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Abstract

This thesis examines Swedish composers' modes of work and production within the Swedish 
film industry. It starts off with a historical overview treating live music in early silent film, the 
conversion to sound and the Swedish production climate until present time. The analysis 
consists of contemporary empirical studies; interviews with people writing music for film, TV 
and commercials. The musician's perspective is in focus but directors and other film workers 
are heard as well. The situation for female composers in a male-dominated industry is also 
discussed. Comparisons with freelancers in Hollywood are made with theorizations set in a 
Swedish production studies context.
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1. INLEDNING
I min kandidatuppsats om filmmusik fokuserade jag på huruvida begränsningar kan främja 

kreativt skapande. Eftersom jag är intresserad av de mekanismer som ligger till grund för hur 

man i filmproduktion resonerar kring filmmusik ämnar jag fortsätta på den tråd jag börjat 

nysta i, att med kvalitativa undersökningar belysa svenska förhållanden kopplat till 

production studies. Då det förefaller finnas tämligen lite publicerat material om svensk 

filmmusik kan det vara relevant med nya infallsvinklar i ämnet, i mitt fall främst genom 

samtal med såväl etablerade som oetablerade kreatörer.

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING

Mitt syfte är att ta reda på hur det är ställt med nutida svenska filmmusikers förutsättningar. 

Med avstamp i en historisk bakgrund fram till nutid avser jag att undersöka förhållanden för 

svenska kompositörer som har skrivit och skriver musik till svenska filmproduktioner (film, 

TV-serier och reklam). Kommunikationen och samarbetet mellan kompositör och regissör 

behandlas snarare än att analysera musiken i sig, samt hur berörda parter upplever den 

skapande processen och vilka faktorer som anses påverka lyckade respektive misslyckade 

samarbeten. Eventuella produktionsmässiga skillnader mellan användandet av redan befintliga 

låtar och skräddarsydd musik tas också upp liksom hur det ser ut på utbildningsfronten för 

blivande filmmusiker. Därtill undersöks kvinnliga kompositörers upplevda situation och 

möjligheter i en mansdominerad filmbransch.

1.2 TEORI

Ramverket för mitt arbete utgörs genomgående av teorier som behandlar filmproduktion och 

filmmusik, ofta med frilansares situation i Hollywood som jämförelsematerial, däribland 

tankegångar av Robert R. Faulkner som har gjort omfattande empiriska undersökningar inom 

production studies1 och Jonathan Romney och Adrian Wotton som har behandlat bruket av 

populärmusik i film.2 Med dessa teorier som fundament, kombinerat med uttalanden från 

1 Robert R. Faulkner, Music on Demand – Composers and Careers in the Hollywood Film Industry (New 
Brunswick, NJ: Transaction, 2005).

2 Jonathan Romney, Adrian Wootton, redaktörer, Celluloid Jukebox: Popular Music and the Movies Since 
the 50s (London: BFI Publishing, 1995).
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yrkesverksamma svenska kulturarbetare, ämnar jag sätta det hela i en svensk kontext. Vad 

gäller inhemskt material hänvisar jag inledningsvis frekvent till Ann-Kristin Wallengrens 

avhandling om musik i svensk stumfilm3 och senare intervjuboken Det svenska musikundret  

75 år: Från Winter till vår tid.4

Douglas Kellner tycker att kulturstudier generellt har ett överdrivet fokus på 

receptionsteori och textuell analys av film och i mångt och mycket missar att studera 

”production of culture” och dess politiska ekonomi.5 Även John Thornton Caldwell anser att 

forskare ofta missar så kallade ”below-the-line workers”, underbetalada frilansare som alla på 

något sätt är involverade i filmproduktionen. Han menar att om man belyser dessa personers 

arbetsförhållanden kan man lättare förstå de mekanismer som ligger till grund för misslyckade 

respektive lyckade filmproduktioner: ”they constantly provide meta-commentaries on 

productions and the corporations that make them.”6  

I temporary organisations, att likna med ett filmteam, råder ofta knappa 

ekonomiska förutsättningar. Ofta handlar det om en bunt människor som inte är bekanta med 

varandras färdigheter men på kort måste jobba intensivt ihop, inte sällan med komplexa 

uppgifter. Dessa tillfälliga organisationer beskriver Beth A. Bechky som ”one night stands”. 

Detta i bjärt kontrast till traditionella hierarkiska organisationer då de bygger på nätverkande 

och sociala mekanismer snarare än ”lines of authority”.7 Bridget Conor visar att man i 

postindustriella samhällen alltjämt premierar den frilansande kreatören med förväntade 

egenskaper som självständighet, flexibilitet och entreprenörskap.8 Hur tänkbara 

arbetssituationer ter sig inom en bransch som framhäver detta ”self in work” är något som 

kommande analysdel skall få beskriva. 

3 Ann-Kristin Wallengren, En afton på Röda kvarn: svensk stumfilm som musikdrama (Lund: Lund 
University Press, 1998).

4 Håkan Elmquist, redaktör, Det svenska musikundret 75 år: Från Winter till vår tid, redigerad av Anne-
Marie Elmquist och Håkan Elmquist (Stockholm: Ekerlids Förlag, 2001).

5 Douglas Kellner, ”Media Industries, Political Economy, and Media/Cultural Studies: An Articulation”, i Holt & 
Perren (2009), 100.

6 John Thornton Caldwell, ”Cultures of Production: Studying Industry's Deep Texts, Reflexive Rituals, and 
Managed Self-Disclosures,” i Holt & Perren (2009), 203.

7 Beth A. Bechky, ”Gaffers, Gofers, and Grips: Role-Based Coordination in Temporary Organizations“ i 
Organization Science 17, nr. 1 (2006), 3.

8 Bridget Conor, ”'Everybody's a Writer'. Theorizing Screenwriting as Creative Labour”, i Journal of 
Screenwriting 1, nr. 1 (2010), 31.
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1.3 METOD

För att i praktiken kunna relatera till mina tryckta källor har jag tillämpat en empirisk 

undersökning i form av samtal med svenska kompositörer, dramaturger och regissörer. Dessa 

öppna intervjuer har alla skett öga mot öga förutom ett som skedde via telefon och som 

referensmaterial finns samtliga konversationer dokumenterade i sin helhet, antingen i skriftlig 

form eller som inspelade ljudfiler. Alla har uppmanats tala om förutsättningarna för skapande 

av filmmusik i Sverige. Två specifika saker har jag medvetet vidrört och bett dem 

kommentera, dels hur man ser på möjligheterna att fortbilda sig inom filmmusik, dels hur 

arbetsförhållanden mellan regissör och kompositör kan te sig. Förutom dessa riktmärken har 

de fått tala fritt om sina och andras erfarenheter. Samtalen har således definierat analysens 

innehåll och utformats därefter.

Inför min kandidatuppsats gjorde jag ett så kallat bekvämlighetsurval och 

samtalade enbart med folk jag hade en tidigare relation med.9 Denna gång ville jag inte förlita 

mig på mitt kontaktnät inom musikbranschen och etablerade därför kontakt med för mig 

nästan bara nya bekantskaper. Ett av intervjuobjekten kände jag sedan tidigare och gör 

därmed inga anspråk på en statistiskt säkerställd undersökning.

Film- liksom musikbranschen förefaller vara mansdominerad men det känns för 

mig viktigt att inte slentrianmässigt intervjua en handfull män. Därför har ambitionen varit att 

intervjua lika många kvinnor som män, något som föll väl ut med tre personer av vardera kön. 

De som har haft vänligheten att ställa upp är Peter Bryngelsson, Johan Ramström, Ottilia Säll, 

Ulla-Carin Nyquist, David Wramneby och Christine Hals.

Peter Bryngelsson är musiker, kompositör, krönikör och föreläsare. Han är även 

författare till två böcker om filmmusik och har undervisat i ämnet på Musikhögskolan i 

Malmö. Johan Ramström är tonsättare och har skrivit orkestermusik, elektroakustisk musik 

och filmmusik. Han undervisar i komposition på musikhögskolan i Piteå och filmmusik på 

KMH (Kungliga Musikhögskolan) i Stockholm. Ottilia Säll är i grunden trummis men även 

låtskrivare, producent och ljudtekniker. Som livemusiker är hon flitigt anlitad med namn som 

Marit Bergman, Annika Norlin och Frida Hyvönen på meritlistan. Ursprungsorten Västra 

Sjulsmark utanför Robertsfors var för litet för en aspirerande trumslagare och Stockholm 

skulle bjuda på fler kontakter och chanser att nätverka sig fram i musikbranschen. Före flytten 

9 Anders Nilsson, Kan begränsningar främja kreativt skapande – filmmusik under lupp, kandidatuppsats i 
filmvetenskap (Stockholm: Stockholms Universitet, 2011).
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till Stockholm pluggade Säll musikproduktion på Örebros musikhögskola. Ulla-Carin Nyquist 

är dramaturg och kompositör och har skrivit manus och musik för radio, teater, TV och film. I 

16 år satt hon i föreningen SKAPs (Svenska Kompositörer Av Populärmusik) styrelse. David 

Wramneby går en ettårig filmlinje på Kulturama i Stockholm. Innan dess har han läst 

Filmvetenskap på Stockholms Universitet. Han har regisserat tre kortfilmer och är nu inne på 

sin fjärde. Christine Hals läser en masterutbildning i filmmusik på StDH (Stockholms 

Dramatiska Högskola) och har tidigare gått yrkesutbildningar inom musikproduktion på 

Stockholms Musikkonservatorium och KMH.

 

2. HISTORIK 
Detta arbetes Sverigefokus till trots tarvas en inledande notis om amerikansk stumfilmsmusiks 

utveckling under tidigt 1900-tal. Dan Carlin Sr. upplyser hur man i nickelodeon theatres 

effektiviserade stumfilmsupplevelsen med tillhörande musik. Kompositörer skrev 

pianostycken för de korta filmsnuttar som visades och partitur distribuerades tillsammans med 

dessa. Biografägaren hyrde lokala pianister att spela styckena efter särskidla cues i filmen. 

