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Abstract

This thesis examines Swedish filmmakers' modes of work and production within the Swedish 
film landscape. An introductory historical overview treats the Swedish regionalization since 
the mid 1990's. Political and economical aspects of producing films in various regions serve 
as a background for understanding the new generation of decentralised Swedish filmmaking, 
and the use of sound and music in contemporary film. The analysis consists of empirical 
studies; interviews with directors and producers, working with music for film and TV. 
Although the filmmaking perspective is in focus, composers and film scholars are heard as 
well. Some comparisons with American cultures of production are made, with theorizations 
set in a Swedish production studies context.
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1. INLEDNING
I min första magisteruppsats om filmmusik var svenska kompositörer i fokus.1 I denna andra 

magisteruppsats belyser jag framför allt svenska filmskapares arbetsförhållanden, detta genom 

kvalitativa undersökningar: samtal med filmarbetare kopplat till production studies. Eftersom 

det finns förhållandevis lite publicerat om svensk filmmusik finner jag det relevant med 

vidare forskning i ämnet.

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING

Mitt syfte är att ta reda på hur nutida svenska filmskapare upplever sin (och andras) situation 

som kreatör, främst ur en produktionsmässig och konstnärlig synvinkel. I den mån det går 

söker jag utröna hur de om inte direkt, så åtminstone indirekt har påverkats av den svenska 

regionaliseringens effekter och konsekvenser. 

Som bakgrund till nutida produktionsvillkor gav min första magisteruppsats en 

historisk översikt av svensk filmmusik under 1900-talet. Denna gång utgör 1990-talets 

regionalisering bakgrund till rådande förhållanden, något som problematiseras genom att även 

innefatta ett jämförande Stockholmsperspektiv. De ekonomiska, politiska och geografiska 

aspekterna av att producera film tjänar därmed som underlag till den nya generationens 

decentraliserade filmskapande, som i förlängningen även påverkar användandet av ljud och 

musik i film.

I analysdelen är filmskapare alltjämt i fokus, svenska regissörer och producenter 

som använt sig av musik i film- och tv-produktion. Även ett antal musiker kommer till tals, i 

några fall personer som ägnat sig åt både regi och komposition.

1.2 TEORI

Mitt arbete baseras i huvudsak på intervjuer, artiklar, rapporter och vetenskaplig litteratur. 

Källor som behandlar film- och musikvetenskapliga begrepp varvas genomgående med 

uttalanden från kulturarbetare verksamma inom svensk film- och musikbransch.

1 Anders Nilsson, Hur mår svensk filmmusik? - En kvalitativ studie av svenska filmkompositörers  
förutsättningar i det nutida produktionsklimatet, magisteruppsats i filmvetenskap (Stockholm: Stockholms 
Universitet, 2012). 
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Forskaren Olof Hedling är tongivande för uppsatsens inledande historikdel. I antologin 

Solskenslandet (2006) skriver han om filmskapande i glesbygd och regionaliseringen som 

skett sedan mitten av 1990-talet2, och i Regional Aestethics: Locating Swedish Cinema (2010) 

undersöker han regionala filmpooler och upplevelseindustrins framväxt på mindre orter.3 Den 

mest återkommande källan i uppsatsens analysdel är antologin Sound and Music in Film and 

Visual Media – An Overview (2009), där författarnas teoretiska resonemang om ljud- och 

musikanvändning i film i huvudsak används för att knyta an till mina intervjuobjekts 

berättelser, samt för att bringa klarhet kring vissa musikvetenskapliga termer.4

1.3 METOD

Som metod har jag förutom användandet av tryckta källor tillämpat en empirisk undersökning 

i form av nio ”öppna” intervjuer. Som referens finns samtliga konversationer dokumenterade i 

sin helhet, antingen som inspelade ljudfiler eller i skriftlig form. I fem fall har samtalen skett 

öga mot öga, i tre per telefon, och ett via mejlkorrespondens. Merparten av intervjuobjekten 

(alla utom två) har varit personer som jag aldrig haft kontakt med tidigare. Arbetets enda 

genusorienterade infallsvinkel är en målsättning att hälften av intervjuobjekten skall bestå av 

kvinnor. De intervjuade är:

• Eva Aspling Verksamhetsansvarig på Filmpool Jämtland.

• Liah Cheston Masteringstekniker på Cutting Room i Stockholm.

• Fredrik Emilson Kompositör och filmmakare med långfilmer som Patrik 1.5 (Ella 

Lemhagen,  2008),  Kronjuvelerna (Ella  Lemhagen,  2011)  och  

Blondie (Jesper Ganslandt, 2012) på meritlistan. 

• Michael Enriquez Filmare  och  f.d.  filmstudent  på  Sundbybergs  folkhögskola,  

Stockholms Universitet,  Biskops-Arnö Folkhögskola och läsåret  

2012/2013: StDH (Stockholms Dramatiska Högskola).

2 Olof Hedling, ”Sveriges mest kända korvkiosk: om regionaliseringen av svensk film”, i Solskenslandet – 
svensk film på 2000-talet, red. Erik Hedling, Ann-Kristin Wallengren (Stockholm: Atlantis, 2006), 19-49.

3 Olof Hedling, ”Murder, Mystery and Megabucks? Films and Filmmaking as Regional and Local Place 
Promotion in Southern Sweden”, i Regional Aesthetics: Locating Swedish Cinema, red. Erik Hedling, Olof 
Hedling, Mats Jönsson (Stockholm: Fälth & Hässler, 2010), 263-290.

4 Graeme Harper, Ruth Doughty och Jochen Eisentraut, red., Sound and Music in Film and Visual Media: A 
Critical Overview (London: Continuum, 2009).
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• Johan Norlander Har skapat ett antal sketcher för SVTs websatsning SVT Humor.

• Annika Rogell Producent  på  produktionsbolaget  Story  AB.  Har  bland  annat  

producerat  The Black Power Mixtape 1967-1975 (Göran Olsson,  

2011). Sysslar med både dokumentär- och fiktionsfilm. 

• Linnea Schröder Frilansande  filmarbetare.  Tidigare  filmstudent  på  Stockholms  

Universitet och Kulturama.

• Filip Tegstedt Är  utbildad  manusförfattare  på  IHTV (Institutet  för  Högre  TV-

Utbildning)  i  Göteborg.  Har  skrivit  och  regisserat  långfilmen  

Marianne (2011).

• Michel Wenzer Regissör och kompositör. Har bland annat regisserat 

dokumentären At Night I Fly (2011).

Frågor som har ställts:

• Har regionaliseringen i Sverige på något sätt påverkat din verksamhet? I så fall, hur?

• Hur ser du på det på det produktionsmässiga klimatet i Sverige?

• Hur brukar samarbetet mellan regissörer och kompositörer se ut, enligt din erfarenhet?

• Hur kan det gå till när musiken väljs ut i produktioner du jobbar/jobbat med?

• Hur ser du på användningen av musik i (främst svensk) film?

I övrigt har de intervjuade talat fritt om sina och andras erfarenheter, med av mig 

improviserade följdfrågor. Samtalen har således definierat analysens innehåll som utformats 

därefter. På grund av samtalens förhållandevis fria natur och det begränsade urvalet av 

intervjuobjekt gör jag inga anspråk på en statistiskt säkerställd undersökning.
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2. HISTORIK –

REGIONALISERINGEN
2.1 1990-TALET, EN FÖRÄNDRINGENS TID

Åren innan Sveriges inträde i EU 1995 tycker Fredriksson/Häggmark/Larsson 

(fortsättningsvis förkortat FHL) att man i svensk film kan se en ökad betydelse av att 

behandla nationell identitet, en föreställd gemenskap och ett ”ökat intresse för det lokala”, 

med den publikmässiga framgången Änglagård (Colin Nutley, 1992) som talande exempel. 

Historien i filmen kretsar kring livets vedermödor i glesbygd, något som kan tänkas vara en 

lämplig kontext för att, om möjligt, försöka destillera det svenska kynnet. Intrigens 

kulturkrock kan enligt FHL läsas som mötet mellan Sverige och resten av Europa, där 

huvudpersonerna Fanny och Zac får representera det utomstående och annorlunda.5

Helena Bergströms karaktär Fanny blir sedermera accepterad i bygden, hennes 

urbana identitet möter traditionsbundna värderingar, en inte helt problemfri övergångsfas som 

lyckligtvis slutar i samförstånd och försoning. Hon har funnit en fristad att återvända till, 

vilket hon skall göra i filmens uppföljare. FHL anser att filmen förmedlar tankar om att det 

lokala och globala inte nödvändigtvis behöver vara varandras motsatser. Likväl kan man läsa 

det som att glesbygd möter storstad, med senare filmer som Masjävlar (Maria Blom, 2004) 

och Så som i himmelen (Kay Pollack, 2004) som spinner på samma tema.6 Kanske vore det 

inte alltför långsökt att koppla dessa representationer av nationell identitet till den geografiskt 

och ekonomiskt omvälvande metamorfos som svensk filmindustri skulle komma att genomgå 

det nästkommande decenniet.

Olof Hedling talar om en nytändning och ett nytt självförtroende bland svenska 

filmarbetare som vuxit fram sedan millennieskiftet, en ”boom” som enligt honom till stor del 

beror på den decentralisering som skett sedan Sverige gick med i EU. De infrastrukturella 

förutsättningarna för filmproduktion har ändrats radikalt och huvudstadens epitet som 

maktfullkomligt epicentrum stämmer inte längre. Denna regionalisering har resulterat i 19 

resurscentrum och fram till 2007 tre stora produktionscentrum: Film i Väst, Filmpool Nord 

5 Helena Fredriksson, David Häggmark, Sara Larsson, ”Nomader i hembygden - En analys av 
nationsbygget i Änglagård”, i Filmhäftet, nr. 1 (1994), 29.

6 Ibid., 38.
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och Film i Skåne, vars respektive knutpunkter är Trollhättan, Luleå och Ystad (Stockholm-

Mälardalen blev landets fjärde produktionscentrum 2007). Hedling noterar att 

landsortspolitiker har insett att film, förutom dess kulturella värde, är en produkt att satsa på, 

kommersiellt och industriellt.7 Liknande påståenden går att hitta i rapporten "Effekter av en 

regional filmproduktion", där författarna menar att åtminstone de största filmpoolerna har 

stort stöd från både lokala företag och befolkningen, ”lokalsamhället har insett att filmen är en 

viktig näring som är här för att stanna”.8

Redan i slutet av 1980-talet började man att länsvis utveckla resurscentra. Syftet 

var att ”stödja produktion, distribution och filmkulturellt arbete för barn och ungdom”. EU-

medlemskapet gav bränsle till dessa planer medelst diverse stöd, något som gav upphov till att 

en ny näring växte fram, en ”upplevelseindustri” där filmproduktion med tillhörande 

festivaler blev något självklart på olika håll i landet.9 Denna vitamininjektion var välbehövlig 

i en tid av ekonomisk kris och hög arbetslöshet i mitten av 1990-talet. Filmpoolerna fick 

förutom EU-stöd även support från regionala myndigheter och SFI (Svenska Filminstitutet). 

Konceptet var att poolerna skulle finansiera 15-30% av filmers totala budget, med motkravet 

att produktionerna skulle förläggas på plats i regionen, samt att hälften av alla projektanställda 

skulle vara lokala förmågor.10 För de flesta filmer som spelas in i Sverige har filmpoolerna 

blivit viktiga för att skjuta till vad man i produktionssammanhang brukar benämna som ”den 

sista miljonen”.11 

I Ulf Andersson-Greeks rapport om regionaliseringen talar han om en tredje 

guldålder för svensk film, och precis som Hedling åsyftar han 2000-talets första hälft. Under 

åren 2000-2004 långfilmsdebuterande 40 regissörer, vilket enligt Andersson-Greek är en 

anmärkningsvärt hög siffra. Han vill peka på behovet av en stark filmpolitik, med Danmark 

och Norge som förebilder, där det  statliga filmstödet (2004) i båda länder är betydligt större 

än i Sverige. I rapportens propåer inkluderas de regionala produktionscentren och vikten av 

att stärka dessa genom att integrera och samordna verksamheten med regional kultur- och 

näringspolitik. Att staten bör subventionera privata aktörer är något som också förordas, med 

7 Hedling, ”Sveriges mest kända korvkiosk: om regionaliseringen av svensk film”, 19.

8 Anna Jonsson och Robert Pettersson, Effekter av en regional filmproduktion - med utgångspunkt från en 
Jämt-Tröndersk filmkommission (Östersund: Mittuniversitetet, 2006), 21.

