totalt finns det ca 20 minuter musik som återanvänds 
på olika ställen. Om jag skulle lägga till något till min musik skulle det vara någon liknande typ av 
bakgrundsmusik, bara för att det inte ska bli för stora kontraster mellan partierna, och för att själva 
tystnaden också ska få en effekt. Mängden musik jag skrivit gör att det finns långa partier i spelet 
som är helt tysta, och jag inser i efterhand att jag skulle vilja ha någon typ av bakgrundsmusik på 
många av dessa. 

6.6 Programmering 
Att programmera instrument har satt vissa begränsningar för både processen och resultatet. Det 
hade varit intressant att se hur resultatet hade blivit om jag använt riktiga stråkinstrument, något jag 
valde bort i brist av tid. De stråkpartier jag skrivit är väldigt simpla och i bakgrunden, men jag hade 
gärna låtit en fiol ta plats och spela mer melodier, särskilt de partier som är mest influerade av 
folkmusik. När jag provade med de mjukvarufioler jag hade tillgång upplevde jag att det blev för 
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tydligt att det inte var riktiga instrument, och valde därför att låta dem vara i bakgrunden där det 
inte blir lika tydligt. 

Valet att programmera flera instrument istället för att spela in dem med andra musiker har varit 
positivt i det att jag lärt mig mycket, och fått fördjupa mig i hur stora möjligheter jag faktiskt har i 
att jobba själv med en laptop. Jag kan återskapa i princip vilket instrument som helst, men det blir 
inte alltid lika nyanserat som när en duktig musiker spelar samma sak på ett riktigt instrument. Till 
mina ändamål har jag ändå känt att det nästan alltid fungerat med de programmerade instrumenten 
då deras samplingsbibliotek är av hög kvalitet. De gånger jag upplevt att det inte låter bra nog har 
jag saknat nyanserna i hur de spelas av en riktig musiker, och det har gällt instrument jag är van att 
höra. 

Om jag skulle skriva samma musik igen skulle jag vilja prova att göra det tillsammans med ett band 
med samma uppsättning instrument som de jag använt. Att snabbt kunna testa idéer och få en 
helhetsbild av soundet hade kanske snabbat upp processen, dessutom saknade jag ofta att jobba 
tillsammans med andra. Jag upplevde under arbetet att det tog längre tid än jag hade förväntat mig, 
samtidigt gick det snabbare och snabbare ju längre jag höll på. 

6.2 Att lära sig ”the hard way” 
Jag vill börja med att säga att jag är nöjd med musiken jag skapat och tycker att den för det mesta 
uppfyller de egenskaper jag ville att den skulle ha. Vägen fram i skapandet påverkades av några val 
jag gjorde i ett tidigt skede, eller snarare val jag inte gjorde. Då menar jag rent praktiska val, till 
exempel hur jag arbetade med inspelningsprogrammet. Det första videoklippet jag importerade var 
ungefär femton minuter långt och innehöll flera olika sekvenser, och eftersom jag till exempel 
använt flera olika instrument, effekter, taktarter och tempon till de olika sekvenserna skapade detta 
många hinder i arbetsflödet. Dels var det krävande för min relativt gamla dator, vilket ibland 
skapade frustration och hämmade kreativiteten, och dels innebar det att ändringar jag gjorde i en del 
kunde påverka en annan. Ibland var det så pass frustrerande att jag var tvungen att göra något helt 
annat ett tag. 

Under arbetets gång lärde jag mig av mina misstag och klippte upp mina videofiler i mindre delar 
och importerade varje sekvens i ett eget projekt i Logic. Då kunde jag koncentrera mig på en del i 
taget, men det gjorde det lite svårare att använda mig av mina tidigare inspelningar och 
inställningar. När jag till slut löst de flesta av de praktiska problemen gjorde det under för 
kreativiteten, och jag är glad över alla timmar jag lagt ner på att bli bättre på just Logic, som kanske 
har varit det viktigaste verktyget för mig under arbetet.  

6.3 Som på riktigt 
Jag har försökt att arbeta utifrån att musiken ska fungera i ”skarpt läge”, alltså att jag skriver den 
som om det vore ett fungerande spel och inte videoklipp. Jag har inte lagt någon fokus hur man 
faktiskt programmerar in musiken i ett spel, men ändå alltid haft i åtanke att den måste fungera om 
det skulle hända något annat än det som händer i mina videoklipp. Detta har gjort att jag fått gå 
ifrån det sätt jag tidigare varit van att skriva musik, alltså låtar med bestämda delar och till viss del 
bestämd form. Istället har jag fått utmana mig själv till att lägga fokus på andra parametrar av 
musiken, till exempel sound och instrumentering. När jag tidigare skrivit musik har det oftast varit 
med ett pop/rockband i åtanke där varje instrument har ungefär samma funktion från gång till gång. 
I arbetet har jag fått ställa mig frågor som ”vad skulle jag vilja höra här” och ”hur funkar det om 
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man plockar bort det här instrumentet” snarare än att luta mig mot tidigare erfarenheter och 
kunskaper inom olika genrer. 