Sedermera användes dikesorkestrar för att understödja filmerna. Fonografinspelningar tog 

över pianisternas funktion och dessa platters handhades av projektionisten som släppte nålen 

vid särskilda sync points. När filmer väl fick ett soundtrack kom de att kallas för talkies.10

Likheterna med den svenska modellen är flera. I avhandlingen En afton på Röda 

kvarn: svensk stumfilm som musikdrama kartlägger Ann-Kristin Wallengren den historiska 

utvecklingen av svensk stumfilmsmusik och hur produktionsmässiga förhållanden låg till 

grund för musiken i ljudfilm. Forskning kring detta är enligt henne en lucka som behöver 

täppas till då man vet särskilt lite om musikens roll och påverkan i svensk film. Hon nämner 

att det i exempelvis Tyskland och USA, bland såväl forskare som branschfolk, finns en större 

förståelse för musiken som en omistlig del av helhetsupplevelsen. Wallengren visar hur 

stumfilmen i Sverige utvecklades från att ackompanjeras av en raspig fonograf till att bli ett 

fullödigt musikdramatiskt verk där filmens bildberättande smälte samman med orkesterns 

musikberättande.11 Christopher Natzéns forskning belyser hur tidiga ljudfilmsexperiment 

resulterade i lyckade förevisningar: "the audience was bewildered to experience different 

10 Dan Carlin Sr., Music in Film and Video Productions (London: Focal Press, 1991), 17.

11 Wallengren, 8f.
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theatrical pieces with synchronous sound [...] although the phonograph had some difficulties 

in rendering direct speech."12

2.1 STUMFILMEN SOM MUSIKDRAMA OCH ARVET FRÅN 

MELODRAMTEATERN

Wallengren menar att många har avfärdat stumfilmens salongsmusik (ackompanjemanget av 

en improviserande pianist) som medel för stämningsskapare och för att roa biobesökarna. 

Själv anser hon att svensk stumfilmsmusik inte hade enbart en illustrerande funktion utan 

innehöll liknande funktioner som ljudfilmsmusiken. Hon poängterar att det visuella 

berättandet genom historien alltid premierats före det audiella trots att dialog, ljud och musik 

enligt henne är oskiljaktig del av narrationen. Särskilt under stumfilmserans senare del hade 

musiken en ”dramaturgisk, strukturerande, berättande och dramatisk funktion”.13

Stumfilmen är enligt Wallengren en konstart som är beroende av livemusiken 

för att kunna bli begriplig. Hon talar om stumfilmen som ett musikdrama och vill framhäva 

musiken som en nödvändig berättarkomponent och inte endast reducerad till en fristående 

yttring. Tidig stumfilm hämtade inspiration från melodramteatern med dess estetik, 

musikaliska ackompanjemang och narrativa struktur. Med denna kulturhistoriska tradition 

som fundament blev musiken ett sätt att ”dra in” åskådaren i berättandet.14

Under 1910-talet nämndes biografmusiken ofta i tidskrifter och recensioner och 

under decenniets andra halvan sågs musiken som en nödvändig del av den upplevelse som 

biografen skänkte. Musiken utvecklades till något som publiken krävde och 

biografmusikernas anseende höjdes.15 Under 1920-talet ändrades det publika sättet att tala om 

filmmusik. I tidningar och andra publikationer beskrev man inte musik enbart som ett 

konsertframträdande utan ett dramaturgiskt verktyg att koppla till film.16

12 Christopher Natzén, The Coming of Sound Film in Sweden 1928-1932: New and Old Technologies (Stockholm: 
Acta Universitatis Stockholmiensis, 2010), 94.

13 Wallengren, 9.

14 Ibid., 24.

15 Ibid., 93f.

16 Wallengren, 257.
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2.2 ÖVERGÅNGEN TILL LJUDFILM

Vid övergången till ljudfilm i slutet av 1920-talet ändrades produktionsförfarandet såväl som 

själva filmvisningen. Wallengren menar att denna utveckling visar att filmmediet ständigt 

förnyar sig i förhållande till nya teknologiska innovationer. För produktionsbolagen, särskilt 

Svensk Filmindustri, skedde övergången smidigt och snabbt men för enskilda musiker blev 

ljudfilmen ett hot. Många behövdes inte längre och förlorade sina jobb vilket ledde till en i 

musikerkretsar generellt negativ attityd mot ljudfilmen.

Det tog ett par år för teknologin att utvecklas innan ett ”realistiskt” användande 

av ljud kunde ske. Detta kallas the conversion period och inföll i Sverige 1928-1932. Innan 

övergången hade livemusik fyllt en narrativ funktion men vid ljudfilmens inträde trodde man i 

Hollywood paradoxalt nog att musiken skulle komma att försvinna helt. Detta blev en 

självuppfyllande profetia och under övergångseran försvann musik nästan helt i 

Hollywoodfilmer såvida det inte var diegetiskt eller generiskt motiverat. Detta hände aldrig 

riktigt i Sverige, man fortsatte med orkester ett tag vilket mottogs bra eftersom publiken redan 

var van vid att en liveorkester spelade off screen.

I Hollywood var dialogens relation till det narrativa viktigast medan svensk (och 

även fransk) film premierade bruket av direct sound. Detta innebar att musiken var hörbar på 

plats för att nå den rätta känslan hos aktörerna (och övriga inblandade) och eftersom det inte 

gick att spela in musik separat var man alltså tvungen att simultant spela in dialog, 

ljudeffekter och musik. Antingen användes inspelad musik via exempelvis resegrammofoner 

men ofta nyttjades musiker för ändamålet. Man tog helt enkelt med sig hela orkestrar on 

location. Den icke-diegetiska ljudbilden fick således ett existensberättigande och hjälpte folk 

att vänjas vid dess filmiska funktion.17

Det gick snabbt att ersätta stumfilm med ljudfilm i Sverige. Ljudets interaktion 

med bilden var etablerad 1931, ett par år före Hollywood. Detta förklarar Wallenberg med att 

musiker återigen hade en central del i produktionsprocessen och musiken ansågs vara en 

viktig part i filmberättandet. Svensk film kom dessutom att fokusera mer på den inhemska 

marknaden eftersom man då inte längre behövde minimera dialog och minska nationella 

kulturella referenser för publikens skull.18

17 Ibid., 241ff.

18 Wallengren, 136ff.
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2.3 LJUDETS MINSKADE BETYDELSE I FILM

Under sent 1930-tal avtog trenden att jobba mot ett mer naturalistiskt bruk av ljud enligt 

tidigare nämnda direct sound-princip.19 Så sakteliga följde man Hollywoods modell

med att separera ljudinspelningar från bilden samt att helt sonika använda musik allt mindre. 

Musiken var koncentrerad till filmens för- och eftertexter förutom enstaka temalåtar som 

infogades och i viss mån stoppade det narrativa flödet. Detta gjorde gjorde att produktion av 

filmmusik i Sverige minskade överlag, delvis på grund av ekonomiska skäl kopplat till en 

komplex inspelningsprocess.20 Under 1930-talet fanns därtill en seglivad attityd i tidningar 

och artiklar att inspelad musik inte är konst. Många trodde fortfarande att ljudfilm var ett 

nyhetens behag och att denna typ av film inte skulle ersätta stumfilmen utan snarare förpassas 

till någonstans i gränslandet mellan teater och stumfilm. De tidigaste ljudfilmerna innehöll 

enstaka sång- och musiknummer men ganska snart kom talfilmer, eller talkies.21

2.4 DET HOLLYWOODSKA MASKINERIET

I Hollwoods talkies hjälpte musiken till att definiera genrer såsom science fiction, western och 

romantiska dramer.22 I Sverige fanns inte samma typ av utveckling med genrefilmer och man 

gick snarare mot ett mer minimalistiskt uttryck vad gäller musiken;  amerikansk svulstighet 

kontra svensk minimalism. Johan Ramström har god insikt i det amerikanska studiosystemet, 

som när det begav sig var en industri med väl upparbetade arbetsformer. Ofta fanns en 

musikansvarig som basade över ett gäng kompositörer, fast anställda staff writers. Man 

skapade musik till film på så lite som fem dagar enligt löpande band-principen, särskilt när 

det gällde billiga B-filmer. De som skrev symfonisk filmmusik i Hollywood på 1930-talet var 

i regel klassiska tonsättare och Ramström vill mena att denna tradition i allra högsta grad 

lever kvar. I USA har filmmusik länge varit ansett som en stor konstart och nutida erkända 

tonsättare som Philip Glass och Aaron Copland har gjort både konstmusik och filmmusik.23

19 Natzén, 139.

20 Wallengren, 139f.

21 Ibid., 171.

22 Timothy Corrigan, Patricia White, The Film Experience – An Introduction (Boston: Bedford/St. Martins, 2009), 
204.

23 Intervju med Johan Ramström 24/2-12.
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2.5 DEN NEGATIVA SYNEN PÅ FILMMUSIK

Mellan 1930-1950 var det många svenska klassiska tonsättare som skrev filmmusik. En av 

dem var Lars-Erik Larsson, professor på musikhögskolan på 1950-talet. Han skrev musik till 

25 filmer men det står knappt ett ord om det i hans biografi, säger Ramström, ”Det var nåt de 

de skämdes för, det har aldrig varit fint i Sverige och är fortfarande inte det”. Larsson skrev 

även schlagers, ett typiskt ”smör och bröd”-jobb som även det ansågs vara lite ”fult”.

Ramström nämner en föreläsning med Gunnar Bucht (professor på 

Musikhögskolan på 1970- och 80-talet) som han bevittnade. Bucht pratade om tonsättaren 

Hilding Rosenberg (1892-1985) vars musik spelades upp: "Det här säger folk låter som 

filmmusik från 40-talet och det förstår jag inte men det är möjligt att en del av det som 

Rosenberg höll på med sipprade ned till de som höll på med filmmusik". Ramström blev 

smått provocerad av uttrycket ”sippra ned” och fick känslan av att Bucht syftade på Lars-Erik 

Larsson. När frågan ställdes hävdade Bucht att han snarare tänkte på Erik Norgren som 

jobbade med Ingmar Bergman. Ramström tror inte att Bucht har reflekterat över att 

Rosenberg började som biograforganist under många år innan han blev tonsättare och att han 

faktiskt skrev en del filmmusik, till exempel musiken till Hets (Alf Sjöberg, 1944). Han tror 

heller inte att Rosenberg pratade särskilt högt om sitt filmmusikskapande.24

2.6 FRÅN KLASSISKT TILL ROCK – REFERENSRAMARNA ÄNDRAS

Peter Bryngelsson påvisar att det fanns en ”unik stolt svensk filmmusiktradition, parallellt 

med den internationella”; kompositörer med bakgrund i både klassisk musik och jazz präglade 

svensk film under 1950-, 60- och 70-talen. Som exempel tar han den tidige Ingmar Bergman 

som i sin musikanvändning gick från att vara var ganska traditionell till att bli mer 

sparsmakad och under 1970-talet kom han att exkludera icke-diegetisk musik i allt större 

utsträckning.25 Ramström är inne på samma spår och menar att det på 1960-talet kom en 

allmän trend att sluta med stororkestermusik. Man ville ha ganska tyst i filmer och låta 

skådespelarnas spel vara i fred.26

Poprevolutionen under tidigt 1960-tal var betydelsefull för musikens 

användning i film. I runda slängar mellan 1965-1980 (särskilt 1967-1972) var det emellertid 

24 Ibid.

25 Peter Bryngelsson, Filmmusik - det komponerade miraklet, medarbetare Joakim Tillman (Stockholm: Liber, 
2006), 68.

26 Intervju med Johan Ramström 24/2-12.
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svårt att använda rockmusik i film eftersom den  i många fall ”betydde för mycket” politiskt. 