9 Hedling, ”Sveriges mest kända korvkiosk: om regionaliseringen av svensk film”, 20.

10 Olof Hedling, ”The Regional Turn - Developments in Scandinavian Film Production”, i Swedish Film - An 
Introduction and Reader, red. Mariah Larsson och Anders Marklund (Falun: ScandBook, 2010), 335.

11 Ibid., 336.
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”skatteincitament och –reduktioner för att öka den privata investeringsviljan”.12

Fenomenet med regionalisering som sådan skulle något klumpigt kunna 

jämföras med den i USA vanligt förekommande utlokaliseringen av Hollywoodproduktioner, 

s.k. runaway productions.13 Blickar vi framåt till 2005 var 64% av all svensk film 

samproducerat av en regional filmpool. Tillkommer gör utländska filmer med svensk 

inblandning på produktionsstadiet.14 Mottagandet av denna procentuella fördelning är inte 

odelat positiv. Kritiska röster anser att det är problematiskt att ett visst antal produktioner per 

automatik måste förläggas lokalt, och att kvotering sker baserat på var folk bor, utan 

tillräcklig hänsyn till kompetens.15

2.2 STOCKHOLM KONTRA ”LANDET” 

I en artikel från 2005 yttrar DN-skribenten Thord Eriksson att ”huvudstaden näst intill 

raderats ut från den svenska filmkartan”. Precis som Hedling framhåller han hur investerade 

pengar från landsting, kommun och EU-medel möjliggjort att framför allt Trollhättan, kallat 

”Trollywood”, numera anses vara landets filmcentrum med ca hälften av alla 

långfilmsproduktioner förlagda där. Han ser dock ett problem i att denna modell för 

finansiering inte finns i Stockholm, eftersom merparten av landets filmarbetare uppehåller sig 

i huvudstaden, med väl inarbetade tekniska och logistiska möjligheter.16

Motsvarande krassa tongångar ekar tätt i Andersson-Greeks tidigare nämnda 

rapport. Stockholm-Mälardalen som region lyfts där fram som en ”oöverträffad potential för 

filmproduktion i Sverige”, men med uppenbara svårigheter att skapa film utan regionernas 

stöd.17 Andersson-Greek beskriver vidare ett hypotetiskt framtida instiftande av en filmfond, 

att främja ”utvecklingen av det audiovisuella området i Stockholm-Mälardalen”. Han betonar 

att dessa satsningar i så fall inte skulle ske på bekostnad av andra regioner.18 

12  Ulf Andersson-Greek, Varför görs det så lite film i Stockholm-Mälardalen? - Rapport om 
regionaliseringen av svensk film och förutsättningarna för en storregion i Stockholm-Mälardalen  
(Stockholm: Mälardalsrådet, 2004), 4f.

13 Hedling, ”Sveriges mest kända korvkiosk: om regionaliseringen av svensk film”, 30.

14 Hedling, ”The Regional Turn - Developments in Scandinavian Film Production”, 334.

15  Ibid., 338.

16  Thord Eriksson, ”Filmbranschen överger storstan”, hemsidan DN.se, publicerad 23 januari 2005, 
http://www.dn.se/kultur-noje/filmbranschen-overger-storstan [kontrollerad 12 december 2012].

17  Andersson-Greek, 31.

18 Andersson-Greek, 46.
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Lågbudgetfilmer kan enligt Andersson-Greek vara ett sätt att ”rationalisera bort behovet av de 

extra miljonerna från regionerna”, och nämner Director's Cut, ett danskimporterat koncept 

som går ut på att producera en rad långfilmer med en mindre budget, vilket skapar en större 

möjlighet att förlägga inspelningsplatser dit man vill, exempelvis Stockholm framför 

Trollhättan.19

10-årsjubileumet av regionaliseringen firades i början av 2007, på Göteborgs 

filmfestival. Svenska Dagbladets Jeanette Gentele klarlägger vid festivalens bevakning hur 

landets 19 regionala filmcentra fört fram ett stort antal framgångsrika, landsortscentrerade 

filmer, men att Stockholm sakta men säkert är på väg tillbaka på bioduken. Hon anser att 

Darling (Johan Kling, 2007) är en ”comeback inte bara för Stockholm utan för 

storstadsmänniskan i svensk film efter den långa raden av epos om småstaden.”20 Darling var 

en lågbudgetproduktion och finansierades av intäkter från reklamfilmsverksamhet, eftersom 

SFI givit den kalla handen.21

De senaste åren har det från statligt håll funnits en allmän oro att staten förlorar 

allt större makt över kulturstödet, till förmån för landets regioner.22 Kulturkoffertmodellen 

(tidigare portföljmodellen) gav 2010 upphov till en infekterad debatt bland kulturpolitiker. 

Modellen lades fram av Västerbottens landshövding Chris Heister och förslaget innebar att 

regionerna (via landstingen) skulle få fördela statens kulturstöd, vilket i praktiken skulle 

innebära större maktfördelning av kulturpengar. I sin tur skulle Stockholms stads inflytande 

minska till förmån för stadens 25 kranskommuner. Fördelningspolitiken välkomnades i resten 

av landet men möttes av visst motstånd i huvudstaden. I en stor kulturutredning 2009 ansåg 

man att Stockholm borde särbehandlas av olika skäl. Dels varnade man för risken med ökad 

byråkrati om Stockholms 26 kommuner skall enas om landstingets fördelning av kulturstöd, 

dels fann man det rimligt att prioritera huvudstaden vad gäller kulturutbud. Det dåvarande 

kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) var inte nådig i sin ståndpunkt: ”Jag är helt emot 

det här och ska göra allt för att hindra att regionaliseringen omfattar Stockholms stad”, och 

19 Ibid., 32.

20 Jeanette Gentele, ”Stockholm gör comeback”, hemsidan SvD.se, publicerad 31 januari 2007, 
http://www.svd.se/kultur/stockholm-gor-comeback_196637.svd [kontrollerad 12 december 2012].

21 Jon Asp, ”Bättre film utan statligt stöd”, hemsidan Fokus.se, publicerad 11 september 2009, 
http://www.fokus.se/2009/09/battre-film-utan-statligt-stod/ [kontrollerad 12 december 2012].

22 Fredrik Söderling, ”Portföljmodellen väcker oro i kulturlivet”, hemsidan DN.se, publicerad 21 september 
2009, http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/portfoljmodellen-vacker-oro-i-kulturlivet [kontrollerad 12 
december 2012].
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hon gillade  inte tanken på att ”smeta ut Stockholms kulturverksamheter över 

kranskommunerna”.23 

2011 började kulturkofferten verka ute i landet, och Norrbotten var först ut att få 

bidrag från Statens kulturråd. Övriga regioner i den s.k. samverkansmodellen var Halland, 

Västra Götaland, Skåne och Gotland.24 Dessa fem regioner är benämnda ”försökslän”.25 

Samverkansmodellen är planerad att vara genomförd i hela landet år 2015 och övriga regioner 

hakar på under 2012 och 2013. Stockholm utgör här är ett anmärkningsvärt undantag. I en 

rapport från Mälardalsrådets kulturkoffertseminarium 2011 står att läsa: ”Stockholm har ännu 

inte angivit något startår alls och har varit det län som lagt hela frågan längst ner i sin 

agenda.”26

2.3 FILMPRODUKTION I SMÅ REGIONER 

På det internationella planet har Stockholmsregionen fått en rejäl skjuts av Millenniumtrilogin 

och dess amerikanska nyinspelning, vilket har visat sig vara en kassako för handel- och 

turistnäringen. Man talar rentav om en "Millenium-effekt”.27 Detta fenomen går att hitta i 

andra delar av landet, om än inte lika omfattande. Olof Hedling har undersökt film- och 

kulturturismens effekter i Ystad. Staden är hem till en av Film i Syds flaggskepp, Kurt 

Wallander-franchisen, vars böcker genererat ett antal populära filmatiseringar de senaste åren. 

Med relativt begränsade tillgångar har man lyckats göra avtryck regionalt såväl som 

nationellt.28

Hedling hänvisar till forskning som har undersökt de olika typer av filmarbetare 

som verkar i Sveriges regioner, ”'flows' of people within the sector.” En av hans iakttagelser 

23  Johan Hellekant, ”Stockholm får nobben”, hemsidan SvD.se, publicerad 22 februari 2010, 
http://www.svd.se/kultur/stockholm-far-nobben_4304881.svd [kontrollerad 12 december, 2012].

24  Hans Olov Ohlson, ”Norrbotten först ut med 38 miljoner i kulturkoffert”, hemsidan NSD.se, publicerad 
28 januari 2011, http://www.nsd.se/kultur/artikel.aspx?ArticleId=5935509 [kontrollerad 12 december 
2012]. 

25 Stockholm TT Spektra, ”Första kulturkofferten spikad”, hemsidan SvD.se, publicerad 3 mars 2011, 
http://www.svd.se/kultur/forsta-kulturkofferten-spikad_5982967.svd [kontrollerad 12 december 2012].

26  Mälardalsrådet, ”Hur packar vi Kulturkofferten?” (Stockholm: Mälardalsrådet, 2011), 2.

27 Olle Gunn, ”Millennium öker turismen”, hemsidan SVT.se, publicerad 31 mars 2011,

http://www.svt.se/kultur/millennium-okar-turismen-1 [kontrollerad 12 december 2012].
28 Olof Hedling, ”Murder, Mystery and Megabucks? Films and Filmmaking as Regional and Local Place Promotion 

in Southern Sweden”, i Regional Aesthetics: Locating Swedish Cinema, red. Erik hedling, Olof Hedling, Mats 

Jönsson (Stockholm: Fälth & Hässler, 2010), 270.
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är att merparten av arbetskraften i de tre stora regionerna fortfarande slussas in från 

Stockholm, ”it doesn't seem like a skilled work force has developed around the regional 

centres to a large enough extent”. Vad gäller situationen i Ystad har man förutom från 

Stockholm även tagit in arbetare från Köpenhamn. Till saken hör att få av dem är benägna att 

flytta till orten, vilket försvårar ambitionen att etablera Film i Syd som ett filmcentra med 

egen, permanent arbetskraft.29 Hedling anser att Ystads filmmecka är underfinansierat i 

relation till de andra två stora , Luleå och Trollhättan. Detta kan tänkas bero på den hårda 

politiska konkurrens som råder för att få finansiering och filmstöd.30

Låt oss bege oss norrut till en ännu mindre region, Jämtland, och ta en närmare 

titt på produktionen av skräckdramat Marianne (2011), en skapelse som föddes fram utan 

SFIs styvmoderliga försorg. Filmens regissör Filip Tegstedt anser att SFI är mycket restriktiva 

till att stödja debutanter, särskilt om man inte har samröre med en namnkunnig producent 

och/eller distributör. Innan filmen är gjord är det svårt att få ett distributionsavtal, ett moment 

22 för personer som försöker ta sig in i filmbranschen. Den totala budgeten på cirka en miljon 

fick hämtas på annat håll. Filmpool Jämtland sköt till med 35 000 kr och Almi 

Företagspartner i Östersund lånade ut ett stort belopp. Resten kom från privata medel, bland 

annat sålde Tegstedt sin familjs sommarstuga och tog personligen en stor ekonomisk risk i 

projektet.31 Denna situation är han knappast ensam om, finansiella trångmål är snarare regel 

än undantag i dagens karga filmlandskap. Den renommerade producenten Anders Birkeland 

skräder inte orden: ”Numer satsar filmare och regissörer sina egna pengar till förbannelse. 

Svensk film är snart en jävla hobbyverksamhet där folk inte får betalt för sitt arbete. 