Ofta har denna förutsättning gjort att jag fått slopa idéer jag varit nöjd med musikaliskt när de inte 
funkar rent praktiskt, något jag haft lite svårt med under arbetet. I efterhand med lite distans till det 
jag skapat kan jag komma på flera saker jag skulle vilja gå tillbaka och ändra, men har valt att låta 
dem vara som de är och lära mig av dem. Förutsättningarna har också lett till musikaliska idéer jag 
inte hade fått i andra sammanhang, och ett nytt sätt att tänka kring mitt musikskapande, vilket jag är 
otroligt glad för inför framtiden. 

6.4 Utanför bekvämlighetszonen 
En utmaning under arbetet har varit att tänka kring musikskapande på ett annat sätt än jag är van. 
När jag skriver ”vanliga låtar” ligger fokus på att lyfta fram de egenskaper som gör att det är en bra 
låt enligt mig. Att ha en text som berättar en historia med en stark melodi, som assisteras av 
intressant harmonik och arrangemang. Vad jag tycker att det innebär vill jag inte gå in på i det här 
arbetet, men jag vill skriva några ord om kontrasten mot att skriva musik där dessa egenskaper inte 
spelar lika stor roll. 

Under skapandet av musiken i det här arbetet var mina första idéer oftast baserade på ”vanligt” 
låtskrivande, och jag fick ofta tänka en gång till på vad syftet var med musiken. Det var spännande 
att utmana sig själv till att prova saker som kändes intuitiva, men ändå obekväma på något sätt. 
Perioder som inte går jämnt ut, harmonik som inte ”hittar hem” och beståndsdelar som går att flytta 
runt i musiken. Att jobba helt själv och inte ha medmusiker att kunna testa dessa idéer i stunden 
med gjorde också att det tog längre tid att prova dem. Med tiden gjorde det att jag blev bättre på att 
föreställa mig hur en idé skulle kunna låta utan att faktiskt spela in den och prova, även om den 
processen varit lång.  

6.5 Ha roligt! 
Jag valde oftast att använda gitarren som utgångspunkt när jag skrev musiken, och resultatet blev då 
som jag tänkte på förhand, vilket är positivt. Ibland kändes det dock lite tråkigt och förutsägbart, 
och jag upptäckte att det hände mer spännande saker när jag provade mig fram på andra instrument 
som piano eller mandolin. Improvisationen var friare och mindre eftertänksam, felspel ledde till helt 
nya vägar och det blev roligt att försöka leda tillbaka mina utsvävningar till något som passade in 
med resten av musiken. Speltekniska begränsningar gjorde inspelningsprocessen lite längre, men 
jag hade väldigt roligt under tiden.  

Att ha roligt gjorde att jag ville göra mer och mer, och det är en härlig känsla att tappa bort tiden. 
Jag tror att det är den allra viktigaste ingrediensen för att jag ska kunna vara kreativ. När jag var 
tvungen att lägga tid på att lösa mindre roliga problem kände jag snabbt hur kreativiteten försvann 
och var svår att få tillbaka. Då kom istället negativa tankar, vad andra kommer tycka, att jag måste 
bli klar i tid, vet jag egentligen vad jag håller på med? Dessa negativa tankar tar energi och hindrar 
mig från att åstadkomma det jag vill, men det känns som jag hittat sätt att bekämpa dem under 
arbetets gång. Det är fortfarande en ständig kamp, men jag försöker eftersträva de tillfällen när jag 
tappar bort tiden och bara har rolig. Ett sätt att åstadkomma detta har varit att lära mig mina verktyg 
ordentligt, framförallt de tekniska verktygen. Att lära mig hur mina inspelningsprogram och 
mikrofoner fungerar har gjort att jag behövt lägga mindre och mindre tid på att googla olika 
problem, och istället kunna lägga den tiden på att skapa. 
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6.7 Nästa steg 
Att göra detta examensarbete har gett mig mersmak för sättet att skapa musik, och ännu en nivå av 
uppskattning för TVspelens utveckling. Limbo är en historia som är berättad på ett för mig väldigt 
intressant sätt, något jag inte hade fått dyka så djupt i om jag bara hade spelat det. Jag hoppas att 
kunna bidra till skapandet av något liknande i framtiden, och genom att göra detta arbete har jag fått 
chansen att utvecklas och hitta sätt att jobba effektivt och kreativt. Efter min utbildning kommer jag 
inleda ett samarbete med en spelutvecklare som riktat in sig på att göra mobilspel, en gren av 
branschen som växt enormt under senare tid. Jag ser fram emot att få möjligheten att ta med de 
kunskaper jag fått här till verkliga situationer i samarbete med någon som är lika passionerad som 
jag. 
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