Därför använde man mycket klassisk musik och jazz i stället. En distad gitarr var synonymt 

med revolution och det var först i och med Top Gun (Tony Scott, 1986) som man kunde 

använda rockmusikens signaler som vore de vilka signaler som helst anser Bryngelsson. Top 

Gun är för honom en symbol för hur man på ett genomkommersiellt och ”otäckt sätt 

kidnappar rockmusiken i ett krigiskt syfte och säger att rockmusiken står på vår sida”.27

Under 1970-talet nästlade sig alltfler rock- och popmusiker in i filmens värld 

och tongivande namn som Björn Isfält och Björn J:son Lindh nämns när Bryngelsson 

beskriver hur svensk filmmusik under de senaste 30 åren har präglats, för att inte säga 

dominerats av personer sprungna ur rockgenren, personer som liksom han själv haft gitarr 

som huvudinstrument ”men som sedan skolat om sig till filmkompositörer”. Att filmmusiken 

har ”tagits över” av dessa musiker menar han speglar den teknologiska utvecklingen, både på 

hemmaplan och internationellt. Med tillgång till förhållandevis billig utrustning och 

möjligheten att ha sin egen hemmastudio har det blivit enkelt för folk som är vana att jobba 

med små medel, därav liknelsen med rockbandets sättning (kontra en stor symfoniorkester).28

3. ANALYS, NUTIDA FÖRHÅLLANDEN

3.1 MUSIKENS FUNKTION I FILM

I historieskrivning om klassiskt berättande á la Hollywoodstil brukar man säga att musiken 

generellt är underordnad det narrativa.29 Michel Chion går inte med på detta synsätt och 

menar att både ljud och bild ”devote themselves to the constitution of narrative cinematic 

space-time”.30  Att ha fingertoppskänsla för musikens funktion i förhållande till bilden 

beskriver George Burt som en svår balansgång, ”If it understates the case, it will be a 

disappointment. And if it overstates a particular situation along the way, it will cause a 

problem of balance or a distortion of the dramatic line.”31  Nyquist/Malmer talar om hur 

filmmusik fungerar bäst när den inte märks och kommer ”underifrån”, är integrerad i 

27 Intervju med Peter Bryngelsson 30/3-12.

28 Bryngelsson, 69.

29 Claudia Gorbman, Unheard Melodies - Narrative Film Music (Bloomington: Indiana Univ. Press, 1987), 2.

30 Michel Chion, Film, A Sound Art, översatt av Claudia Gorbman (New York: Columbia University Press, 2009), 
228.

31 George Burt, The Art of Film Music (Massachusetts: Northeastern University Press, 1994), 5.
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handlingen och understödjer bilden. Film är en ”musikalisk konst som följer musikens lagar” 

då man i synergi med musiken accentuerar rytmer och tempo.32 Johan Ramström beskriver det 

hela som en mycket tidsödande process med många komponenter att förhålla sig till och hur 

svårt det kan vara att hitta rätt tonläge till en viss scen, ”ett ackordsbyte kan förändra hela 

scenen beror på var det ligger nånstans".33

En av de stora på området, Claudia Gorbman, beskriver olika typer av koder för 

filmmusik, förutom musikaliska även cinematiska och kulturella. Den musikaliska koden 

betecknar musiken i sig utan hänsyn till kontext. Den cinematiska koden betecknar hur 

musiken får olika betydelser och mening beroende på sin placering i det filmiska flödet; 

titellåtar, bakgrundsmusik, musik som bryter fjärde väggen etcetera. När musiken används på 

ett självreflexivt sätt kallar Gorbman detta för en kulturell kod, till exempel bruket av 60-

talspoplåtar i valfri Quentin Tarantino-film.34

3.2 POPMUSIK I FILM

Romney/Wootoon påpekar att musikvideon har bidragit till att folk, abstrakt uttryckt, hör 

musik som film i deras huvuden. Den idealiske popsingeln kan av musiker ibland refereras till 

som en tre minuters film och för vissa filmmakare är musik ”the stimulus that sets off the train 

of mental images”.35 Med dess kompakta form fyller poplåten en annan funktion än ett 

klassiskt score då den är ytterst repetitiv och rationaliserad i sitt format. Andrew Goodwin 

talar om hur man ofta accentuerar en scens upplösning med musik och liknar konventionella 

narrativ med en poplåts uppbyggnad då båda  förloppen följer samma mönster av 

upptrappning och förlösning. Harmonisk resolution uppnås ofta av repetition av låtens hook 

(vanligtvis refrängen), ibland i en fade-out, ”just as a visual narrative may be rooted (through 

shot-reverse shot) in the process of 'suture', which establishes a kind of psychic baseline for 

the viewer”.36

Fenomenet med poplåtar, ofta singlar, som släpps i anslutning till en film, är 

något Peter Bryngelsson tycker ”trivialiserar filmbudskapet”, stör publikens fokus och gör 

32 Elmquist, 314.

33 Intervju med Johan Ramström 24/2-12.

34 Gorbman, 3.

35 Romney, Wootton, 122.

36 Andrew Goodwin, Dancing in the Distraction Factory: Music Television and Popular Culture (Minneapolis: 
University of Minnesota Press, 1992), 84.
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filmen splittrad. Han nämner svenska filmer som Adam och Eva (Måns Herngren, Hannes 

Holm, 1997), Vingar av glas, (Reza Bagher, 2000) och Om jag vänder mig om (Björn Runge, 

2003), alla exempel där musiken i eftertexterna inte har något att göra med själva historien 

som sådan. Den bakomliggande agendan till val av titellåt kan måhända vara en win-win-

situation för både film- och skivbolag men Bryngelsson känner att filmen riskerar att bli 

lidande på det konstnärliga planet.37

Han talar desto varmare om amerikanska regissörer som Paul Thomas 

Andersson och Quentin Tarantino, hur de först noggrant väljer musik och sedan skriver 

manuset med scener skapade utifrån låtarna.38 Vissa filmmakare har täta band till 

kompositörer medan andra är skeptiska till att låta en annan konstnär ”höra” deras film åt 

dem. Auteuren Tarantino är en av dem och har erkänt att han är oerhört restriktiv inför 

specialskriven musik, ”I don't like using new music that much because I want to pick what I 

know”.39 Peter anser att Tarantino inte gör musik till sina filmer utan snarare ”bildsätter sin 

favoritmusik [...] och han vänder upp och ner på vad som anses som god kultur”.40 Apropå 

Tarantinos Pulp Fiction (1994) och dess många popkulturella referenser väljer Peter Dick 

Dale-låten Misirlou från 1961 som exempel på hur publiken kan få en konceptuell uppfattning 

om låtens ursprung, en historisk koppling om än på ett omedvetet plan. Att på detta sätt 

använda redan existerande musik som tidsmarkör är ett berättargrepp som många 

filmforskare, lärare och andra sakkunniga negligerar i samtal om filmmusik, säger Peter. 

Även Lars von Trier hyllar han som exempellöst bra på att använda sig av befintliga låtar, 

som i Breaking The Waves (1996) med musik av Rod Stewart, Elton John och Deep Purple, 

”han vet hur man ska göra det bra medan många andra hafsar runt”.41

Independentregissören David Wramneby tycker att Aimee Manns låtar i 

Magnolia (Paul Thomas Andersson, 1999) är perfekt integrerade i handlingen. Han lyfter 

fram en konventionsbrytande scen då alla huvudkaraktärer sjunger med i en icke-diegetisk låt, 

”alla karaktärer har haft sina kamper och nått botten, de sitter i samma båt och när de sjunger 

med i låten river man muren till åskådaren och man kan känna igen sig i scenen”. 

37 Bryngelsson, 69.

38 Intervju med Peter Bryngelsson 30/3-12

39 Romney, Wootton, 127.

40 Mikael Silberstein, ”Filmmusik på gott och ont”, hemsidan Lärarnas Nyheter, publicerad 29 januari 2009, 
http://www.lararnasnyheter.se/alfa/2009/01/29/filmmusik-pa-gott-ont [kontrollerad 20 maj 2012].

41 Intervju med Peter Bryngelsson 30/3-12.
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Användandet av icke-diegetisk musik tycker han ofta ”drar en ur historien” men i detta fall 

anser han att det fungerar väl.42

Johan Ramström konstaterar att popmusik sällan skräddarsys till en film. En 

poplåt har ofta väldigt strikta ramar med en tydlig periodicitet vilket enligt Ramström sällan 

fungerar bra i en film. För att kunna införliva en poplåt i narrativet kan man bli tvungen att 

ändra taktart, börja låten på andra ställen och modifiera den rejält. Det är dock både enklare 

och billigare att klippa om den befintliga låten än att behöva gå tillbaka och riva upp 

originalmixen på nytt. Oavsett vilket ställs det höga krav på den som redigerar och Ramström 

menar att det kan vara en aha-upplevelse för de som kommer från popgenren att tvingas stuva 

om i låtarna för att det ska passa gentemot bilderna.43

Låten Me, You, Us, Them ingick i Ottilia Sälls examensarbete på Örebros 

musikhögskola 2008 och hon skrev och producerade den själv. Hon sjöng även på låten. I 

samma veva hörde hon talas om en kortfilm under produktion, Att dela allt (Amanda Kernell, 

2009). Hon skickade låten till producenten Hanna Westerlind som var ansvarig för filmens 

musikval. Westerlind tackade ja på en gång när hon fick höra låten, den visade sig passa 

utmärkt till filmen både vad gäller musiken och texten. Det hela var ett lyckligt 

sammanträffande, Westerlind var ute i sista sekund med musiksättningen och ibland kan det 

vara en fördel att komma in sent i ett projekt.

Detta är ett exempel på hur en färdig poplåt kan nästla sig in i en film, att 

betraktas mer som ett soundtrack än ett regelrätt score. Trots att låten endast används i 

filmens eftertexter och därmed inte diegetiskt per se, ansågs texten ändå säga något om 

filmens innehåll och bidrog till den känsla filmskaparna ville åt. Eftersom låten inte var 

utgiven sedan tidigare skulle åskådaren lika gärna kunna uppleva att låten var som 

skräddarsydd för filmen, precis som ett klassiskt score vanligtvis är. Ottilia upplevde att hon 

ansågs enkel att ”deala” med eftersom hon inte var knuten till något musikförlag. Låten var 

inte tidigare släppt någonstans och man behövde inte ”cleara” några rättigheter. Sålunda 

skrevs kontrakt på att den skulle få användas i filmen, dock ej exklusivt (det står henne fritt att 

använda den i andra sammanhang). Att få ut sin musik på detta sätt kändes ”på riktigt” för 

Säll, en bekräftelse på att det hon gjorde betydde något.44

42 Intervju med David Ramneby 5/4-12.

43 Intervju med Johan Ramström 24/2-12.

44 Intervju med Ottilia Säll 9/2-12.
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3.3 UTBILDNING

Musikmakarna i Örnsköldsvik ger sina elever möjlighet att under två års tid ha obegränsad 

tillgång till varsin studio och att kunna förkovra sig i hantverket låtskrivande och 

musikproduktion. Projekten som ges under skoltiden är direkt förankrade i musikbranschen 

med anknytning till några av de största svenska musikförlagen. Förutom stort fokus på 

kommersiell popmusik ingår även att skriva musik för reklamfilm, även detta med konkreta 

kopplingar till arbetslivet.45 Skolans rektor Ulla Sjöström proklamerar att Sveriges status som 

musikland är skyhögt och krediterar den Kommunala Musikskolan och även musiklivet i 

frikyrkorna som en viktigt del av detta arv.46 

I USA ska filmutbildningar ha ökat återväxten bland anställningar i branschen, 

”The expansion of the labor supply has been stimulated, in part, by the success of higher 

education media training programs.”47 Huruvida detta går att överföra till svenska 

förhållanden låter vi vara osagt men det är av nedanstående uttalanden att döma tydligt att det 

efterfrågas skolning och kompetenshöjning inom filmmusik.