Branschen är fullständigt underfinansierad!”32 

Tegstedt hyllar Filmpool Jämtland som viktig stöttepelare av kultur, men sörjer 

att de har för få resurser att jobba med.33 Eva Aspling, verksamhetsledare på Filmpool 

Jämtland, berättar att eftersom de är ett resurscentrum har de betydligt mindre budget att röra 

sig med jämfört med landets stora produktionscentrum. Hon upplyser vidare att deras 

29 Hedling, ”Murder, Mystery and Megabucks? Films and Filmmaking as Regional and Local Place Promotion 
in Southern Sweden”, 285.

30 Ibid., 283.

31 Sara Bergmark Elfgren, ”Ett svenskt skräckdrama - intervju med regissören till Marianne”, hemsidan 
Filmmedia.se, 8 mars 2011, http://filmmedia.se/2011/03/08/ett-svenskt-skrackdrama-intervju-med-
regissoren-till-marianne/ [kontrollerad 12 december 2012].

32 Eriksson.

33  Elfgren.
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verksamhet står på tre ben: filmpedagogik för barn och unga, biograf- och visningsfrågor, 

samt talangutveckling. Odlingen av nya, unga talanger kallas passande nog för växthusfilm. 

Även om filmpoolen inte alltid kan bidra ekonomiskt till barn och ungdomar, kan de bistå 

med teknisk utrustning samt erbjuda gratis handledning. Beträffande bidrag till lite större 

projekt finns det mer att hämta, 30-40 projekt per år brukar kunna få något form av 

produktionsstöd. Varje år brukar de dessutom satsa lite extra på enstaka filmare som man ser 

potential i, t.ex. någon som har börjat att skriva manus och kan behöva coachning från 

professionella manusförfattare. Stundtals hjälper de även till med kontakter när producenter är 

i behov av filmmusik. Aspling vill betona att de har ett särskilt uppdrag att uppmuntra unga 

filmskapare. Med öronmärkta pengar från SFI vill man framför allt stötta kvinnliga filmare, 

ett initiativ för att bryta de patriarkala strukturer som fortfarande råder i branschen.

Ibland krävs samarbeten över gränserna. Mid Nordic Film Commision var ett 

treårigt interregprojekt, som Filmpool Jämtland drev tillsammans med filmregionen i 

Tröndelag, och avslutades i maj 2011. Under denna tid lyckades de attrahera ett antal 

internationella långfilmsproduktioner, däribland The American (Anton Corbijn, 2010) vars 

inledning i vintermiljö spelades in i bygder utanför Östersund. En fortsättning på föregående 

projekt är aktuella Mid Nordic Film Region, där nu även Västernorrland ingår. Man ämnar 

locka produktionsbolag att etablera sig och därefter kompetensutveckla inflyttade 

filmarbetare. Syftet är att växa sig starka som en enhetlig filmregion att räkna med. 34

En annan person som har varit involverad i båda dessa interregprojekt är 

filmkommissionären Per Hjärpsgård. Angående det nuvarande projektets uttalade mål att 

etablera en filmfond i regionen tycker han att kommun, länsstyrelse och näringsliv har kvar att 

inse filmproduktioners fulla industriella potential. Han menar att en filmfond skulle kunna stå 

för den s.k. toppfinansieringen (ca 10%) av en svensk långfilms standardbudget på 20-25 

miljoner, varav regionen skulle få tillbaka sin insats tre-fyra gånger om i nyttjande av lokala 

varor och tjänster. Exempelvis norska Hjem til jul (Bent Hamer, 2010) spelades nästan 

uteslutande in i Östersund med omnejd, något som kom regionen till stor ekonomisk gagn. 

Trots vissa lyckade exempel känner Hjärpsgård en frustration över att ha tvingats tacka nej till 

flera stora filmprojekt eftersom det ännu inte finns en tillräckligt ”utarbetad regional 

finansieringsform” för att kunna hantera produktioner av internationell kaliber.35

34  Intervju med Eva Aspling, 25 oktober 2012.

35 Fredrik Alverland, ”Per tvingas säga nej till stora filmproduktioner”, hemsidan OP.se, publicerad 29 
oktober 2012, http://op.se/kulturnoje/kulturartiklar/1.5237131-per-tvingas-saga-nej-till-stora-

10

http://op.se/kulturnoje/kulturartiklar/1.5237131-per-tvingas-saga-nej-till-stora-filmproduktioner
http://op.se/kulturnoje/kulturartiklar/1.5237131-per-tvingas-saga-nej-till-stora-filmproduktioner


Att värna om det lokala är något som går igen i Filip Tegstedts resonemang. En lyckad 

(svensk) film är för honom historiskt och kulturellt rotad. Marianne ville han skulle kännas 

”genuint norrländsk”, bland annat använde han sig av folktro som underliggande tema för sin 

skräckhistoria.36 Naturen var föga förvånande en av anledningarna till att han ville spela in i 

Jämtland. Han utvecklar resonemanget med att nämna hur han influerats av psykologen Carl 

Jungs tankegångar om arketyper, och symbolik kopplat till folktro, t.ex. att skog kan 

representera mystik. Tegstedt hade en tydlig tanke med vad han ville ha i musikväg, att 

ackompanjera de ”mystiska” miljöer som han tycker finns i Östersund med omnejd. Mer om 

valet av kompositör i ett senare kapitel.37 Castingen hade även den en lokal prägel. Tegstedt 

ansåg det vara viktigt att inkludera skådespelare med rötter i Jämtland, främst på grund av den 

speciella, svårefterhärmliga dialekten. Dessutom tillät inte budgeten externa skådespelare som 

inte hade naturlig dialekt.38

2.4 LJUSNANDE TIDER

Att vinna SFIs gunst har för många nybakade filmskapare varit något av en utopi, men 2012 

blåser förändringens vindar. I tidigare nämnda rapport efterlyste Andersson-Greek ett 

”program för utveckling av talanger och nya uttryck”, något som nu verkar realiseras med 

extra satsningar i Stockholmsregionen.39 På Filmregion Stockholm-Mälardalens hemsida står 

att läsa om pilotprojektet STHLM DEBUT, ett samarbete med Stockholms läns 

landsting/Film Stockholm, som avser att hjälpa nya förmågor in i filmbranschen.40 Ett 

liknande samarbete mellan SFI, SVT och regionala filmcentra tycks vara i görningen, en 

”öppen” satsning på produktion av lågbudgetfilm. Projektet går ut på att minska det stora 

ekonomiska glappet mellan kortfilm och långfilm. En prestigelös hållning ska främja 

anställning av nya talanger, som annars aldrig skulle får chansen i en bransch med höga 

trösklar, där meritkrav och kontakter är direkt avgörande som inkörsportar.41 

filmproduktioner [kontrollerad 12 december 2012].

36 Elfgren.

37 Intervju med Filip Tegstedt, 3 oktober 2012.

38 Elfgren.

39 Andersson-Greek, 41.

40 Filmregion Stockholm-Mälardalen, ”Satsning på filmtalanger!”, publicerad september 2012, 
http://www.frsm.se/2012/09/satsning-pa-filmtalanger-i-stockholmsregionen/ [kontrollerad 12 december 
2012].
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3. ANALYS – NUTIDA RÖSTER 

3.1 DET SVENSKA PRODUKTIONSKLIMATET 

3.1.1 BROKIGA BAKGRUNDER BORGAR FÖR MÅNGFALD

Fredrik Emilson har en teori att många kommer från något annat kreativt håll innan man 

börjar med film, och att man medvetet eller omedvetet för in detta i sitt filmskapande. Han 

påpekar att Woody Allen började sin bana som stand up-komiker, och Ridley Scott har varit 

production designer, vilket han tycker märks tydligt i deras filmer. Under uppväxten i 

Halmstad prövade Emilson många olika musikaliska uttryck, han var punktrummis, spelade i 

diverse orkestrar som blåsare och har även sysslat med konstmusik. ”Allt fanns så 

tillgängligt”, säger han. Generellt tror han att unga musiker i en liten ort lättare kan få chansen 

att medverka i olika konstellationer. Man kan vara lite under radarn, lite ”opåverkad” och 

hitta sitt eget uttryck innan man konfronteras med den ofta väldigt tuffa nöjesindustrin. Å 

andra sidan måste man flytta dit jobben och kompetensen finns, i Emilsons fall Stockholm. 

Han antar att det inte är någon tillfällighet att många han numera jobbar med inte heller är 

från Stockholm. Han tror heller inte att det hade varit bra för filmskapandet i landet om det 

hade rådit vattentäta skott mellan Stockholm, mindre städer och landsbygd. Blandningen av 

amatörer och professionella tycker han är viktig, oavsett var man lever och verkar.42

1990 efterfrågade den legendariske filmskribenten Stig Björkman mer ”djärvhet, 

kreativ fantasi och experimentlusta” från de som har den ekonomiska makten inom den 

kommersiella nöjesindustrin. De filmer han ansåg vara mest intressanta var framtagna av 

oberoende producenter.43 Ett namn som brukar omnämnas som en av den nya skolans 

intressanta regissörer är Jesper Ganslandt. Han har berättat i en intervju med Roger Wilson att 

han efter flytten från Falkenberg till Stockholm började sin filmiska bana med att klippa tv-

inslag, såsom TV3-sporten. Även musikvideos var något han prövade på. Efter sitt 

genombrott Farväl Falkenberg (2006) bildade han Fasad, ett produktionsbolag som han 

beskriver som en slags kollektivism med starka individer, en sund process där man 

41  Victoria Greve, ”SFI ska satsa på oprövade filmare”, hemsidan SVT.se, publicerad 3 juli 2012, 
http://www.svt.se/kultur/film/oetablerade-filmare-ska-gora-langfilm [kontrollerad 12 december 2012].

42  Intervju med Fredrik Emilson, 9 november 2012.
43 Stig Björkman, ”Det svarta och det vita egensinnet - Larsson v.s. Jarl”, i Chaplin 32, nr. 5 (1990), 239.
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ifrågasätter varandra. Han jämför med den numera nedlagda hiphop-gruppen Wu Tang Clan, 

en brokig konstellation som främjade solokarriärer.44

3.1.2 ATT NÅ UT GENOM BRUSET 

Filmbranschen har en tydligt uppdelad hierarki, hävdar filmaren Michael Enriquez. Detta 

påstående baserar han dels på egna erfarenheter, dels via samtal av kollegor och vänner som 

försökt slå sig fram. Han har insett att det kan ta mycket lång tid att göra sig ett namn, att man 

får vara beredd att jobba gratis och ”'rent ut sagt slicka röv för att få in en fot”. Trots hårda 

förutsättningar tycker han ändå att filmskolor är ett bra sätt att förutom det praktiska få nya 

kontakter och möta inspirerande mentorer och föreläsare.45

 Ett exempel på hur viktigt det är med kontakter för att ”få in en fot”, är 

sketchmakaren Johan Norlander. 2010-2011 fick han möjlighet att producera 25 korta 

humorklipp för humorsajten ”SVT Humor”, exklusivt för webben. En handfull av dem var 

korta humoristiska musikvideos, resten var renodlade sketcher utan musik. Under 2012 har 

han fått i uppdrag att göra 15 nya videoklipp. Norlander kommer från Grebbestad på 

västkusten. Intresset för film började när han studerade till dataingenjör i Jönköping, där det 

fanns en student-tv som han och några till fick möjlighet att ”härja runt i”. En av dessa 

personer som han filmade med fick sedermera jobb på ett produktionsbolag i Stockholm, och 

det var genom honom som humoruppdraget från SVT blev verklighet. De sökte nämligen 

sketcher till sin websatsning och Norlander fick chansen. Han tror att det ofta går till så att 

uppdragsgivare anlitar folk via personliga rekommendationer, eller som de redan känner till. 

Detta gjorde han själv när han behövde musik till sina humorklipp, genom att kontakta 

entreprenören och musikproducenten Gabriel Wärmby som han kände sedan tidigare. 