Filmaren Lennart Malmer beskriver att musiken är som en form av icke-verbal 

dramaturgi, ett berättarmedel som ofta blir negligerat i filmbranschen. Jan Tolf (1949-2005) 

har efterlyst bättre kunskap och medvetenhet om filmmusik i Sverige, något han trodde kunde 

borga för mer kvalitativa filmer. Hans kompositörskollega Jonas Cornell är inne på samma 

spår och anser att en viss musikvetenskaplig skolning för regissörer vore önskvärt för att göra 

filmmusik mer spännande.48 Denna inställning delas även av storheter i Hollywood som Jerry 

Goldsmith, ”Film scoring courses are given to the wrong people – they should be given to 

directors and producers, not composers.”49

Enligt Ulla-Carin Nyquist är SKAPs uttalade syfte att lyfta fram filmmusikens 

betydelse, ett budskap adresserat både branschfolk och allmänhet men även recensenter och 

skribenter. Angående musikens nuvarande status och roll i svensk filmproduktion säger hon 

45 Musikmakarna. ”Om utbildningen”, http://www.musikmakarna.se/index.php/om-utbildningen [kontrollerad 20 
maj 2012].

46 Lönnå i P4, ”Ulla musikmakade sitt bagage”, hemsidan Sveriges Radio, publicerad 16 februari 2010, 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3365&artikel=3446484 [kontrollerad 20 maj 2012].

47 Susan Christopherson, ”Labor: The Effects of Media Concentration on the Film and Television Workforce”, i 
The Contemporary Hollywood Film Industry, redigerad av Paul McDonald och Janet Wasko (Malden/Oxford: 
Blackwell, 2008), 157.

48 Elmquist, 314ff.

49 Faulkner, 165.
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att det ibland råder vattentäta skott mellan de som gör film och de som skapar musik. Ju större 

medvetenhet om vad olika berättarkomponenter gör, desto mer kan man dra åt samma håll 

tycker hon. Likaså inom filmutbildningar menar hon att man borde samverka bättre och hon 

har aktivt jobbat för att få in filmmusik som en egen utbildningsdel inom regissörslinjen på 

KMH, huvudman för utbildningen i samarbete med StDH.50

Nyquist och hennes kollegors påtryckningar har gett resultat. 2008 inrättades ett 

tvåårigt masterprogram för filmmusik på StDH. En av dem som våren 2012 fullgör denna 

utbildning är Christine Hals. Hon berättar att det i varje klass går fyra personer och upplägget 

innebär att man som kompositör samverkar i team med övriga elever; regissörer, producenter, 

filmare, klippare, och ljudläggare. Att med denna arbetsform inkludera musiken inom samma 

ramar som övriga filmlinjer tycker Christine är viktigt, särskilt för regissörer då många av 

dem, även etablerade regissörer, är ovana att få så konkreta och tydliga kopplingar till 

musikskapare, ”Känns som att de inte riktigt vet hur de ska hantera musik.”51

En upparbetad, given metodik och standard för hur man ska jobba effektivt med 

filmmusik har enligt Johan Ramström aldrig funnits i Sverige. När jag frågar om utbildning på 

området berättar han att det har hänt ganska mycket de senaste åren och som exempel tar han 

tidigare nämnda masterutbildningar i filmmusik, där man i projektform jobbar tillsammans 

redan från början. Den viktigaste lärdom han vill ge sina studenter är att göra som i USA, att i 

ett så tidigt skede som möjligt träffa regissören eller producenten och våga ställa krav på att få 

veta vad som eftersöks och att man därtill gemensamt hittar vilken musik som ska användas, 

hur den ska användas, när den ska börja och sluta. Ju bättre förutsättningar, desto bättre 

arbetsprocess och slutprodukt.52

För David Wramneby är det viktigt att i utbildning snudda vid alla led i 

filmproduktion och framhäver kunskap om musikens betydelse i film. Därför tycker han att 

det är bra att Kulturama inkluderar musikvetenskap i den obligatoriska undervisningen samt 

har en linje som specifikt inriktar sig på filmmusik.53

Bryngelsson efterlyser ett nytt ”filmljudparadigm” i Sverige. Han hoppas att de 

nya filmmusikutbildningarna på sikt kan förändra inställningen till ljud och musik i svensk 

50 Intervju med Ulla-Carin Nyquist 19/3-12.

51 Intervju med Christine Hals, 25/4-12.

52 Intervju med Johan Ramström 24/2-12.

53 Intervju med David Wramneby 5/4-12.
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film.54 Han tycker att få pratar om musikens historia och betydelse vilket medverkar till en 

devalvering av både musiken i sig och musik i film. Förutom att verka som lärare inom 

filmmusik vill han förmedla utarbetade teorimönster för hur filmmusik fungerar. Detta har 

han delvis salufört i sina böcker men även genom att hålla seminarium med namnkunniga 

gäster som Michel Chion, Claudia Gorbman och Carol Flynn. ”Idag är musik så förknippad 

med samhällets utveckling, som en aktiv del i omvandlandet av samhället ” säger Peter och 

fortsätter att förklara hur vi successivt har förändrat vårt förhållande till musiken på grund av 

teknikens utveckling.55

3.4 DET KREATIVA SAMARBETETS OLIKA FASER

3.4.1 BEHOVET AV TEMP TRACKS

Tonsättaren Thomas Lindahl berättar i en intervju i STIM-magasinet att han finner det 

självklart att kompositören redan från filmproduktionens början inkluderas i resonemang 

kring vad filmen handlar om och vilka känslor som skall uttryckas.56 I de flesta fall är 

kompositören inte involverad förrän filmen befinner sig i den sista klippningsfasen. Vid en 

spotting session träffas vanligtvis producent, regissör, klippare och kompositör för att gå 

igenom scener att musiksätta.57 För att regissören och kompositören inte ska ha helt olika 

upplevelser av vilken musik som passar ihop med filmen brukar regissören och 

musikredigeraren göra ett så kallat temp track, referenser för vilken sorts musik man kan 

tänka sig att använda i filmen. Under ett möte diskuterar regissören och kompositören igenom 

musikförslagen och sedan försöker kompositören framställa något liknande.58

Ramström tycker att referenslåtar kan vara bra för att utvärdera vad som passar 

till specifika scener men att det lika gärna kan bli spretigt om man använder ”ett mischmasch” 

av musik. Något som fungerar för en enskild scen gör inte nödvändigtvis helheten bättre. 

Regissören kan även bli låst om denne gillar referenslåten för mycket och som kompositör 

kan det blir svårt att tävla mot den, ”det går liksom inte att tävla mot Mozart” menar 

Ramström. Ett annat exempel som vidrörs är då Alex North gjorde ett helt score till 2001 – A 
54 Peter Bryngelsson, ”Tystnad, tagning och...skrik!”, hemsidan Aftonbladet Kultur, publicerad 2 november 
2008, http://www.aftonbladet.se/kultur/article11555162.ab [kontrollerad 20 maj 2012]. 

55 Intervju med Peter Bryngelsson 30/3-12.

56 Mattias Franzén, ”Konkurrens så in i norden”, i STIM-magasinet, nr. 1 (2010), 12. 

57 Carlin Sr., 56.

58 Bryngelsson, 92.
15

http://www.aftonbladet.se/kultur/article11555162.ab


Space Odyssey (Stanley Kubrick, 1968) för att sedan få allt bortbytt då Kubrick var för 

förtjust i de temp tracks han använt, bland annat klassiska stycken av Strauss.59

3.4.2 SAMARBETET MELLAN REGISSÖR OCH KOMPOSITÖR

”Det är svårt att kommunicera hur man tänker att musiken ska låta, de pratar bilder, vi pratar 

ljud” säger Christine Hals angående samarbetet kompositör och regissör emellan. 

Grundinställningen tycker hon bör vara att man som kompositör jobbar för filmen, inte mot 

den. Att förstå exakt vad regissören vill ha kan vara svårt och ta tid men det är kompositörens 

skyldighet att vara ödmjuk inför uppgiften och kunna ta konstruktiv kritik, säger hon. 

Regissören bör också ha is i magen och låta kompositören prova sig fram, ett givande och 

tagande som Hals anser borde vara självklart när man jobbar i kreativa yrken.

Christine är orolig för att hamna i en produktion med en regissör som inte har ett 

öppet sinne vad gäller musikanvändande men poängterar samtidigt att hon har stor respekt för 

regissörer. Vissa kanske tror att man inte har respekt bara för att man försöker behålla någon 

slags integritet som kompositör, spekulerar hon. Trots orosmoln känner hon sig rustad inför 

kommande uppdrag och tror att det handlar mycket om att hamna med rätt personer att få bra 

kemi med. ”Om man visar att man är en person som jobbar hårt, är ödmjuk och tror på det 

man gör så tror jag att man kan komma långt.”60

Apropå att som frilansande kulturarbetare ständigt förhålla sig till och blidka 

någon annan säger Ramström att filmkompositören är en ”delleverantör” och måste acceptera 

att man konstnärligt inte kan ”vara sig själv” till fullo. Full insyn i produktionen är inte heller 

någon självklarhet och Ramström jämför med teatern där musikskapandet ofta finns med 

under hela processens gång till skillnad från vad som är legio i filmens värld.61 Denna åsikt 

delas av Nyquist som menar att långt ifrån alla regissörer är benägna att knyta till sig en 

kompositör i ett tidigt stadium.62

När jag frågar Ramström hur det brukar gå till rent praktiskt när en kompositör 

blir anlitad säger han att den som gör film ofta kontaktar någon de känner eller någon vars 

musik man gillar generellt, snarare än att kontakta personer som uttalat skriver filmmusik, 

”Nästan vem som helst kan halka in för att någon gillat ens musik och helt plötsligt kan man 
59 Intervju med Johan Ramström 24/2-12.

60 Intervju med Christine Hals 25/4-12.

61 Intervju med Johan Ramström 24/2-12.

62 Intervju med Ulla-Carin Nyquist 19/3-12.
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sitta och musiksätta en hel film, det blir lite try as you go.” Learning by doing kan för all del 

även gälla regissörer som sällan har utbildning eller erfarenhet av att jobba med filmmusik, 

vilket kan få besvärliga konsekvenser, "De har ofta ingen koll överhuvudtaget".63

I en publikation från 2001 uppger kompositören Thomas Lindahl att han tycker 

att det är krångligt att samarbeta med någon som inte har något större förhållande till musik 

eller som inte besitter samma referensramar som en själv. Som exempel på ett lyckat 

samarbete nämner han när han blev anlitad för Dårfinkar & dönickar (1988) redan när Ulf 

Stark satt och skrev manuset. Stefan Nilsson har liknande erfarenheter då han varit med vid 

tidiga manusgenomgångar i flertalet av Bille Augusts produktioner. Han beskriver August 

som en ”mycket musikalisk regissör […] medveten om musikens funktion” och tror på 

konceptet med regissörer som vill att musiken ska vara klar redan när man börjar klippa 

filmen.64

I sin bok Music On Demand – Composers And Careers In The Hollywood Film  

Industry berättar Faulkner återkommande om hur frilansare erfar att när de väl har kommit in i 

branschen kan en slags ketchupeffekt uppstå: ”connections and credits build the demand 

which builds the continuity which in turn builds reputation and centrality”.65 Wramneby 

belyser att man som regissör brukar börja med kortfilm innan man går vidare till långfilm, en 

showreel för att visa vad man går för snarare än att tjäna några större pengar. Han tycker att 

det är öppnare ramar inom independentproduktion vad gäller att plocka in talanger från olika 

håll, oavsett bakgrund. I hans tredje kortfilm, prisbelönade Sandra (2012), fungerade 

samarbetet med kompositören Marcus Josephson väl även om denne inte är skolad för att 

skriva till film. David var på en konsert där Marcus ingick i ett band som musiker och 

låtskrivare. De fick kontakt och blev vänner vilket sedermera ledde till att David anlitades att 

klippa en av bandets musikvideor, vilket i sin tur ledde till att han kom att nyttja Marcus 

tjänster, ”han har rätt känsla och stämning i sin musik”. Sandra är en humoristisk historia om 

en liten flicka som bokstavligen talat blir allergisk mot sin mamma och de förvecklingar som 

detta leder till. Till filmen behövdes instrumentala stycken och David använde referenslåtar 

för att visa Marcus vad han var ute efter och vad karaktärerna skulle känna i de olika 

scenerna, ”En film måste funka som helhet, världen i Sandra var en sagofull och fantasifull 

63 Intervju med Johan Ramström 24/2-12.

64 Elmquist, 394.

65 Faulkner, 171.
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värld där musiken spelade stor roll.” Som addendum till föregående påstående anför David 

hur viktigt det är att musiken alltid finns med i regissörens tankevärld, företrädesvis redan på 

manusstadiet.66

Faulkner beskriver hur det ofta är en ”blessing and a curse” att få fria händer att 

skapa eftersom det kreativa arbetet enligt hans samtal med musikskapare ofta består av 

intuition, slump och gissningar.67 Peter Bryngelsson ger ett exempel på när han anser att han 

blev ”stukad” som kompositör och tvingades ”anpassa sig till en hel apparat” trots goda 

intentioner. Till dokumentären Vi ville spränga Vasa (Simon Moser, Idji MacIel, 2011) 

anlitades Bryngelsson som under två veckor gjorde ett första utkast på tio låtar och desto mer 

när filmen var färdiginspelad. Både Moser och klipparen gillade vad de hörde. Peter hade 

experimenterat och skapat en ”annorlunda klangvärld” med ovanliga instrument som klaviola 

(påminner om en stor melodica). När det väl skulle börja klippas krävdes det att musiken 

skulle byggas om för att anpassa sig efter varje enskild scen, något som blev en smula 

bekymmersamt för Bryngelsson: ”Man nästan mjölkar ur musiken på det som är originellt och 

så blir musiken anpassad, de ringer tre gånger varje dag, 'Kan vi få en ny version på det här?' 

Till slut har jag anpassat mig till filmen, vi är alla nöjda med filmen som helhet men musiken 

är ingen wow-faktor.”

I det åttaåriga dokumentärfilmsprojektet Gzim Rewind (Knutte Wester, 2012) 

om en ung flyktings liv fick Bryngelsson en lite annan roll än vad han var van vid. Han minns 

tillbaka på sin insats snarare som ett slags bollplank och ”ideologisk mentor” än som 

kompositör. I slutändan blev det i alla fall musik där han istället för att ”tolka” filmen med 

accentuerande av känslolägen lät kompositionerna fylla en atmosfärisk och suggestiv 

funktion. Att under större delen av produktionen agera regissörens sidekick var förvisso 

ovanligt men hjälpte till att bringa förståelse för vad som var filmens kärna och vad som 

skulle uttryckas och inte uttryckas musikaliskt. Detta kan om möjligt vara ytterligare ett 

exempel på ett dynamiskt samarbete regissör och kompositör emellan där någon som helst 

branschmässig praxis för hur man ska jobba inte tycks existera.68

Roomney/Wootton framlägger att för popmusikern, som är van att jobba 

autonomt i sin studio, kan det bli en ny upplevelse att jobba mot en krävande regissör med 

66 Intervju med David Wramenby 5/4-12.

67 Faulkner, 123.

68 Intervju med Peter Bryngelsson 30/3-12.
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ökad press och konflikter som följd.69 Detta skulle Ottilia Säll bli varse. Hennes involvering i 

den tidigare nämnda filmen Att dela allt bar frukt. Till kortfilmen Sniglar (Maria Lundqvist, 

2011) fick hon uppdraget att göra originalmusik och ljuddesign. Hanna Westerlind var 

producent även denna gång och hade Ottilia i åtanke för jobbet. Regissören Maria Lundqvist 

var däremot en ny bekanskap för Ottilia. Lundqvist angav låtreferenser och via mejl bollade 

de idéer mellan varandra. Det mesta skedde således på distans mellan filmteamets säte 

Stockholm och Umeå där Ottilia för tillfället bodde. Många filer skickades fram och tillbaka, 

de hade viss telefonkontakt och träffades tre gånger fördelat på några månader. Ottilia belyser 

dilemmat med att samarbeta med en regissör som inte själv är musikaliskt skolad, ”Om jag 

skickar en enkel idé kanske ljuden är lite taskiga, då kanske hon upplever att låten är dålig fast 

jag kommer att ersätta ljuden med bättre ljud lite längre fram.” 

Musiken gjordes på egen studioutrustning hemma i köket. Hon jobbade med en 

blandning av organiska element som trummor och sitra men även diverse synthar. Sex olika 

varianter av instrumentala stycken skrevs innan regissören blev nöjd, en process där Ottilia 

försökte tolka vilken känsla Lundqvist ville få fram. Kommunikationen hade möjligen kunnat 

vara bättre men Ottilia försökte se fördelar med att inte tala samma ”musikaliska språk”; ett 

annorlunda tankesätt att förhålla sig till öppnade upp för nya arbetssätt, en spännande men 

krävande process. Att uppdragsgivare brukar ta en för given kände hon även i detta fall, ”De 

vet inte hur lång tid varje sak tar, och hur mycket själ man lägger ned i det”. Till skillnad från 

sitt första filmmusikuppdrag fick Ottilia denna gång betalt, även om det var en symbolisk 

summa. Hon vill dock understryka att filmskaparna hade väldigt skral budget och har 

förståelse för att ersättningen blev ringa.70

3.4.3 MUSIC SUPERVISOR SOM FÖMEDLANDE LÄNK

En music supervisor kan fungera som mellanhand mellan filmmakare och kompositör, att 

selektera och licensiera rätt musik för ändamålet. Ibland varierar denna funktion mellan olika 

personer men företeelsen som sådan är vanlig i Hollywood.71 Vad gäller den svenska 

situationen trodde Jan Tolf att det vore bra med skolade personer att bli den förmedlande 

länken mellan alla led i processen, en ”neutral” person som har allas förtroende och som kan 

69 Romney, Wootton, 128.

70 Intervju med Ottillia Säll 9/2-12.

71 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), 1.
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överse helheten.72 Johan Ramström åskådliggör att det i Sverige faktiskt finns ett antal music 

supervisors, framför allt vad gäller reklamfilmsproduktion men desto ovanligare i spelfilm.73

Ottilia Säll vill gärna bestämma själv när hon jobbar kreativt och säger sig bli 

lite skrämd av att behöva underställa sig någon som har sista ordet. Icke desto mindre kan hon 

känna att det ibland finns en trygghet i att samarbeta med andra om det åtminstone klickar på 

ett personligt plan. Behovet av music supervisors ställer hon sig dock tveksam till, ”ytterligare 

en person som ska tolka vad folk menar”.74

3.5 DEN SVENSKA PRODUKTIONSAPPARATEN

3.5.1 LÅGA ERSÄTTNINGSNIVÅER ETT STÄNDIGT GISSEL

Lars Nylin, chefredaktör på nyhetsbrevet Musikindustrin menar att musiken brukar vara den 

sista pusselbiten efter en redan spenderad budget och ser en internationell trend att 

ersättningar för musikanvändning sjunker: ”nu förväntar man sig ofta att få loss musik som 

blir bärande för slutresultatet för en summa som motsvarar en dags catering ute på 

inspelningsplatser."75 Att musik generellt brukar utgöra en relativt liten kostnad i den totala 

filmbudgeten är något Robert Faulkner bekräftar i sin forskning. De exempel han tar upp är 

förvisso uteslutande amerikanska men nämnvärt är att musikbudgeten brukar vara 

oproportionerligt låg även i många av Hollywoods storfilmer.76 Liknande förhållanden tycks 

råda i Sverige, åtminstone av följande uttalanden att döma.

Johan Ramström har i sin undervisning märkt att många unga som är 

intresserade av filmmusik vill skriva pampig musik á la John Williams men menar att det inte 

finns en marknad för sådan musik i Sverige. Han beskriver klimatet i Sverige som att det 

endast är ett fåtal som kan leva fullt ut på att skriva filmmusik medan övriga får slåss om 

smulorna, ”det är en så pass liten marknad, det blir några som gör det mesta”.77 Precis som 

Ramström uppfattar Christine Hals det som att folk förväntar sig att musik ska vara billigt 

72 Elmquist, 317.

73 Intervju med Johan Ramström 24/2-12.

74 Intervju med Ottillia Säll 9/2-12.

75  Lars Nylin, ”En saknad Guldbagge”, hemsidan Musikindustrin, publicerad 24 januari 2011, 
http://www.musikindustrin.se/artikel/2279/NYLIN_En_saknad_Guldbagge.html [kontrollerad 20 maj 
2012].