Samarbetet föll väl ut och SVT var nöjda. I framtiden hoppas Norlander kunna fortsätta med 

liknande konceptet: ”Jag jobbar ju heltid med IT fortfarande, men ambitionen är som sagt att 

kunna gå över helt på den egna firman och producera humor för webb och tv.” SVT-jobbet ser 

bra ut på CV:et, slår han fast.46

För att vara ett litet land med liten publik har Sverige ett ganska bra 

produktionsklimat jämfört med andra europeiska länder, säger producenten Annika Rogell. 

44 Roger Wilson, intervju med Jesper Ganslandt på Cinemateket i Filmhuset, Stockholm, 20 september 
2012.

45 Ibid.

46 Intervju med Johan Norlander, 22 september 2012.
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Däremot tycker hon att publiken är ganska trist och dålig på att utmana sig själv. Hon 

resonerar att de flesta ser film som tidsfördriv och verklighetsflykt, men orkar inte ta till sig 

lite smalare filmer. Därför är det svårt för independentent- och arthousefilmer att hävda sig. 

Man måste gå festivalvägen, i praktiken vinna pris, för att nå en större publik. Palme (Kristina 

Lindström, Maud Nycander, 2012) och Searching for Sugar Man (Malik Bendjelloul, 2012 ) 

är två exempel på dokumentärer som båda har gått väldigt bra, detta mycket tack vare att de 

har fått en bra ”push” i distributionen. Rogell fortsätter att berätta att den stora massan trots 

allt föredrar att se dokumentärfilm på tv framför biografen, och att SVT dominerar utbudet.47

3.1.3 ATT SAMORDNA OCH SAMARBETA – KREATÖRENS OLIKA 

ROLLER

Michael Enriquez har tillsvidare lämnat det praktiska åt sidan för DigiPed på StDH, en 

utbildning som syftar till att lära ut digitala medier till barn och ungdomar. Att kunna lära ut 

sina kunskaper till andra har varit en dröm för honom, dessutom tror han att läraryrket kan 

utgöra en hyfsat säker inkomst, med möjligheten att i framtiden kombinera med mer ”osäkra” 

frilansuppdrag. Han berättar att han haft en period av eget experimenterande då han gjorde 

egna kortfilmer, mest för att lära sig hantverket. Han var nyfiken och ville testa hur det var att 

filma abstrakta saker, som att filma träd i olika vinklar och addera stämningsmusik. Ibland har 

han även gjort musiken själv, ofta med minimalistiska ljudbilder. Det kan vara några få toner 

som skapar den känsla han vill åt.48

I sin text om tillfälliga samarbeten i filmbranschen säger Beth A. Bechky att 

kulturarbetarens vardag i mångt och mycket går ut på att på kort tid sätta sig in i en kreativ 

process och jobba intensivt med nya människor. Det ligger i sakens natur att förtroende snabbt 

bör etableras, och insikt om de inblandades arbetsuppgifter erhållas, ”coordination on each 

project requires speedy understanding of the new instantiation of the role structure.”49 I fråga 

om reella filmjobb har Enriquez prövat olika saker, som regiassistent, foto och ljudansvarig, 

och har varit involverad i både för- och postproduktion, ”Jag har smakat på det mesta men 

aldrig varit producent, skulle inte palla att hålla kolla på pengar.” 2010 var han med och 

gjorde musikvideon till Vänsterpartiets vallåt, framförd av artisten Andrés Esteche. Uppdraget 

47  Intervju med Annika Rogell, 1 november 2012.

48 Intervju med Michael Enriquez, 25 oktober 2012.

49 Beth A. Bechky, ”Gaffers, Gofers, and Grips: Role-Based Coordination in Temporary Organizations”, i 
Organization Science 17, nr. 1 (2006), 15.
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fick Enriquez och hans kollega på grund av sina kontakter med personer i partiet. Både tiden 

och budgeten var snål, de fick endast en och en halv dag på sig att filma. Det mesta blev 

improviserat och på något sätt lyckades de ro iland projektet. Enriquez fotade det mesta 

medan hans kollega regisserade och fotade en del, och de klippte den tillsammans.50

Stockholmaren Annika Rogell tog examen 2008 i filmproduktion på StDH. 

Därefter fick hon sitt nuvarande jobb på produktionsbolaget Story, som primärt sysslar med 

dokumentärfilm. Parallellt med detta jobbar hon även med fiktionsfilm på frilansbasis. Rogell 

berättar att musik ofta kommer in i ett sent skede i processen. Det beror dock mycket på 

vilken ljudläggare man använder, säger hon. I novellfilmen Dublin (David Aronowitsch, 

2012) hade kompositören Michel Wenzer och ljudläggaren ett tätt samarbete, man bollade 

idéer mellan varandra och vävde in ljud och musik med vetskap om vad den andre gjorde.51 

Innan musiken till Dublin skrevs fick Wenzer läsa manus och tid att fundera på vilken 

musikalisk väg han skulle ta. Han säger att när han läser manus bruka han försöka utgå från 

en instrumentering, d.v.s. vilka instrument han ska använda sig av och jobba utifrån det, 

”Klanger, harmonik eller rytmik. Nånstans där börjar jag, då har jag lite grundarbete”. Ibland 

ber han att få se material från filmen, scener som fångar filmens temperament och stämning, 

för att sedan själv försöka hitta motsvarande känslolägen i sina kompositioner.52 

I The Black Power Mixtape 1967-1975 hade man till skillnad från Dublin inte 

direktkontakt med musikerna, utan jobbade mot en amerikansk producent som i sin tur hade 

kontakt med ”sina” kompositörer. Denne producent skickade smakprov från kompositörerna, 

varpå teamet på Story fick titta var styckena kunde passa in i filmen. Det jobbigaste var inte 

mellanhanden i sig, tycker Rogell, utan kommunikationen. Dels på grund av terminologin, att 

hitta rätt musikord för vad man menade kunde vara knepigt, dels den juridiska biten med 

diverse musikavtal, som generellt är krångligare i USA.53

Den välkände kompositören Stefan Nilsson har under åren ofta jobbat i nära 

relation till de regissörer han samarbetat med, och han uppskattar att få fria händer. Däremot 

efterlyser han kontinuitet: ”Man får aldrig någon riktig rutin när man skriver filmmusik. De 

regler man skapade i förra filmen, visar sig alltid spricka i nästa projekt.”54 Tonsättarna Simon 

50 Intervju med Michael Enriquez, 25 oktober 2012.

51 Intervju med Annika Rogell, 1 november 2012.

52 Intervju med Michel Wenzer, 20 november 2012.

53 Intervju med Annika Rogell, 1 november 2012.

54 Mikael Carlsson, ”Stefan Erövraren”, i Movie score 2 (1994), 11.
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Kölle och Thomas Lindahl gillar också att komma nära sina regissörer. I Kölles fall för att 

lättare ”kunna synka ihop visionerna”55, och för Lindahl finns det två viktiga delar i 

produktionen: 1) att få gott om tid att kunna sätta sig in i manus 2) att få möjlighet att kunna 

”brainstorma” idéer med regissören.56 Vid denna typ av samtal måste man som kompositör 

kunna ”tolka” regissören, säger den flitigt anlitade kompositören Adam Nordén. Han tycker 

att kommunikationen med regissörer brukar funka bra, och får vanligen frihet att skapa utan 

toppstyrning. Att förutsättningslöst sitta och skriva i blindo är hans melodi.57

Fredrik Emilsons senaste musikjobb innefattar vitt skilda projekt som TV4-

serien Morden i Sandhamn (Mattias Olsson, Niklas Ohlson, 2013) och Blondie. En rolig 

aspekt av Emilsons jobb som kompositör är alla de oförutsägbara situationer som kan tänkas 

uppstå, med kreativa problem och lösningar. Inget samarbete är det andra likt och på kort tid 

ska man få nya samarbeten att fungera. Oftast är det regissören han har mest med att göra, och 

i den mån det går vill han försöka förstå så mycket som möjligt av dennes intentioner innan 

han sätter igång.58 

Michel Wenzer beskriver att det för tonsättare kan vara lite känsligt var ens 

musikstycken hamnar i förhållande till bilderna, samt vilken del som används var. I filmens 

redigeringsfas kan det nämligen gå till så att musiken klipps ned och modifieras radikalt för 

att passa bilderna. Han känner dock inte att hans personliga särprägel försvinner, även om 

placeringen av musiken ligger i andras händer. För honom gäller det att hitta ett lämpligt 

”språk” att kommunicera regissör och kompositör emellan. Då regissörer inte alltid talar i 

musikaliska termer blir det lite ”trial and error”, men ”När man har gjort ett par filmer ihop 

börjar man hitta varandra”, säger Wenzer och syftar på sitt samarbete med regissören David 

Aronowitsch och filmerna Dublin och Facing Genocide (David Aronowitsch, Staffan 

Lindberg, 2010).59

Med återkommande samarbetspartners är det som att man ”börjar man lite där 

man slutade”, säger Emilson. I hans fall har han i och med musiken till Patrik 1.5 och 

55 Roberto Fogelberg Rota, ”Intervju med mångsysslaren Simon Kölle”, hemsidan Tidningenkulturen.se, 
publicerad 8 mars 2012, http://tidningenkulturen.se/artiklar/musik/musikens-portraett/11555-intervju-
med-mangsysslaren-simon-koelle [kontrollerad 12 december 2012].

56 Mikael Carlsson, ”Lindahl”, i Movie score 1 (1994), 12.

57 Mattias Franzén, ”Adam Nordén – prisad filmkompositör”, hemsidan Stim.se, publicerad 1 juli 2007, 
http://www.stim.se/PRESS/Intervjuer/Adam-Norden [kontrollerad 12 december 2012].

58  Intervju med Fredrik Emilson, 9 november 2012.

59 Intervju med Michel Wenzer, 20 november 2012.
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Kronjuvelerna jobbat med regissören Ella Lemhagen två gånger. Andra situationer och 

sammanhang där man inte känner någon i filmteamet, påminner Emilsson om speed dating. 

Man kan inte vara för långrandig utan måste relativt fort komma till nån slags kärna i den 

snabba relation man bygger upp, men går man för fort fram finns det å andra sidan inga 

nyanser.60 

3.1.4 DEN EKONOMISKA ASPEKTEN

De flesta som deltog i produktionen av tidigare nämnda Marianne fick endast en symbolisk 

ersättning, av den enkla anledningen att det inte fanns tillräcklig budget att täcka alla 

lönekostnader. För folk som vill göra sin första långfilm men som inte fått chansen tidigare, 

kan en independentproduktion bli en stepping stone in i den tuffa filmbranschen, påtalar Filip 

Tegstedt, som själv tog stora personliga ekonomiska risker i projektet.61 

Linnea Schröder kommer från Jakobsberg utanför Stockholm och är frilansande 

filmarbetare. Efter ett år av studier inom filmvetenskap 2010-2011 på Stockholms Universitet 

gick hon ett år på Kulturama med inriktning regi. Hennes dokumentär Det har aldrig regnat  

på 10 år (2012) gjordes inom ramen för denna utbildning. Filmen följer nattklubbsägaren 

Jakob Grandins vedermödor på den populära klubben Trädgården i Stockholm. Från skolans 

håll var det väldigt få riktlinjer, Schröder hade fria händer och kunde i princip göra vad hon 

ville. Utrustningen stod skolan för och i filmteamet ingick ytterligare tre personer: en som 

filmade, en som klippte och en som skötte ljudet. Dokumentärformatet passade bra då tiden 

var knapp; filmen är inspelad på fyra dagar. Post-production tog desto längre tid och hösten 

2012 var filmen färdig. Målet är att nå ut med den via SVT och/eller festivaler. Efter 

Kulturama fick Schröder jobb på produktionsbolaget Snask, ett litet företag som ägnar sig åt 

reklam. Dels kände hon en av fotograferna på bolaget, dels hade hon under sin tid på 

Kulturama haft med resten av Snask-teamet att göra och lämnat ett gott intryck, vilket ledde 

till en projektanställning i tre månader. Hon var nöjd med sin första lön men är medveten om 

att sådana jobb inte växer på träd. Kontakter är a och o, oavsett hur duktig man är, konstaterar 

hon.62

60 Intervju med Fredrik Emilson, 9 november 2012.

61  Intervju med Filip Tegstedt, 3 oktober 2012.

62 Intervju med Linnea Schröder, 14 november 2012.
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Gränsen mellan praktik och arbete kan uppenbarligen vara en gråzon. Jobbsajten Stepstone 

har gjort en undersökning där 40% (framför allt 80- och 90-talister) säger att de kan tänka sig 

gratisjobb, såsom praktik eller provjobb. Det är tillåtet med obetald praktik såvida det sker 

under en högskoleutbildnings försyn, däremot inte gratis provjobb om arbetsgivaren har 

kollektivavtal.63

Schröders erfarenhet av oavlönat jobb är en månads volontärarbete under 

inspelningen av The Girl with the Dragon Tattoo (David Fincher, 2011). Det var en så pass 

stor produktion att hon tyckte det var värt det. Dessutom hade hon fortfarande CSN-pengar att 

leva på då det hela överlappade sluttampen av hennes filmvetenskapliga studier. Generellt 

ställer hon sig dock skeptisk till gratisarbete: ”Tar man sånt, gör det så att man inte får jobb 

sen.” Hon ser det som självklart att man får lön för mödan, åtminstone när man jobbar 

gentemot etablerade företag, och menar att flera produktionsbolag sätter i system att använda 

sig av oavlönad arbetskraft eftersom så många unga försöker äntra branschen. Även hennes 

filmlärare har deklarerat att man som ung förmåga får vara beredda på att jobba gratis, något 

hon tycker tydligt visar på en problematik i branschen. ”Man tjänar pengar på TV och 

reklam”, säger hon. Just vad gäller små independentprojekt där det åtminstone initialt inte 

finns några pengar att hämta tror hon att många, liksom hon själv, kan tänka sig att jobba 

gratis av solidaritet. Alla sitter i samma båt och brinner för att göra bra film, det är främst 

systematiskt utnyttjande av unga förmågor hon vänder sig emot. 