76 Faulkner, 171.

77 Intervju med Johan Ramström 24/2-12.
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eller till och med gratis, en hållning som Hals säger beror på att många ser musikverksamhet 

som en hobby snarare än ett yrke. Vissa produktionsbolag har dessutom försökt få igenom att 

kompositören skall avsäga sig upphovsrätten till sina verk. Detta är något hon ser mycket 

allvarligt på då upphovsrättens kärna, att få rättmätig credit för det man gör, är så 

grundläggande och självklart för en upphovsman.78 

Ottilia Säll fick som sagt ej betalt för sin insats i Att dela allt men ”tyckte bara 

det var grymt att få vara med och sprida sitt namn”. Dock uttrycker hon en viss bitterhet kring 

att skådespelarna fick betalt men inte övriga medverkande. Vidare anser hon att det är rimligt 

att folk får skälig ersättning och att det inte ska vara självklart att bara jobba för skojs skull, 

”Det finns alltid folk som är beredda att ställa upp gratis, så är det ju.”79

Kompositören Conny Malmqvist tror att den ökade illegala fildelningen i 

Sverige har gjort att upphovsmän som kommer från pop- och rockhållet försöker hitta 

alternativa inkomstkällor och att musik till spelfilm och reklamfilm kan te sig lockande för 

många. Det är inte nödvändigtvis lättare att slå sig in på denna bana, färre 

långfilmsproduktioner får filmstöd och därmed ökar konkurrensen. Malmqvist hänvisar till 

siffror som visar hur svenska filmintäkter (trots fildelning) har stigit markant under 2000-talet 

men endast en handfull av Sveriges mest inkomstbringande kompositörer är just 

filmmusikskapare.80 Detta i relation till att den inhemska musikbranschen under 2010 omsatte 

5,2 miljarder kr varav 47% bestod av upphovsrättsliga intäkter och intäkter från inspelad 

musik, resten konsertintäkter.81 

3.5.2 ATT MISSBRUKA FILMLJUD

Angående arbetsgången är Johan Ramströms uppfattning att filmmakare sällan tänker 

speciellt mycket på musiken i början av en produktion, ”Det är sällan ett medvetet tänk från 

början hur musiken ska fungera, vad den ska användas till och hur man ska ha den.” Man får 

ofta skicka skisser på ren spekulation innan uppdragsgivaren vet vad denne vill ha. ”Jag vet 

inte riktigt, det där vet väl du, skriv lite så får vi se”, har regissörer sagt till Ramström. Detta 

förfarande gör att man enligt honom redan från början blir fråntagen delaktighet vilket han 
78 Intervju med Christine Hals 25/4-12.

79 Intervju med Ottilia Säll 9/2-12.
80 Lisa Wall, ”Delade meningar om filmmusiken”, hemsidan Sveriges Radio, publicerad 15 januari 2010, 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3358&artikel=3374132 [kontrollerad 20 maj 2012].

81 Linda Portnoff, Tobiaas Nielsén Volante, ”Musikbranschen i siffror: statistik för 2010” (Stockholm: 
Tillväxtverket 2012), 28f.
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tycker är en knepig arbetssituation. ”Det är alltså  inte alls säkert att de [filmmakarna] vet var 

musiken ska vara nånstans, i bästa fall vet de ungefär vad musiken ska berätta och vad den 

ska vara till.”82

Peter Bryngelsson riktar skarp kritik mot svensk, kommersiell 

produktionsapparat. Han erkänner svensk filmmusik som internationellt gångbar men anser att 

det saknas finess vid själva placeringen och redigeringen av musiken. Han understryker att 

man genom talet omotiverat brukar accentuera det som syns i bild och att det hos svenska 

skådespelare finns en allmän tro om att ”äkta” människor pendlar starkt mellan ren glädje och 

vansinne, att det sällan finns något mellanting. Detta tycker han får motsatt effekt och jämför 

med amerikansk film där man pratar mindre och med lugnare stämma varpå det ges mer plats 

åt andra saker i den ”filmiska verktygslådan”, såsom musiken. En förklaring tror han kan vara 

att det i Sverige finns få skådespelare som enbart ägnar sig åt film, de flesta är knutna till en 

teater och tar därmed med sig sina enligt Peter överdrivna teateranspråk till filmens värld.83

Michel Chion anser att det är vanligt att filmskapare fokuserar på ljud som är 

separerade från bilden men att man i många fall är mindre nogräknad med det diegetiska. Han 

betonar att ljud i film är lagrade samman, de valdes inte och skapades i relation till varandra 

utan i relation till filmens diegesis och den för realismen viktiga redigeringen. Han gillar 

därför inte termen soundtrack och tycker att ordet missvisande antyder att ljudet är separerat 

från bilderna. Därför  föredrar han ordet sound channel, ”in parallel with the flow of images, 

and synchronized with them, is a flow of recorded sounds of diverse origins and natures, 

grouped together”.84

Bättre ljudmixning i svensk film står högt på Peter Bryngelssons önskelista. I 

många inomhusmiljöer finns det en ”tom studiotystnad” som han upplever overklig och han 

saknar vardagliga ljud från ting som kyl, frys och fläkt. De flesta ljud är enligt honom 

diegetiska där man tydligt ser ljudkällan i bild. I svensk film saknar han det som han ofta 

tycker sig finna i internationell film, en subtil, lågt mixad ljuddesign som inte stör dialogen, 

”Det gåtfulla ljudlandskap som vistas utanför bilden har inte mycket till hemvist i svensk 

film.” Som förebild lyfter han fram David Lynch och hans fäbless för avancerade 

ljudlandskap. Bröderna Coens No Country For Old Men (2008) ser han som ett praktexempel 

82 Intervju med Johan Ramström 24/2-12.

83 Intervju med Peter Bryngelsson 30/3-12.

84 Chion, 229.
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på audiell perfektion, en film med ett förvisso obefintligt bruk av musik men vars hantverk i 

stället visar prov på ett sofistikerat användande av realistiska ljud, ständigt närvarande som 

suggestiv stämningshöjare.85

Det går inte att ta miste på vad Bryngelsson tycker om etablerade svenska 

regissörers kunskap om musikanvändande i film. I en intervju från 2006 har han sagt att han 

är "säker på att en filmintresserad 17-åring med ett välsorterat DVD-bibliotek kan mer om 

filmmusikens språk och uttryck än Kjell Sundvall”.86 Filmare som Ruben Östlund och Jesper 

Ganslandt tycks dock ha vunnit Peters gunst; han beskriver dem som en ny generation 

regissörer, personer som inte är en del av etablissemanget och som medvetet eftersträvar en 

nedskalad ljudbild.87 I en intervju med Ganslandts huskompositör Erick Enocksson om 

dennes arbete i Apan (Jesper Ganslandt, 2009) framhävs Andreas Francks ljudläggning. 

Kontentan är att det realistiska ljudet får anta en näst intill musikalisk skrud i glappen som 

uppstår i den ordfattiga dialogen. Till saken hör att man i den officiella versionen av filmen 

till sist undlät att inkludera Enockssons score, ett beslut som växte fram och skedde i 

samförstånd mellan honom och Ganslandt. Det bästa för filmen ansågs vara att enbart 

använda sig av Francks ljudläggning men på DVD-utgåvan finns Enockssons originalmusik 

inkluderad i en bonusversion av filmen. Vidare har Enocksson en tydlig uppfattning om 

musikens underordnade roll i film: ”I film underställs alltid musiken det visuella, vilket är 

sjukt eftersom den är så avgörande. Men den är inte rationell. Det är det som gör att vi gång 

på gång låter oss styras. Det här händer aldrig i verkliga livet men vi köper det som form helt 

okritiskt när vi ser på film. Det är fantastiskt att det starkaste instrumentet för att styra 

människor hela tiden går under radarn.”88

För David Wramneby är musiken en tolkningsföreträdare för hur man upplever 

film, att om bilden säger en sak och musiken en annan så tolkar man bilden efter musiken. 

Han menar därför att det är onödigt att uttrycka samma sak i musik och bild och därmed 

skriva åskådaren på näsan, ”då skulle man lika gärna kunna ta bort musiken”. Han menar att 

detta missbrukande av dramatiska effekter, att ”dra på med pompa och ståt  med stråkar och 

85 Peter Bryngelsson, ”Tystnad, tagning och...skrik!”, hemsidan Aftonbladet Kultur, publicerad 2 november 
2008, http://www.aftonbladet.se/kultur/article11555162.ab [kontrollerad 20 maj 2012].

86 DagensPS.se, ”Bryngelsson sågar svenska regissörer: De kan ingenting om filmmusik”, publicerad 5 oktober 
2006, http://www.dagensps.se/artiklar/import/2006/10/5/12037/index.xml [kontrollerad 20 maj 2012].

87 Intervju med Peter Bryngelsson 30/3-12.

88 Rickard Fredén, ”Apan som rann ut i sanden”, hemsidan Throw Me Away, publicerad 23 november 2011, 
http://www.throwmeaway.se/intervju/erik-enocksson-apan-som-rann-ut-i-sanden/ [kontrollerad 20 maj 2012].
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pukor”, är en enkel väg att gå, ett tecken på att man misslyckats med bilderna och måste rädda 

det med musiken.

Konventionella arbetsmetoder kan enligt Wramneby vara likställda kreativa 

hinder och han tar Hollywoods inrutade arbetsmodell som exempel på kommersiell 

likriktning. Samtidigt säger han att det finns ”mycket skräp inom independentfilm”. 

Wramneby uppskattar att dagens lättillgängliga teknik möjliggör att många nya, unga filmare 

kan göra mycket med små medel, en motreaktion mot ”det som blivit så förstelnat i 

filmindustrin”. Han tycker sig dock se att denna digitala era även innebär en generell 

kvalitetssänkning, framför allt i kortfilm, ”folk har tillgång att göra saker men vet inte hur det 

ska göra det, det blir svårt att sålla ut talanger då 'alla' helt plötsligt kan göra film”. Även om 

han gillar framåtandan hos unga filmare och gärna knyter till sig folk som inte nödvändigtvis 

kommer från filmbranschen, tycker han det är för enkelt att använda filmmusik. Med detta 

menar han att det inte fungerar att hur som helst och utan eftertanke ”slänga in” låtar, bara för 

att det råkar vara ens favoritlåt behöver det inte betyda att man är rätt ute. David tycker att 

man bör vara lika noggrann med redan existerande musik som specialskriven sådan.89

3.5.3 DEN FÖRENKLADE SYNEN PÅ MUSIK SOM HUMÖRSKILDRARE

Peter Bryngelsson klarlägger att det finns en allmän brist på insikt om vad musik betyder för 

film, speciellt i Sverige. Hans syn på musik förändrades när han studerade musiktortyr (hög 

och repetitiv musik, ofta använt på krigsfångar) och har skrivit en ännu outgiven bok i ämnet. 

Han beskriver musiken som tidsmätare, dess dramaturgiska uppdelning gör att man tydliggör 

tiden. Musik är alltid i rörelse och kan omedvetet få publiken att tro att tiden går fortare. 