Hon nämner filmpoolen Filmbasen i Stockholm som kan bistå med ekonomisk 

hjälp för utrustning, samt Stockholms Kulturråd som ibland kan avsätta en större slant till 

vissa projekt. Hon är av uppfattningen att forna elever på StdH kan ha lite extra förtur då 

utbildningen har högt renommé, ett kvitto för kvalitet. Valet av lärosäte kan säkerligen spela 

en viss roll för ens utsikter att få starthjälp i början av karriären, särskilt i en konkurrenstät 

region som Mälardalen. Är man ett beprövat namn ökar det givetvis chanserna för bidrag. I 

allmänhet tycker Schröder att det är svårt att få projektstöd för film, och att kortfilmer i 

princip är den enda realistiska chansen att bevisa sig själv. Ett jobb vid sidan av sitt 

konstnärliga förvärv ser hon som något naturligt, och möjligen oundvikligt.64 

63 Johan Rönnblom, ”Unga kan tänka sig jobba gratis”, hemsidan Tidningenvision.se, publicerad 15 
november 2012, http://www.tidningenvision.se/nyheter/unga-kan-tanka-sig-jobba-gratis [kontrollerad 12 
december 2012].

64 Intervju med Linnea Schröder, 14 november 2012.
18

http://www.tidningenvision.se/nyheter/unga-kan-tanka-sig-jobba-gratis


Den filmpool Schröder för på tal, Filmbasen, har Michael Enriquez sökt pengar från. Han fick 

inget bidrag på grund av deras policy att inte ge pengar till skolfilmer. Detta blev ett 

uppenbart moment 22 för honom då han av tidsmässiga skäl behövde göra klart filmen inom 

ramen för sin dåvarande utbildning. Eftersom han inte fick de medel han ansåg sig behöva 

lades filmen tillsvidare i malpåse. Enriquez vet inte hur det fungerar på andra håll i landet, 

men ifrågasätter Stockholmsregionens hållning och tycker att de borde luckra upp sina 

bestämmelser en smula. Han ser det som att man annars ”straffas” om man väljer att studera 

film, och att gränsen mellan skola och ”verklighet” därför blir onödigt påtaglig.65

3.1.5 LOGISTISKA BRYDERIER

Var man än i landet befinner sig och har sin bas måste vissa sysslor oundvikligen outsourcas, 

och inte sällan till expertis på annan ort. Trots att Filip Tegstedt såg över de flesta av 

produktionsleden i Marianne, sörjer han att han inte kunde vara mer (fysiskt) delaktig i 

klippningen. Skicka filer via nätet i all ära, men när det gäller kreativt klippningsarbete känner 

han att konstruktiv feedback bör ske på plats. Klipparen satt och jobbade i Halmstad och på 

grund av sina producentåtaganden i Östersund kunde Tegstedt endast närvara vid ett par 

tillfällen.66

Att logistiska bekymmer är svåra att undvika berättar även Fredrik Emilson. För 

att mixa musiken till Blondie pendlade han till Film i Väst i Trollhättan, där produktionen 

hade sitt säte. Han medger att resandet tog mycket extra tid i anspråk, vilket kan vara 

problematiskt i ett pressat tidsschema. Även om han ser positivt på att filmproduktioner 

förläggs runtom i landet, är hans eget arbetsflöde beroende av personliga möten och tillgång 

till material och lokaler i Stockholm.67

3.2 ANVÄNDNING AV MUSIK I FILM

3.2.1 Det svenska kynnet och ”Hollywoodbacillen”

Under 1900-talet har svensk filmmusik ansetts var något ”fult”, något man inte gärna skyltade 

med. Filmmusik har numera högre status, därför tror Adam Nordén att kompositörer åtnjuter 

en större frihet i arbetsprocessen. Nordén är självlärd och började sin bana med ljudläggning i 

65 Intervju med Michael Enriquez, 25 oktober 2012.

66 Intervju med Filip Tegstedt, 3 oktober 2012.

67 Intervju med Fredrik Emilson, 9 november 2012.
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reklamfilm, och har sedan dess skrivit musik till en mängd film och tv-serier. Han anser att 

man som kompositör måste ha en insikt hur dramaturgi fungerar, samt att det är filmmusikens 

uppgift att ”stödja skeendet i filmen”. Därmed inte sagt att han tycker att musiken inte kan ha 

ett egenvärde. Att slaviskt följa bilden och ”illustrera varje skeende” liknar han vid en 

cirkusföreställning, en metod han undviker när han jobbar.68

Frilansjournalisten och musikkritikern Mikael Strömberg frågar sig vad som 

utmärker svensk filmmusik. Hans analys under tidigt 1990-tal är musiken är välskriven med 

ofta pastorala och drömska tongångar, men oförarglig och placerad på ”behörigt bildavstånd”. 

Att musiken bör hållas i bakgrunden för att inte ”skada” bilden är något han menar är en 

gängse uppfattning bland svenska filmmusikkompositörer.69 Huruvida detta stämmer kan låtas 

vara osagt. Stefan Nilsson tycker svenskar är rädda för att vara sentimentala70, medan 

kollegan Björn Isfält (1942-1997) har sagt att amerikansk filmmusik, till skillnad från svensk, 

generellt är enformig och följer givna mallar.71

Att det i 2010-talets Sverige finns en osäkerhet kring musikanvändning, är något 

Annika Rogell upplever. Hon jämför med Hollywood, där hon menar att man har en tydlig 

mall för hur man ska göra, att det finns en annan självsäkerhet i deras produktioner. De vet, 

eller åtminstone tror sig veta, hur publiken ska reagera. Problemet med svensk film tycker hon 

är att man ofta försöker följa den amerikanska mallen, ”de vet hur den fungerar men vet inte 

hur de handgripligen ska göra”. Hon resonerar vidare och att vi svenskar inte borde försöka 

efterlikna nåt annat, utan fokusera på att hitta vårt eget filmspråk. Ett par svenska filmskapare 

hon tycker gör just detta är Avalon-regissören Axel Petersén och Gabriela Pichler med sin 

Äta, sova, dö (2012). Med små medel går de enligt Rogell in på djupet vad de vill förmedla 

och har en känsla för det intima i musiken.72

Tomas Lindahl anser att unga tonsättare har en större öppenhet och 

fördomsfrihet än äldre generationer filmmusikkompositörer. Han ser detta som något sunt, 

eftersom svensk filmproduktion länge lidit av en ”Hollywoodbacill”. Styrd av klichéer vågar 

man sällan arbeta utan för de trygga ramar man vant sig vid. Vidare tycker han att man kan 

skönja ett antal välkända teman som återkommer i svensk film, och att detta av förklarliga 

68 Franzén.

69 Mikael Strömberg, ”En längtans vals”, i Chaplin 242, nr. 5 (1992), 62.

70 Mikael Carlsson, ”Stefan Erövraren”, i Movie score 2 (1994), 15.

71 Mikael Carlsson, ”Isfält”, i Movie score 3 (1993), 13.

72 Intervju med Annika Rogell, 1 november 2012.
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skäl styr det musikaliska språket. Musiken riskerar att bli en ”färdigtuggad upplevelse” om 

man inte bryter invanda mönster.73

Ljudidealen i Marianne ligger möjligtvis en bit från den inrutade Hollywoodska 

manualen. Musik i folkton är i Jämtland kulturellt betingat, och för Filip Tegstedt låg en 

melankolisk ljudbild nära till hands att understödja det visuella. Valet av kompositör föll på 

den lokala musikern Mikael Junehag, som hade det vemod i musiken som Tegstedt var ute 

efter. Förutom Junehag anlitades den norska sångerskan och artisten KidArctica, vars låtar 

Tegstedt hade upptäckt på nätet. Det hela utmynnade i att hon specialskrev tre låtar, varav två 

kom med i filmen. Båda sjöngs in på plats i en studio i Östersund, med Junehag som ansvarig 

arrangör och producent för inspelningarna. Musiken fick således en lokal prägel i alla led, och 

summan av de audiovisuella delarna bidrog till att lyfta fram det Tegstedt ansåg kändes 

typiskt för denna region i södra Norrlands inland.74

3.2.2 EN NARRATIV BALANSGÅNG

Escapisimo är en duo som består av Per-Henrik Mäenpää och Michaela Birtic. De arbetar ofta 

på distans genom att skicka ljudfiler till varandra, Mäenpää i Göteborg och Birtic i 

Stockholm. Deras första filmmusikuppdrag var Lasermannen - Dokumentären (Malcolm 

Dixelius, Gellert Tamas, 2005). I den produktionen fick de fria händer och försökte hitta en 

musikalisk stämning som ”stämde in på hans [John Ausonius] sargade bakgrund”. Angående 

dynamiken i ljudet och musiken och förhållandet till bilden resonerar Per-Henrik Mäenpää att 

”Det är viktigt att hitta en transparens, en genomskinlighet, att släppa fram dialogen där den 

ska märkas, och dominera med musiken i andra passager.”75

Peter Schepelern menar att musik blir mer lättillgänglig om den påförs 

narrativitiet, d.v.s. musik som ursprungligen inte skapats att fylla en narrativ funktion kan bli 

berättande i en filmisk kontext.76 Förenklat sagt åker musiken och bilderna snålskjuts på 

varandra. Den inte sällan instrumentala musiken får en ny dimension när den ikläs en ”visuell 
73 Mattias Franzén, ”Porträttet - Thomas Lindahl”, hemsidan Stim.se, publicerad 1 januari 2003, 
http://notes03.stim.se/stim/prod/stimv4.nsf/AllDocuments/9CFA2A90893F10DFC125715C00349FB8 
[kontrollerad 12 december 2012].

74 Intervju med Filip Tegstedt, 3 oktober 2012.

75 Helena Bäckhed, ”Vad vore film utan musik?”, hemsidan Kulturvast.se, publicerad 22 januari 2007, 
http://www.kulturvast.se/kulturvast_templates/Kultur_ArticlePage.aspx?id=3045 [kontrollerad 12 
december 2012].

76 Peter Schepelern, ”Musikdrama - eller musik till drama? - Stumfilm, musikdrama och vetenskaplig 
entusiasm”, i Filmhäftet 26, nr. 104 (1998), 39.
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skrud”, och  kompositören kan nå ut till målgrupper som i vanliga fall kanske aldrig skulle ha 

kommit i kontakt med dennes musik.77

3.2.3 VIKTEN AV LJUDDESIGN

Barbara Flüeckiger noterar att ljudeffekter i film har blivit viktigare sedan 1970, delvis på 

grund av ökade tekniska möjligheter att skapa avancerade ljudbilder.78 Det är därför inte 

orimligt att anta att ljudläggarens status har uppvärderats med tiden, något James Wierzbicki 

tar upp i sin kartläggning av filmmusik genom historien, ”serious-minded critics more and 

more are regarding the work of at least certain sound designers as, indeed, a form of music.”79 

En svensk som går med på detta är den erfarne filmmakaren tillika allkonstnären Per 

Carleson, som anser att det kan vara en fördel om ljudet hanteras av en extern person, varken 

regissören eller kompositören. Detta för att få en objektiv hållning till både ljud och bild.80

Det sista steget i ljudhantering efter inspelning och mixning, kallas mastering.81 

Ett flertal väletablerade masteringstudios finns i Stockholm, men även ett antal enskilda 

firmor ute i landet ägnar sig åt detta. På Cutting Room i centrala Stockholm jobbar Liah 

Cheston, en av mycket få kvinnliga masteringstekniker. Cheston berättar att det inte kommer 

speciellt mycket filmmusik till dem på Cutting Room, de flesta förfrågningar gäller singlar 

och album med mer eller mindre kommersiella artister och band. Hennes teori är att den 

mesta filmmusiken mastras in house på de egna produktionsbolagen, eftersom man i film ofta 

mixar ljud, dialog och musik parallellt. Man kan således anta att olika ljudideal råder när det 

kommer till finputsning av popsingelns radiooptimerade nivåer, och behandling av filmmusik, 

som ofta är mer dynamisk och fyller andra funktioner när den samspelar med bild och 

dialog.82 

77  Ibid., 40.

78 Barbara Flüeckiger, ”Sound Effects: Strategies for Sound Effects in Film”, i Sound and Music in Film and 
Visual Media, 151.

79 James Wierzbicki, Film Music: A History (New York: Routledge, 2009), 229.

80 Per Boysen, ”Per Carlesson”, artikel ursprungligen från Musikermagasinet 1995, hemsidan Boysen.se, 
utan årtal, http://www.boysen.se/artikelarkivet/artiklar/carlesson.html [kontrollerad 12 december 2012].

81 Mastering är den sista finputsningen när man färdigställer en låt för utgivning. Förutom diverse 
ljudförbättringar ökar man även låtens volym.

82 Intervju med Liah Cheston, 26 september 2012.
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3.2.4 SAMPLING – ETT INTE HELT NYTT FENOMEN

Stockholmsbaserade, självutnämnda filmnörden Simon Kölle har konstmusik och filmmusik 

på meritlistan. Han jobbar mycket med datorn och är hängiven ljud i alla former. Att skapa 

ljud själv genom sampling är inte främmande för honom, t.ex. genom att spela in vardagsting 

som köksutrustning, och sedan implementera detta i sin filmmusik. Han säger sig vara ”trött 

på ett stelt sound som innebär att musiken låter som gammal filmmusik”.83

Även Per-Henrik Mäenpää har använt sig av vardagsljud på kreativa sätt. 
Dokumentären Kokvinnorna (Peter Gerdehag, 2011) handlar om de två halländska systrarna Britt 

Georgsson och Inger Gustafsson, och deras vardag som lantbrukare. Mäenpää ansvarade för både 

musik och ljuddesign, och fem gånger under två års tid åkte han till Sibbalt i Halland för att besöka 

systrarna. Att befinna sig i ladugårdsmiljö och spela in omgivningsljud var för honom ett nytt sätt att 

förbereda skapandet av sound. Inspelningarna gav upphov till en ljudbank som han sedan kunde 

använda som grundstomme i den faktiska ljuddesignen, och som inspiration när han tillbaka i 

Göteborgsstudion skulle skriva musiken till filmen.84 Mäenpääs sätt att ”samla in” ljud är numera 

vanligt förekommande. Minimalistisk men avancerad portabel inspelningsutrustning kan i 

dessa dagar bestå av endast en bärbar dator, ett ljudkort och en mikrofon, som i 

studiohänseende möjliggör en praktisk mobilitet vid ljudläggning on location. De mest 

relevanta av musikstudions komponenter får i ett handbagage, vilket underlättar för 

distansarbetande musiker som reser mellan olika inspelningsplatser.

Sampling brukar höra hiphopgenren till och är ett ganska nytt begrepp, men 

själva företeelsen har rötter i ljudfilmens begynnelse. Under studiosystemets dagar i 

Hollywood använde man sig i hög utsträckning av ljudarkiv på ett repetitivt sätt. På samma 

sätt som studio lots som Warner Bros i Los Angeles använde samma scenerier i olika filmer, 

återanvände man alltså ljud. Numera använder man digitala samplingsbibliotek med tonvis av 

ljud, som kan användas och återanvändas för ljudproduktion i film. Recycling har således 

visat sig varit ett beprövat koncept genom filmhistorien. Med remakes stöper man om gamla 

filmklassiker, och nya generationer ljudarketyper föds.85

83 Rota.

84 Per-Henrik Mäenpää, ”Musik”, hemsidan Gerdehagfilms.com, inget årtal, 
http://www.gerdehagfilms.com/musik [kontrollerad 12 december 2012].

85 Flüeckiger, 155.
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En amerikansk forskning av musik och ljud i skräckfilm har visat att dissonanta, ickelinjära 

ljud ofta påminner om ljudet av skrikande djur.86 Tomas Alfredson tar sin egen John-Ajvide 

Lindqvist-filmatisering Låt den rätte komma in (2008) som exempel på användning av 

”samplade” djurläten, där man lät vampyren Eli få rådjursskall som verbalt signum när hon 

attackerar sina offer. Alfredson förklarar att rådjurets våldsamma läte är kortare, hårdare och 

mer distinkt än hundskall, samt att skallet ”trycker an på ens nervsystem på nåt sätt som gör 

att man reagerar animaliskt”. Han jämför även med en gris som skriker i förtvivlan, och hur 

detta ljud påminner om ett spädbarn.87 Detta går att koppla till Barbara Flüeckigers teorier om 

ljudanvändning i film. Hon brukar definiera abstrakta, svårdefinierade ljud som USO 

(Unidentified Sound Object) och menar att det tvingar åskådaren att vara aktiv och själv skapa 

mening, istället för att ljudspåret gör det åt oss. Detta kan sedan trigga känslor av osäkerhet 

och instinktiva reflexer som finns inom oss redan i spädbarnsstadiet.88

3.2.5 NÄR LJUD OCH BILD INTE ALLTID ”STÄMMER” - ETT 

MEDVETET VAL

Ett kontextualiserat ljudanvändande anses traditionellt vara nödvändigt för att underlätta 

åskådarens tolkings- och associationsförmåga.89 Denna konvention bryts i The Black Power  

Mixtape 1967-1975. Bilderna i dokumentären utgörs till stor del av SVTs eget arkivmaterial: 

bilder från den svarta medborgarrättsrörelsen i USA. Förvisso ville man förmedla vad som 

visades på svensk tv mellan 1967-1975, men endast ett fåtal musikstycken från den eran 

användes. ”Vi ville ha en contemporary approach”, säger Annika Rogell. Sålunda använde 

man intervjuer med nutida artister och deras befintliga låtar, i syfte att göra filmen attraktiv 

för en ung publik. Detta var ett mycket medvetet val, även om soundtracket inte alltid 

”stämmer” med tidsepoken.90 

86 David Derbyshire, ”Ever wondered why the music in horror films scares us? The harsh sounds tap into 
instinctive fears”, hemsidan DailyMail.co.uk, publicerad 26 maj 2010, 
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1281385/Ever-wondered-music-horror-films-scares-The-
harsh-sounds-tap-instinctive-fears.html [kontrollerad 12 december, 2012].

87 Eva Staaf, ”Ljudland i P2: Med ljudläggningen i huvudrollen”, hemsidan Sverigesradio.se, publicerad 3 
september 2012, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2938&artikel=5251440 
[kontrollerad 12 december 2012].

88 Flüeckiger, 2.

89 David Neumeyer och James Buhler, ”The Soundtrack: Music in the Evolving Soundtrack”, i Sound and 
Music in Film and Visual Media: A Critical Overview, 43.

90 Intervju med Annika Rogell, 1 november 2012.
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Fredrik Emilson menar att om man upplever att filmmusiken berättar vad man ska känna och 

man därför blir provocerad, så är antagligen filmen, musikläggningen eller filmmusiken dåligt 

genomförd. Han flaggar samtidigt för att betraktaren kan ha missat något i det estetiska valet, 

att man kan ha satt på sig ”fel glasögon” när man bedömer film. Exempelvis kan elementet av 

kitsch i rätt händer vara ett kraftfullt konstnärligt verktyg, ”om man då bara avfärdar det som 

kitsch, kan man ha missat nånting”.91 Filmhistoriken James Wierzbicki lyfter fram Kay 

Dickinsons tankar om medvetna ”mismatches” mellan musik och bild, ett narrativt val som 

snarare har blivit en norm än ett udda undantag.92 Emilson tycks vara inne på samma spår och 

betonar att det inte alltid är meningen att det ska vara symbios mellan bild och musik, och att 

man bör vara försiktig med att stipulera brott mot genrekonventioner som fel, enligt devisen 

att det inte finns några givna regler för man får göra och inte. Ibland vill man använda sig av 

element som bryter av på ett medvetet ”konstigt” sätt, ett oväntat grepp kan vara nog så 

effektivt.93  Robert Faulkner berättar hur musiken i Jaws (Steven Spielberg, 1975) skapar 

spänning för att publiken ska förstå att hajen nalkas, man bygger upp och understödjer 

publikens förväntan. Sedan bryts plötsligt denna formula, vilket gör att när hajen dyker upp 

utan ”musikalisk varning” blir effekten chockartad.94

Som kreatör ställs man hela tiden inför val som påverkar slutresultatet i olika 

utsträckning, en ständig kreativ balansgång och avvägning. Emilson frågar retoriskt: ”Vad 

behöver det här konstverket? Vad vill man berätta? Vilka medel vill man använda?” Ibland 

tvingas man kompromissa med sina personliga preferenser för att tjäna dramaturgin och följa 

regissörens grundvision; valet man gör kanske (enligt en själv) inte är det mest konstnärligt 

upphöjda, men nödvändigt i just den kontext man för tillfället arbetar i. I Kronjuvelerna  

återfinns en s.k. magisk realism, som berättas till största del utifrån protagonistens subjektiva 

återblickar i en slags uppbruten och storslagen sagoform. Emilsons sätt att närma sig 

handlingen var att välja ”protagonistens inre värld – som var naiv och vacker, romantisk och 

dramatisk – som en konceptuell utgångspunkt för musiken. Och då blev det estetiska valet att 

skriva beledsagande melodisk och romantisk filmmusik för stor orkester”. Han gör återigen en 

jämförelse; den dramatiska musiken i Sagan om ringen-trilogin finner han vara obehaglig, 

91 Intervju med Fredrik Emilson, 9 november 2012.

92 Wierzbicki, 228.

93 Intervju med Fredrik Emilson, 9 november 2012.

94 Robert R. Faulkner, Music on Demand – Composers and Careers in the Hollywood Film Industry (New 
Brunswick, NJ: Transaction, 2005), 92.
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men tycker ändå att filmmakarna gjorde ett konstnärligt berättigat val. Det rätta var det som 

enligt dem passade bäst i sammanhanget.95 Dessa resonemang torde gå att koppla till 

Faulkners tankar om att lita på sin magkänsla och till sist våga ta nödvändiga, kreativa beslut: 

”[T]he important thing is to write what you consider to be the right music for each situation. 