Volymnivån och kraften i sig (exempelvis det djupa basmullret i katastroffilm) påverkar en 

rent fysiskt. Genom rytm och tonomfång markerar musiken ”gränserna för vad en människa 

är” och i tortyr suddas ut och överskrids dessa gränser, ”vår uppfattning om vad det är att vara 

människa krossas”. Poängen i hans resonemang är att folk är skolade i att tänka förenklat 

kring musik och känslor: ”Vi har förflackat våra begrepp om musik och tror att filmmusik är 

något som signalerar om en scen är glad eller sorglig.” Han menar att det finns en missriktad 

tanke om att musik endast är till för att skildra grundhumör och att ”glada” stycken av 

Beethoven lika gärna kan användas i dunkla syften som tortyr. Han tycker att det är svårt att 

med musik uttrycka ren ilska enligt tesen att musik i grunden är till för att behaga, ilska är inte 

89 Intervju med David Wramneby 5/4-12.
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behagande men utagerande energi fungerar bättre. Musiken kan för honom lika gärna 

användas som ett zoomobjektiv att styra åskådarens blick; när musiken är ”mörk”  tittar man 

automatiskt i nedre delen av bilden medan ljusa klanger gör att man riktar blicken uppåt och 

söker efter de ”ljusa” partierna i bilden.

Det gör Bryngelsson ont när han blir serverad orkestrala uppladdningar och 

klichéer staplade på varandra, ämnade att förlösa åskådaren och därmed svåra att värja sig 

mot: ”Vi blir lurade i att åka med i en berg och dalbana när musiken föser oss igenom en 

film.” Som skräckexempel använder han sig av Steven Spielbergs många äventyr där John 

Williams pampiga musik får företräda ett slags upphöjd moral med resningen av den 

amerikanska flaggan ackompanjerat av mäktiga körer som vanligt förekommande ingrediens. 

Denna utstuderade snyfteffekt, som han menar används frekvent även i svensk filmmusik, gör 

att Bryngelsson känner sig lurad på konfekten. Han uttrycker det som att  musiken skulle 

behöva utmana bilden och att filmmakare är ängsliga, allt som sticker ut och utmanar bilden 

blir jobbigt vilket i sin tur leder till en musikalisk snuttifiering: ”Processen då filmmusik 

anpassas och underställs bilden gör att allt går igenom en mangel, till slut är det ingenting 

kvar även om man startar med de bästa intentioner.”90

3.5.4 UNDERSCORING - HOLLYWOODMODELLEN ATT EFTERSTRÄVA?

Johan Ramström tycker att det är lätt att se var det ska vara musik i en ej musiklagd film. Där 

det finns luckor och transportsträckor brukar det hamna musik i slutändan men i svenska 

filmer är det vanligt att det bara blir musik på de ställena när det egentligen skulle behövas 

även i bakgrunden att understödja dialogen, ett underscore. När musiken väl kommer är den 

ofta väldigt stark, ”I Sverige tänker man inte på alla sätt man kan utnyttja musiken, 

underscoring-tekniken är något som är bortglömt, att låta musiken få ta en aktiv, större del i 

berättandet.” Ramström säger att han gjort egna smärre efterforskningar och undersökt 

musikanvändningen i ett antal äldre, svenska filmer. Av hans analys framgår det att 

tendenserna är likartade nu som då, ”man har ingen jättekoll på hur man ska göra med 

musiken i tidigare filmer heller”.

I amerikansk film har man länge jobbat med var musiken ska börja i förhållande 

till när den behövs och får ta plats. Ofta inträder den på ställen där vi inte märker den, något 

som kräver fingertoppskänsla i redigeringsfasen. Om det hela är snyggt gjort finns musiken 

90 Intervju med Peter Bryngelsson 30/3-12.
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redan där och är en del av berättelsen när den ska träda fram och kan verka utan att åskådaren 

får den i ansiktet. Amerikanarna är enligt Ramström mästare på att hantera detta medan 

svenskarna är på efterkälken. När musiken inte bearbetas sömlöst blir det en ryckig känsla och 

Ramström vill betona att han inte pratar om någon särskild genre, hans kritik gäller oavsett 

vilken typ av musik det handlar om: ”Det behövs en skolning från båda håll, både hos musiker 

och filmmakare.”91

3.5.5 ATT LYFTA FRAM UNDERGROUND-KOMPETENS

Bryngelsson finner det problematiskt att alltför många yttrar sig om vad som är bra och dålig 

filmmusik och att det brukar handla om den musik folk själva gillar eller ogillar, ”'Alla' ska ha 

en åsikt men alla är inte skickade att säga något.” Detta anser han främst gälla regissörer men 

även andra som jobbar med filmproduktion. Han gör heller ingen hemlighet av att han tycker 

att det i Sverige görs alltför mycket medioker bruksmusik och undrar varför svenska 

regissörer inte inspireras av USA och hämtar mer musik från underground-kulturer. Erkända 

grupper som Esbjörn Svenssons Trio och  Fläskkvartetten nämns som exempel på musiker 

som enligt honom har en egen stil, har högt mått av integritet och inte anpassar sig till en 

strömlinjeformad mittfåra. SVT-dramat 30 grader i februari (Anders Weidemann, 2012), med 

musik av progressiva jazzmusiker, framhåller han också som ett bra exempel på musik som av 

filmapparaten inte ”malts ned till trams”.92

3.6 MUSIKPRIS - ÄRAS DEN SOM ÄRAS BÖR

Matti Bye blev 2009 Guldbaggebelönad för musiken till Maria Larssons eviga ögonblick (Jan 

Troell, 2008). Då kallades priset ”för särskilda insatser” och var inte specifikt utformat för 

filmmusik. Vad gäller musik i svensk film tycker Bye att det har blivit bättre med åren och 

hyllar framför allt Farväl Falkenberg (med musik av Erik Enocksson) som han beskriver som 

nytänkande och personlig. Just därför tycker han att musikpris behövs, för att lyfta fram det 

nydanande.93 Bye verkar ha blivit bönhörd. 2010 instiftades Nordiska Filmmusikpriset av 

SKAP och FST (Föreningen Svenska Tonsättare) och deras nordiska systerföreningar, 

91 Intervju med Johan Ramström 24/2-12.

92 Intervju med Peter Bryngelsson 30/3-12.

93 Svenska Filminstitutet, ”Guldbagge till kompositören Matti Bye”, publicerad 12 januari 2009, 
http://www.sfi.se/sv/guldbaggen/Nyheter-om-Guldbaggen-/Guldbagge-till-kompositoren-Matti-Bye/ 
[kontrollerad 20 maj 2012].
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syftandes till att skapa en morot för den enskilde kreatören samt visa för omvärlden att 

nordisk film är att räkna med.94

Musikpristrenden skulle hålla i sig. The Black Power Mixtape 1967-1975 

(Göran Olsson, 2011) var den första filmen att erhålla en musikbagge med musik skriven av 

Ahmir-Khalib Thompson och Om'Mas Keith. Alfons Karabouda, ordförande i SKAP, har 

intryck av att Guldbaggen är bra för att höja filmmusikens status och ”belysa vikten av att 

musikerna kommer in tidigt i arbetet med filmen.” SKAP var enligt honom pådrivande för att 

detta pris skulle inrättas.95 Musikindustrins Lars Nylin tycker det är beklagligt att Guldbaggen 

inte haft en musikkategori förrän 2012 då han finner priset vara symboliskt viktigt.96

3.7 KVINNLIGA TONSÄTTARES 

FÖRUTSÄTTNINGAR INOM FILMPRODUKTION

Musikforskaren Florence Launay visar hur historieskrivningen inte sällan ”glömmer bort” 

kvinnliga tonsättare. I synnerhet 1800-talets Frankrike har varit föremål för hennes 

undersökning där hon kartlagt 1000 kvinnliga kompositörer; hur de kunde mäta sig med 

männen men hur de ändå förpassats till den musikhistoriska periferin. I sitt arbete motsäger 

Launay den vanliga föreställningen att motståndet mot kvinnans kreativitet fanns i hemmet. 

Uppbackning av maken uteslöt dock inte att kvinnan motarbetades i både utbildning och 

yrkesliv, tendenser som går att finna även i dagens musikklimat.97 

Åter till Sverige. 2003 realiserades idén om ett musikläger för tjejer samt 

”personer som identifierar sig som tjejer och transpersoner”, kallat Popkollo. Under några 

veckor på sommaren ges ett 20-tal deltagare i den rekommenderade åldern 10-16 chansen att 

med kvinnliga musiker och artister som handledare spela musik tillsammans i form av 

repetitioner, workshops och seminarier. Detta koncept kom att utmynna i sju olika 

medlemsföreningar runtom i landet vars syfte är att förädla pedagogiska metoder för att jobba 

med musik och jämställdhet. Tanken är dessutom att alla ska kunna ha råd att delta, oavsett 

94 Mattias Franzén, ”Filmmusik på prispallen”, i STIM-magasinet, nr. 1 (2010), 13. 

95 Patrik Paulsson, ”Musikguldbagge är bra!”, hemsidan Sveriges Radio, publicerad 24 januari 2012, 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1012&artikel=4926137 [kontrollerad 20 maj 2012].

96 Nylin.

97 Eva-Karin Josefsson, ”Kvinnliga kompositörer utan identitet”, hemsidan SvD Kultur, publicerad 31 oktober 
2006, http://www.svd.se/kultur/understrecket/kvinnliga-kompositorer-utan-identitet_366426.svd [kontrollerad 
20 maj 2012].
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bakgrund. Förutom att jobba med musik i största allmänhet får deltagarna även tillfälle att 

pröva på olika inriktningar som ljudteknik, film- och TV-produktion. Initiativtagare till hela 

projektet var artisten och låtskrivaren Marit Bergman som kände att det behövdes göras något 

för att uppmuntra tjejer att musicera i en för närvarande gravt mansdominerad bransch: ”Man 

kan spekulera länge i anledningarna till att vi tjejer är i minoritet i den här musikervärlden. 

[…] Dessutom blir man bedrövad när man tänker på all den talang som går till spillo för att 

tjejer av ett eller annat skäl inte tar sig in/kommer in i branschen.”98

Bergman säger också att man som tjej lätt blir objektifierad och därmed får svårt att göra sig 

hörd och komma in i killarnas gemenskap, oavsett om man är etablerad musiker eller inte.99 

Ottilia Säll tror att det mansdominerade kan handla om invanda och bekväma strukturer som 

upprätthålls och som är svåra att bryta. Ljudteknikern Lisa Norman tycker inte att man ska 

fokusera på kön och tror inte att män eller kvinnor besitter olika yrkesspecifika färdigheter. 