That comes from experience.”96

Uppfattningen att den bästa filmmusiken är den som inte hörs, är absolut ingen 

regel anser Emilson, och nämner en scen ur The Godfather (Francis Ford Coppola, 1972) som 

utspelar sig på Sicilien, där musiken är i centrum och tillåts ta plats. Han nämner även Traffic  

(Steven Soderbergh, 2000), där den ambienta musiken på många ställen fungerar som en slags 

voice-over till i övrigt stumma bilder. Ett exempel på när musiken däremot tar för mycket 

uppmärksamhet från själva historien som sådan, är enligt honom Daft Punks elektroniska 

musik i Tron: Legacy (Joseph Kosinski, 2011). Emilson, som gillar soundtracket och är ett 

stort fan av bandet, tycker att musikanvändandet i filmen förstärker en “fyrkantighet” och 

skapar en distans som blir sämre för filmen som helhet.97

3.2.6 MUSIK OCH LJUD I DOKUMENTÄRFILM

Annika Rogell tror att det i och med Ruben Östlunds stilbildande skola byggdes upp ett 

intresse för ett enklare berättande i fiktionsfilm, ett realismtänk som närmade sig ett 

dokumentärt berättande. Hon jämför med Danmark där Lars von Triers dogmakonecpt varit 

förebild för många unga filmskapare. Ett populärt koncept i Sverige just nu är hybridfilm, där 

man leker med de olika kännetecknen för fiktion respektive dokumentär, som t.ex. genom att 

sätta in riktiga karaktärer i en fiktionsfilm. Rogell exemplifierar med Äta, sova, dö, där vissa 

karaktärer mer eller mindre spelar sig själva.98 Att konventionella grepp från dokumentär- och 

fiktionsfilm blandas upp är dock inte ett nytt fenomen. Dokumentärfilm lånar ofta 

berättarteknik från fiktionsfilmen, mycket för att skapa ett flöde och bygga upp en spänning 

för tittaren. Vissa fiktionsfilmer tillämpar å andra sidan vissa dokumentära grepp för att 

medvetet alstra en känsla av realism. Användandet av voice over är ett berättartekniskt grepp 

som återfinns i alla typer av filmer, realistiska eller ej.99 

95 Intervju med Fredrik Emilson, 9 november 2012.

96 Faulkner, 95.

97 Intervju med Fredrik Emilson, 9 november 2012.

98 Intervju med Annika Rogell, 1 november 2012.
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Rick Altman klargör hur musikanvändning i dokumentärfilm ofta liknar dess narrativa 

funktion i kommersiell spelfilm. Förutom att uppbåda en speciell stämning kan den bidra till 

kontinuiteten och ”maskera” klipp och övergångar mellan scener.100 Detta har Linnea 

Schröder tagit fasta på med ett intrikat bruk av The Knife-låten From Off To On, som är med i 

hennes dokumentär Det har aldrig regnat på 10 år (2012). Dels används några instrumentala 

snuttar från låten, dels hör man den i sin helhet i eftertexterna. De korta instrumentala delarna 

används på ett sätt som gör att den icke initierade lika gärna skulle kunna få känslan av att 

musiken är skräddarsydd för ändamålet, något som förstås är  avhängigt om man har hört 

låten (från 2006).101 Poplåtar definieras och omvärderas varje gång de hörs, beroende på 

sammanhang, och ”in cinema, the roles like the readings are limitless”.102 Detta enligt  Steve 

Lannin and Matthew Caley som har skrivit om användandet av popmusik i film och dess 

narrativa funktioner.

3.2.7 LICENSIERING

Schröder letade länge men hittade till sist ovan nämnda From Off To On, som hon tyckte 

passade perfekt in i sin films tematik. Då Det har aldrig regnat på 10 år är en intervjufilm är 

det mycket prat och musiken binder ihop scenerna och lättar upp stämningen. Till saken hör 

att hon är bekant med bandets manager, varför hon fick lov att använda låten utan att behöva 

betala då den ingick i ett skolprojekt. Om den däremot säljs in till exempelvis SVT måste hon 

betala för licensrättigheterna. Detta förfarande brukar i music supervision-termer beskrivas 

som att man gör en back-end deal. I lågbudgetfilmer kan ibland en vanligtvis dyr låt erhållas 

för en initial låg summa, som sedan höjs proportionellt när producenten säkrat projektets 

finansiering.103 Att använda befintliga låtar i film är inte främmande för Schröder. Inför sin 

ansökningsfilm till StdH köpte hon rättigheterna till en Arja Saijonmaa-låt, som hon 

inkluderade i filmen. För Schröder gör musiken ”halva grejen” i film, den sätter en ton och 

känsla som för berättandet framåt. Detta hoppas hon kunna utveckla i ett kommande 

99 Rick Altman, Rick, red., ”Convenctions of Sound in Documentary”, i Sound Theory/Sound Practice (New 
York: Routledge, Chapman, and Hall, 1992), 233.

100 Ibid., 282.

101 Intervju med Linnea Schröder, 14 november 2012.

102 Matthew Caley, Steve Lannin, red., Pop Fiction - The Song in Cinema (Portland: Intellect Books, 2005), 
14.

103 Ramsay Adams, David Hnatiuk, David Weiss, Music Supervision: The Complete Guide to Selecting 
Music for Movies, TV, Games and New Media (New York: Schirmer Books, 2005), 149.
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konstfilmsprojekt, där hon helst vill använda specialskriven musik och arbeta direkt med en 

kompositör.104

Ludvig Werner är vd för skivbolagsorganisationen IFPI (International 

Federation of the Phonographic Industry) och sitter även i Export Music Swedens styrelse. 

Det finns planer på att den senare organisationen ska utvecklas till att omfatta ”hela 

musiklivet”, inte bara kommersiell popmusik. Man syftar att jobba mer aktivt mot även 

filmbranschen då det redan nu finns ett brett samarbete med musik i dataspel och film- och tv-

produktioner.105 Musikbranschens ledande aktörer står uppenbarligen beredda att uppvakta 

filmproduktioner med ett vitt omfång av musikgenrer, något som möjligen skulle kunna 

öppna upp för lättare samarbete mellan olika skrån av film- och musikarbetare, och dessutom 

främja interregional samverkan mellan landets filmpooler.

Ett bevis på när olika världar möts är artisten Ebba Forsberg, vars låtar har 

nyttjats flertalet gånger av regissören Björn Runge. Måhända upplevs hennes musik vara 

särskilt filmisk. Det konventionella tänket med treminuterspoplåten verkar i alla fall inte vara 

något hon bryr sig alltför mycket om. I filmens värld råder andra parametrar än 

topplisteradions i vissa fall begränsande format. ”Jag går den väg jag kan och måste och som 

jag känner är meningsfull. [...] ”Mina låtar är alla längre än 4 minuter”, säger Forsberg.106

3.2.8 EN ANIMERAD VERKLIGHET

I oktober 2012 vann Fredrik Emilson HARPA Nordic Film Composer Award i Reykjavik. 

Juryns motivering löd: ”Fredrik Emilson’s score is awarded the prize for its professionalism, 

effectiveness and restraint, its overall support of the narrative and tone of the film, and not 

least for its fine orchestration.”107 Emilsons samlade gärning som kompositör har resulterat i 

musik till framför allt långfilmer och tv-produktioner, men även den prisbelönta animerade 

104 Intervju med Linnea Schröder, 14 november 2012.

105 Berit Nygreh, ”Nytt musikexport-kontor på gång”, hemsidan Sverigesradio.se, publicerad 10 juli 2012, 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1012&artikel=5182994 [kontrollerad 12 december 
2012].

106 Jan Gradvall, ”Ebba Forsberg: 'Jag vill få fram det direkta, det enkla och behålla den tomhet som 
finns'”, hemsidan Statensmusikverk.se, publicerad 25 oktober 2011, 
http://www.statensmusikverk.se/2011/10/25/ebba-forsberg-”jag-vill-att-musikerna-ska-vara-
medverkande-paverka-latarnas-farg-och-innehall”/ [kontrollerad 12 december 2012].

107 SKAP pressmeddelande, ”Björk överlämnade nordiskt filmmusikpris till Fredrik Emilson”, hemsidan 
Mynewsdesk.com, publicerad 6 oktober 2012, 
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/skap/pressrelease/view/harpa-nordic-film-composer-award-
2012-till-fredrik-emilson-800827 [kontrollerad 12 december 2012].
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kortfilmen Love and War (2006), som han även filmade, regisserade, redigerade och 

designade själv. Denna kortfilm är gjord med den krävande animationstekniken stop motion. 

Själva animationen tog ca 15 månader att färdigställa. Enligt egen utsago kunde han få ihop 

två sekunder film på en bra dag. Denna tvunget långsamma process är egentligen långt ifrån 

hans vanliga temperament som filmskapare, nästan att likna vid någon slags terapi, ”det är 

som att motionera, man vill inte gå till gymmet men man vill ha resultatet.” För scenografin 

åkte Emilson till Kuba och fotograferade i två veckor, främst i Havanna. Det rörde sig om 

interiörer, stadsmiljöer, bergsområden, stridsscener och andra miljöer som dockorna skulle 

röra sig i. Dessa stillbilder bildade ett storyboard, vilket gav honom en tidsram på 14 minuter 

att utgå ifrån. Därefter skrev han den orkestrala operamusiken, framförd av Sveriges Radios 

Symfoniorkester och uteslutande sjungen på italienska av Kungliga Operans Kör.108

Emilson ser musiken som viktig komponent i filmberättandet, och den speciella 

kombinationen av ljud och bild som han ville anamma i Love and War lämpade sig väl för det 

animerade formatet. För honom var det animerade inte en begränsning, tvärtom var det en 

möjlighet ”att i större utsträckning skapa en egen visuell stil.”109 När man tar sig an en estetik 

bör man vara på det klara med vilken typ av filmberättande man ägnar sig åt, och vad dess 

begränsningar och ramar är, säger han. Både klanger och bilder skapar associationer, en 

malström av audiella och visuella referenser i varje ögonblick, var för sig eller i 

kombination.110

Det är numera vanligt förekommande att i nutida filmer inkludera äldre 

(befintliga) låtar som nostalgiska referenser. Ibland kan låtens titel eller text fungera som 

narrativ referens, och även låten i sig kan utgöra en betydande del i handlingen.111 Love and 

War beskriver Emilson som en lekfull behandling av olika genrer. Förutom den 

Hemingwayska första världskrigskontexten och det storvulna melodramatiska operaanslaget, 

återfinner man popkulturella blinkningar till bland annat Rear Window (Alfred Hitchcock, 

1954) och Top Gun (Tony Scott, 1986).112

108 Intervju med Fredrik Emilson, 9 november 2012.

109 SFI, ”Mannen som inte bangar för stora känslor” (tidigare publicerad i Filminstitutets nättidning), 
hemsidan SFI.se, publicerad 6 december 2007, http://www.sfi.se/sv/Nyheter/Nyheter-om-svensk-
film/2007/Mannen-som-inte-bangar-for-stora-kanslor/ [kontrollerad 12 december 2012].

110 Intervju med Fredrik Emilson, 9 november 2012.

111 Neumeyer/Buhler, 43.

112 Intervju med Fredrik Emilson, 9 november 2012.
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3.2.9 ATT BLI SKRIVEN PÅ NÄSAN

Att ösa på med musik för att ”hjälpa publiken att känna” är något Annika Rogell är tämligen 

allergisk mot, och försöker tänka sparsmakat i sitt jobb som producent. Om inte ljudet är 

berättigat kan hon blir rentav provocerad, ”jag blir arg och slår av filmen i stället ibland”. Hon 

menar att både fiktion- och dokumentärfilmskapare ibland faller i fällan att använda musik 

som förstärkare, att det blir för sentimentalt och möjligtvis för amerikanskt á la klassisk 

Hollywodstil, ”att de inte riktigt tror på att historien ska bära sig själv.113

Michael Enriquez säger att han ”hatar att bli tillsagd hur han ska tänka”, och 

tycker att musiken i Hollywoodfilmer allt som oftast skriver en på näsan och är övertydlig, 

som en slags känsloförmedlare. Han föredrar stämning framför det pompösa, överdrivna. Ett 

exempel på vad han tycker inger en atmosfärisk, underliggande spänning är musiken till 

independentfilmen George Washington (David Gordon Green, 2000): ”musiken har inte så 

många förändringar, ligger så vackert till bilderna”. Ett par svenska filmer han hyllar för sin 

stämningsfulla musikanvändning är Man tänker sitt (Henrik Hellström, Fredrik Wenzel, 

2009) och Farväl Falkenberg.114

Även Tomas Alfredson är inne på samma spår. Han försöker undvika de 

”kosmetiska påverkningsmedlen” som han tycker finns i många kommersiella filmer. Realism 

är för honom ”mycket starkare än 100 000 stråkar som ligger och pumpar och berättar vad 

man ska känna”. Han ser det som sin uppgift att ålägga åskådaren att själv fylla i de narrativa 

pusselbitarna, snarare än att vara övertydlig i sin filmkonst. Detta menar han gör att 

helhetsupplevelsen blir rikare och varar mycket längre än till filmens sluttexter.115 Emilson å 

andra sidan menar att användande av filmmusiken och dess estetik inte kan begränsas av 

allmänna uppställningar av rätt och fel: 

”Tystnad eller subtil musik kan uppfattas lika manipulativ eller oärlig som ett 

smetigt Hollywood-soundtrack. Till exempel kan bra använd tystnad i en film 

tillföra en stark upplevelse av autencitet. Men om det inte funkar som det är 

tänkt är det fullt möjligt att man skriver autencitet på någons näsa. Musik- och 

ljudestetiken är absolut inte ensam. Inom till exempel cinematografin kan en 

113 Intervju med Annika Rogell, 1 november 2012.

114 Intervju med Michael Enriquez, 25 oktober 2012. 

115 Staaf.
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handhållen skakig kamera signalera en högre grad av autencitet än en fast 

kamera på stativ. Och en subjektiv kamera kan förmedla en stark upplevelse av 

närvaro. Även filmtypen och bildsnittet påverkar våra sinnen. Etcetera. Jag 

värderar inte de olika estetikerna som 'bra' eller 'dåliga' per se. Det handlar 

egentligen bara om filmens vision, de estetiska val som visionen kräver, och hur 

väl man utför dessa.”116 

3.2.10 TYSTNAD SOM EFFEKT

Tystnad beskrivs av Des O'Rawe som en temporal signifikator för minnet, ett sätt att bli 

påmind om sin egen dödlighet. Som konstnärligt uttrycksmedel finns en potentiell diskrepans 

mellan det snabba, intensiva och det långsamma, abstrakta, beroende på hur tystnad 

används.117 Ann-Kristin Wallengren har undersökt tystnad i film och ser den som ett uttryck 

för viktiga vändningar i handlingen och dramatiska höjdpunkter, och tycker sig se en trend av 

att filmskapare lägger allt större vikt vid ljudarbete, kopplat till representation och det 

narrativa.118 Hon får medhåll av Barbara Flüeckiger, som är av åsikten att tystnad kan skapa 

lika mycket effekt som den mest dramatiska orkester, ett skrik eller en icke-diegetisk poplåt. 

När ljud ”fadar” ut är det enligt henne som att förlora greppet om verkligheten.119 Att tystnad i 

film kan vara betydligt hemskare än överdrivet använd musik är något Annika Rogell håller 

med om. Även om en scen är utan musik kan det i ljudläggningen finnas ljud som breder på 

tystnaden, t.ex .ett löv som fladdrar förbi. Tystnad ser hon som ett medel att påtala ensamhet, 

”man kan subtilt flika in hintar om stämningar”. För att hitta den rätta känslan måste man 

integrera musik- och ljudbild, det är lätt hänt att man hänger upp sig och stirrar sig blind på 

musikdelen, menar hon.120

Även om ljudläggaren/kompositören kan komma med förslag tycker Per-Henrik 

Mäenpää att det är klipparen och regissören som har det största ansvaret för hur tystnad 

används i film. Skräckfilm säger han är ett bra exempel på när tystnad används för att skapa 

116 Intervju med Fredrik Emilson, 9 november 2012.

117 Des O'Rawe, ”Silence - Film Sound and the Poetics of Silence”, i Sound and Music in Film and Visual  
Media – An Overiew, 87.

118 Ann-Kristin Wallengren, ”När själen spiller över”, i Filmhäftet 122, nr. 4 (2002), 22.

119 Flüeckiger, 173.

120 Intervju med Annika Rogell, 1 november 2012.
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spänning, att förebåda vad som komma skall.121 En som har använt sig av tystnad i film är 

Jesper Ganslandt. I en liveintervju på Cinemateket i Stockholm berättar han att han inför sin 

socialrealistiska thriller Apan (2009) anlitade sin huskompositör Erik Enocksson, som i ett 

initialt skede fick veta att hans musik eventuellt inte skulle användas. Tillsammans kom de till 

sist fram till att exkludera musiken helt och hållet. Anledningen till att detta var att filmen 

redan kändes ”baktung”, med risk för att ”tippa över” vid användandet av dramatisk musik. 

Ganslandt ville frammana en känsla av att den mörka historien skulle kunna bringa ett uns 

hoppfullhet, att åskådaren skulle sväva i ovisshet huruvida historien skulle ta en lycklig 

vändning eller ej, och att denna ambivalenta stämning vore svårare att uppnå med pålagd 

musik.122 Det bör nämnas att en specialversion av filmen, inklusive Enockssons soundtrack, 

finns att tillgå på DVD-utgåvan av filmen, vilket lämnar åskådaren att själv avgöra vilken 

version man föredrar.

121 Helena Bäckhed, ”Vad vore film utan musik?”, hemsidan Kulturvast.se, publicerad 22 januari 2007, 
http://www.kulturvast.se/kulturvast_templates/Kultur_ArticlePage.aspx?id=3045 [kontrollerad 12 
december 2012].

122 Wilson.
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4. SAMMANFATTNING OCH 

SLUTSATS
Den svenska regionaliseringen, utlokaliserandet av filmproduktion, har sedan 1990-talets mitt 

ritat om landets filmkarta och ändrat förutsättningarna för svenska filmskapare. Förutom 

regionalpolitiska konsekvenser för enskilda individer verkar landets uppluckrade, filmiska 

infrastruktur ha bidragit till en känsla av minskat avstånd till branschen. Den filmpolitiska 

makten är fördelad över hela Sverige, men den faktiska och upplevda beroendeställningen av i 

första hand SFI, men även andra institutionella organ, har nödvändigtvis inte minskat. Ingen 

av uppsatsens intervjuobjekt talar om bidrag och filmstöd som en självklarhet, och det tycks 

råda konsensus om att man befinner sig i en tuff bransch, oavsett var man lever och verkar i 

landet.

Regionaliseringen skedde i ungefär samma takt som Internet tillika den digitala 

revolutionens framväxt i Sverige. En väl utbyggd teknisk basstruktur (tillgången till 

bredband), bör betonas som en viktig faktor för kreatörer på landsbygden. Åtminstone vissa 

delar av produktionsprocessen, exempelvis komposition och klippning, kan om inte med 

fördel, så åtminstone av nödvändighet göras på distans. Flera av de intervjuade förtäljer dock 

att en fysisk närhet till branschen är viktig, med personliga möten samt regionala stödinsatser 

och logistiska förutsättningar som nödvändig plattform för filmskapande.

Samtliga av mig intervjuade filmarbetare och musiker tillhör en ny generation 

kreatörer, en rik flora svenska konstnärer som sysslat med kort- och långfilm, tv, dokumentär 

och animation. Sprungna ur 2000-talets differentierade produktionsklimat är de vana att jobba 

cross over med olika genrer, likväl att tjäna som team players i allehanda tillfälliga 

samarbeten. Tankar om det enskilda geniet förs sällan fram, det talas snarare om att vara en 

del av något större, att växa genom nära samarbete kollegor emellan. Några tydligt stipulerade 

regler för hur man skapar och använder musik och ljud i film, förefaller inte finnas. En 

learning by doing-mentalitet är legio, framför allt i den kreativa fasen. Även om ”alternativa” 

arbetssätt kan premieras, och att det kan ha sina förtjänster att verka på independent-basis, 

upplevs tröskeln in till branschen fortfarande vara mycket hög. Analysens samtal vittnar om 

en hög grad av självreflexivitet, lekfullhet och konstnärlig ambition; en vilja att hitta egna 

uttryck, både vid kompositionsstadiet och den faktiska placeringen av ljud och musik. Det 
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finns också en alltigenom märkbar medvetenhet om musikens potential och berättarkraft i 

film, där historiska influenser och popkulturella referenser är lika självklara inslag, frånsett 

om man sysslar med kommersiell verksamhet eller ”smalare” konstprojekt. 

Mina  tidigare  två  uppsatser  i  ämnet  filmmusik,  en  kandidatuppsats  och  en 

magisteruppsats, gav en samlad inblick i kompositörers skapandeprocess, och denna senaste 

en kompletterande bild av hur regissörer och producenter använder sig av musik och ljud i 

film.  Kandidatuppsatsen  tog  upp hur  man  i  en  relativt  liten  produktionsapparat  som den 

svenska  kan  utnyttja  begränsningar  till  sin  fördel,  hur  man  ställer  sig  till  filmiska 

konventioner och hur detta påverkar musikskapande. Samspelet mellan olika aktörer i film- 

och musikbranschen,  för-  och  nackdelar  med  tillfälliga  respektive  långvariga  samarbeten, 

snäva  ekonomiska  förhållanden  och  betydelsen  av  utbildningar,  är  spörsmål  som  har 

återkommit i alla tre uppsatser. Hur svensk filmmusik har påverkats av utländska marknader 

och trender har också avhandlats, inklusive oundvikliga jämförelser med Hollywood. 

Regionaliseringsperspektivet i denna uppsats har skänkt viss inblick i hur man 

på olika håll i Sverige upplever kulturpolitikens effekter, något som med mer tid och större 

resurser  borde  kunna  vara  föremål  för  vidare  forskning.  Förutom  fortsatta  kvalitativa 

undersökningar vore det på sin plats med en statistiskt säkerställd undersökning av svenska 

filmarbetares arbetsförhållanden. Likaså focus groups, bestående av exempelvis kompositörer, 

regissörer, klippare och producenter, vore intressanta att utföra. En mer ingående kartläggning 

av nutida svensk filmmusik borde därmed låta sig göras, med intervjuobjekt som representerar 

fler, för att inte säga de flesta av landets regioner. Detta för att måla en mer heltäckande bild 

av svensk filmflora på 2010-talet.
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5. KÄLLFÖRTECKNING
FILM

American, The (Anton Corbijn, 2010)

Apan (Jesper Ganslandt, 2009)

At Night I Fly (Michel Wenzer, 2011)

Avalon (Axel Petersén, 2011)

Blondie (Jesper Ganslandt, 2012)

Darling (Johan Kling, 2007)

Det har aldrig regnat på 10 år (Linnea Schröder, 2012)

Dublin (David Aronowitsch, 2012)

Facing Genocide (David Aronowitsch, Staffan Lindberg, 2010)

Girl with the Dragon Tattoo, The (David Fincher, 2011)

Godfather, The (Francis Ford Coppola, 1972)

Kokvinnorna (Peter Gerdehag, 2011)

Kronjuvelerna (Ella Lemhagen, 2011)

Lasermannen - Dokumentären (Malcolm Dixelius, Gellert Tamas, 2005)

Love and War (Fredrik Emilson, 2006)

Låt den rätte komma in (Tomas Alfredson, 2008)

Man tänker sitt (Henrik Hellström, Fredrik Wenzel, 2009)

Marianne (Filip Tegstedt, 2011)

Masjävlar (Maria Blom, 2004)

Morden i Sandhamn (Mattias Olsson, Niklas Ohlson, 2013)

Palme (Kristina Lindström, Maud Nycander, 2012)

Patrik 1.5 (Ella Lemhagen, 2008)

Piano, The (Jane Campion, 1993)

Rear Window (Alfred Hitchcock, 1954)

Searching for Sugar Man (Malik Bendjelloul, 2012)

Så som i himmelen (Kay Pollack, 2004)

Tron: Legacy (Joseph Kosinski, 2011)

Top Gun (Tony Scott, 1986)

Änglagård (Colin Nutley, 1992)
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Äta, sova, dö (Gabriela Pichler, 2012)
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