Hon ser det som en förlust för samhället och nöjesbranschen om man ska låta könsroller spela 

roll. Ändå tror hon att många tjejer drar sig för att söka sig till denna mansdominerade sfär, 

särskilt vad gäller inriktningar som är förknippade med teknik. Klara Söderberg från popduon 

First Aid Kit bekräftar att det av någon anledning nästan bara är män som figurerar i tekniska 

sammanhang, något som i längden kan influera hur man blir bemött som kvinna. ”Enda 

anledningen till att det är så här är ju att det finns fördomar kring könsrollerna, och det är 

skittråkigt.”100

Folkbladets Lars Böhlin hävdar att filmbranschen har en usel 

jämställdhetspolitik och menar att det är långt ifrån bara regissörer som i huvudsak är män. 

Kompositörer av filmmusik är inget undantag och på listan av det sena 2000-talets tio mest 

inkomstbringande tonsättare till film återfinns enbart män. Han drar sig inte för att säga att 

branschen är en herrklubb som är högst obenägen att släppa in kvinnor, ”filmmusik är en 

manlig angelägenhet där det är männen som aktivt väljs”.101

Innan sina masterstudier på StdH/KMH har Christine Hals hunnit med två andra 

musikutbildningar. Från att ha vuxit upp i Norge flyttade hon till Stockholm 2002 för att satsa 

98 Popkollo, ”Historik”, http://www.popkollo.se/om-popkollo/historik/ [kontrollerad 20 maj 2012].

99 Anette Persson, ”Poppiga drömmar på Popkollo”, hemsidan Ungdomsstyrelsen, ur Brus nr. 3 2007, 
http://www.ungdomsstyrelsen.se/brus_art/0,2440,7068,00.html [kontrollerad 20 maj 2012].

100 Hanna Fahl, ”Ingen tror att vi kan något om teknik”, hemsidan DN Kultur & Nöje, publicerad 23 december 
2011, http://www.dn.se/kultur-noje/musik/ingen-tror-att-vi-kan-nagot-om-teknik [kontrollerad 20 maj 2012].

101 Lars Böhlin, ”Filmmusik görs av män, män, män”, hemsidan Folkbladet, publicerad 24 november 2009, 
http://www.folkbladet.nu/161683/2009/11/24/filmmusik-gors-av-man-man-man [kontrollerad 20 maj 2012].
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på musikproduktion, ett hantverk hon redan hade snuddat vid på hemmaplan eftersom hennes 

bror hade professionell programvara för hårddiskinspelning på sin dator. Man kan säga att 

hon med datorns hjälp lärde sig att skriva låtar istället för att gå den traditionella vägen och 

först lära sig ett vanligt instrument. 2003 sökte hon sig till den numera nedlagda 

yrkesutbildningen Memus som faller under det privatägda Stockholms Musikkonservatorium 

(där även gymnasieutbildningen Rytmus ingår). Inriktningen hon valde var just produktion 

och en av hennes första ordentligt genomarbetade låtar beskriver hon som väldigt filmisk, 

”Den har ett galet beat som jag körde baklänges, lät väldigt konstigt.” Med inspirationskällor 

som Björk och Tori Amos var hon intresserad av att testa annorlunda ljudbilder och klanger. 

Att hon inte kunde läsa noter var inget hinder, hon arbetade på gehör som det kallas på 

musikspråk när man enbart går på känsla utan att nödvändigtvis kunna uttrycka vad man gör 

rent teoretiskt. 

Efter Memus kom hon in på Musik- och medieutbildningen på KMH, något som 

skulle sysselsätta henne de närmaste fyra och halvt åren. Inklusive Christine var tre av åtta 

personer i klassen tjejer. Hon minns ett par situationer där en av tjejerna som var särskilt 

teknisk visste svaret på frågor om signalvägar i mixerbordet och programmeringsspråket 

ActionScript. Killarna som frågat verkade ha svårt att tro att hon kunde svaret och fortsatte 

fråga läraren. Hon ser dessa negativa attityder som ett strukturellt problem, ”Många misstror 

oss tjejer, det ligger liksom i luften, förutsätts att vi kan mindre än killarna.”

Hon känner endast till två svenska namnkunniga, kvinnliga kompositörer;  Annette Focks som 

jobbade med Simon och Ekarna (Lisa Ohlin, 2011) och en till hon inte minns namnet på. 

Ibland kommer det gästföreläsare till skolan men alla har hittills varit män. En föreläsare 

påpekade det faktum att det finns så få kvinnor i branschen och när Christine frågade om 

kvinnliga kompositörer kunde han inte på rak arm namnge någon. ”Ju fler som visar att tjejer 

kan också producera, ju fler kommer att hänga på” säger hon apropå att ha förebilder. Hennes 

föräldrar har varit starka förebilder för henne och från sin uppfostran bär hon med sig en 

känsla av att hon kan klara vad som helst, ”Varför skulle jag inte kunna hålla på med det här? 

Jag bara gör det.”

Att bli bedömd efter sitt kön är legio enligt Christine, många tjejer vågar nog 

inte ens försöka tror hon. Även om hon anser sig hårdhudad menar hon att man ska inte 

behöva vara ”tuff” för att ta sig fram, att om man som tjej förväntar sig att man inte kan något, 

att det är dömt att misslyckas, då blir det lätt en sanning. ”Undermedvetet sätter sig sånt här, 
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man lär sig att tjejer inte ska hålla på med vissa saker.” Inte för att hon bryr sig speciellt 

mycket om vad andra tycker men hon anser att hon förtjänar att respekteras lika mycket som 

killarna. För hennes egen del känner hon att den generella attityden mot henne och hennes 

kollegor successivt har blivit bättre med åren utan att säkert veta vad det beror på. Av 

självbevarelsedrift brukar hon inte dagligen gå omkring och tänka på orättvisor, hon vill av 

förklarliga skäl fokusera på sin musik.102 Hon är dock mycket väl medveten om de 

förhärskande maktstrukturer som råder i många skrån och hänvisar till en artikel av 

operasångerskan Malena Ernman som belyser att det är män som styr musikbranschen, att 

kvinnor måste jobba lite hårdare och vara lite bättre för att nå samma framgång som männen i 

den enligt Ernman sexistiska operavärlden.103

Även om Christine inte blivit drabbad själv har hon hört från andra tjejer att 

manliga producenter gett unga kvinnor konkreta, skamlösa förslag som incitament för att 

”hjälpa” dem att ta sig in i branschen. Hon tror att det är vanligast att sångerskor utsätts 

eftersom de är i större beroendeställning då de i regel inte brukar producerar själva. Därför 

jobbar Christine gärna för egen maskin eftersom hon helt enkelt inte litar till fullo på andra, 

”Vill jag ha någonting gjort så gör jag det själv.” Även om hon anser sig vara ”tuff i tryne” 

(som man säger på norska) och tror att hon kommer att klara sig bra lider hon med andra tjejer 

som drabbas av misstro, sexism och maktmissbruk. Dessa faktorer menar hon förstör 

branschen istället för att man tar vara på all den potentiell talang som finns i landet.104

102 Intervju med Christine Hals 25/4-12.

103 Malena Ernman, ”Didos klagan”, hemsidan Expressen Kultur, publicerad 3 april 2012, 
http://www.expressen.se/kultur/didos-klagan/ [kontrollerad 20 maj 2012].

104 Intervju med Christine Hals 25/4-12.
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4. SAMMANFATTNING OCH 

SLUTSATS
Vid ljudfilmens inträde var svensk filmmusiks existensberättigande inte en självklarhet. En 

skepsis till musikens betydelse för film växte fram under 1900-talet och tycks i viss mån 

fortfarande leva kvar. Måhända har detta bidragit till den totala avsaknaden av stora svenska 

officiella utmärkelser; först 2012 upprättades en Guldbaggekategori dedikerad filmmusik.

Att det i Sverige inte har funnits tydliga, inarbetade system för musik i 

filmproduktion verkar ha ett samband med bristen på utbildning inom området. Progressiva 

krafter har i åratal pockat på behovet av ökad kompetens för hantering av filmmusik, särskilt 

med tanke på att det knappast har saknats skolningsmöjligheter för regissörer och 

manusförfattare. Sedan slutet av 2000-talet har emellertid allt fler högskoleutbildningar inom 

filmmusikkomposition sett dagens ljus varav flertalet dessutom samverkar med utbildningar 

för regissörer, producenter och renodlade musiker. 

Arbetsförhållanden  som möjliggör  att  musiken  blir  involverad  så  tidigt  som 

möjligt  i  processen efterfrågas  bland intervjuobjekten.  Det råder även samstämmighet  vad 

gäller  de  konstnärliga  språkförbistringar  som  ibland  uppstår  mellan  kompositör  och 

uppdragsgivare. Att lära sig tolka vad regissören vill ha och vara beredd på att  temp tracks 

och initiala  utkast kan spela stor roll  är för kompositören vanliga förfaranden. Inte sällan 

knyter regissörer till sig kompositörer som de känner sedan tidigare och det verkar inte finnas 

ett alltför stort behov av music supervisors då man enligt svensk branschpraxis gärna har så få 

led som möjligt mellan beställare och musikskapare.

Att bruket av poplåtar i film kan vara lika intrikat som skräddarsydd musik är 

något som Hollywoods nutida auteurer visar prov på. Så verkar inte vara fallet i Sverige trots 

att nya generationer filmmusiker lika gärna kan härstamma från rock- och popkretsar som från 

traditionellt  skolade  miljöer  i  klassisk  musik  och  jazz.  Under   intervjusamtalen  har  det 

ständigt  återkommit  åsikter  om att  det  i  Sverige generellt  finns  bristfälliga  kunskaper  om 

redigering av ljud och musik,  både vad gäller  underscoring  (sömlös bakgrundsmusik) och 

valet och placeringen av befintliga låtar i förhållande till det filmiska flödet. Även den enligt 

vissa överdrivna teatrala dialogen är något som anses vara typiskt svenskt, ett arv som är svårt 
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att skaka av sig i en liten produktionskultur där de flesta skådespelare har teaterscenen som 

främsta levebröd.

Det går bra för filmindustrin i stort men arbetstillfällen för svenska kompositörer 

är  det  sämre  ställt  med.  Hård  konkurrens  i  en  liten  marknad  med  ofta  skral  budget  för 

filmmusik  gör  det  svårt  för  den  frilansande  kompositören  att  kunna  försörja  sig. 

Yrkesverksamma  kvinnor  i  filmbranschen  är  precis  som  i  musikbranschen  överlag 

underrepresenterade och härskartekniker och negativa attityder gentemot kvinnliga kreatörers 

kompetens verkar fortfarande vara gällande anno 2012, både i arbetslivet och på utbildningar 

där merparten av klientelet utgörs av män. 

Denna kvalitativa studie har låtit sex kulturarbetare kommit till tals. Trots viss 

kritik mot inhemsk produktionsapparat verkar det bland intervjuobjekten finnas en framåtanda 

och tillförsikt inför nya generationer filmskapares hantering av musik. Det torde mycket väl 

finnas fog för ytterligare insikter i ämnet,  något att  lämna därhän till  framtida  production  

studies av svensk filmmusik.
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Apan (Jesper Ganslandt, 2009)
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